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1. Inledning 

Denna studie tar sig an ett mediefält där det medierade berör kroppen såväl 
tematiskt som fysiskt. Vi lever i en tid präglad av en upptagenhet vid och ett 
intresse för kroppar och kroppslig transformation som har två huvudsakliga 
riktningar. Kroppen har på ett allt mer framträdande sätt blivit en del av ett 
identitetsbygge och uppfattas via såväl samhälleliga diskurser som medierade 
budskap som allt mer plastisk. Otaliga medieberättelser och budskap handlar 
om att på olika sätt förändra kroppen för att nå ett mer fördelaktigt utseende, 
vilket också ska spegla inre kvaliteter och ge individen andra fördelar. Vid sidan 
av detta finns en andra gren av upptagenhet vid kroppslig förändring i skräck-
genren. Här har kroppen och kroppslig transformation alltid utgjort ett viktigt 
berättarelement, men dagens fokus på och intresse för kroppen överträffar till 
och med tidigare glansperioder för skräck och gotik (Spooner, 2006: 63). Re-
presentationen av kroppen i skräckberättelsen har gradvis förändrats och har 
under 2000-talet i allt större utsträckning utmärkts av närgångna avbildningar av 
överskridna kroppsliga gränser, extremt våld och förstörelse av kroppar, som 
kan betraktas som tillhörande genren ”kroppsskräck”(Cherry, 2009: 122; Ndali-
anis, 2012: 6, 16; Lopez Cruz, 2012: 161). Kroppen som ett spektakel, som 
grotesk, som omgjord och motbjudande är nu central på ett tydligare sätt. Det 
är denna blodiga och explicita kroppslighet, snarare än exempelvis andar och 
spöken, som utgör fokus i skräckberättelser. Monstruositet i skräck gestaltas 
genom monstruösa kroppar, snarare än våldsamma handlingar.  
 Populärkulturen har under senare år erbjudit allt fler berättelser om i synner-
het två monstruösa gestalter, som präglas av kroppslig transformation, nämli-
gen vampyren och zombien. Vampyren har varit populär också under tidigare 
historiska perioder, liksom zombien varit populärkulturellt aktuell tidigare, men 
det är under senare år som representationerna vuxit explosionsartat i antal 
(Dendle, 2007: 45; Flint, 2009; Bishop, 2009; Bailie, 2011: 141, Paffenroth: 
2011: 18; Stratton, 2011: 265, 268; Wetmore, 2011; McAlister, 2012: 457; Le-
vina och Bui, 2013; Hubner, Leaning och Manning, 2015).1 Vampyren och 

                                                        
1 En vampyrserie som snabbt erövrade kultstatus är Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) som 
följdes av spin-off serien Angel (2000-2004). Andra serier är Blade: The Series (2006), Moonlight 
(2007-2008), Being Human (BBC, 2009-2013), The Vampire Diaries (2009-), Being Human (SyFy, 
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zombien delar som gestalter, förutom kroppen som är benägen till transformat-
ion, också ett ursprung i en gång levande mänskliga kroppar, som nu befinner 
sig i ett gränsland mellan liv och död.2 I synnerhet zombien var tidigare en ge-
stalt för mer nischade skräckentusiaster, men även den har under det senaste 
decenniet tagit ett steg ifrån ett mera obskyrt hörn av representationer och aka-
demiska analyser för att bli mer mainstream (Hassler-Forest, 2014: 97). Exem-
pelvis har intresset för zombien och vampyren avspeglats på kultursidorna i 
våra största morgontidningar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, (Spjut, 2011; 
Fahl, 2011; Thente, 2011; Gustavsson, 2014; Sundberg, 2014a).  Också tv-
serierna True Blood och The Walking Dead som analyseras i studien har väckt 
intresse (Palm, 2008; Amster, 2010; 2011; Axelsson, 2011; Sundberg, 2014b; 
SvD, 2015a; 2015b).  
 Dessa två till synes paradoxala riktningar i intresset för kroppen och dess 
transformation kommer att sammanföras i studien, vars fokus är en monstruös 
kroppslighet i ett transmedialt medielandskap. Upplevelsen av det monstruösa 
genom olika mediala plattformar utgör det huvudsakliga intresset. Jag kommer 
nedan att ge en bredare bakgrund till samtida relationer mellan kropp, kropps-
lighet och medier. Denna tar sin början i utgångspunkten att vi lever i en sen-
modern era där samhällsförändringar drivit fram ett nytt förhållande till identi-
tet och jag, som inte minst påverkar relationen till kroppen. Jag kommer att 
relatera detta till ett mediefält som i allt större utsträckning formar vår vardag 
för att sedan smalna av mot specifika mediala former och representationer som 
tematiskt är fokuserade på kropp och kroppslighet. 
 Studien tar sig an det monstruösa genom fyra olika infallsvinklar, som alla 
berör det mediala på olika sätt. För det första genom analyser av kroppsrepre-
sentationer i tv-serierna True Blood (2008-2014) och The Walking Dead (2010-), 
för det andra genom analyser av seriernas transmediala marknadsföring. De 
tredje och fjärde angreppssätten rör publikpraktiker och relationen till den 
monstruösa gestalten utifrån en mottagarkontext. Publikdiskussioner kopplade 
till programmen, så som de såg ut på internetforumet televisionwithoutpity.com 

                                                                                                                                  
2011-2014). Vampyrer har under det senaste decenniet även setts allt oftare på vita duken, bland 
annat genom Twilight-serien (2008-2012), en svit om fem filmer, liksom i Underworld (2003), Un-
derworld Awakening (2012), Låt den rätta komma in (2008), Let me in (2010), Only Lovers Left Alive 
(2014) och Dracula Untold (2014). Tv-program i zombiegenren har under det senaste årtiondet 
bland annat utgjorts av Bite me (2010-2012), Project Phoenix (2012), Dead set (2008), In the flesh 
(2013-) och iZombie (2015). Filmer som Resident Evil (2002), 28 dagar senare (2002), 28 veckor senare 
(2007), I am legend (2007) och World War Z (2013) har också skildrat zombien. Zombien som en 
komisk gestalt har setts i exempelvis; Shaun of the Dead (2004), Fido (2006), Dead Snow (2009), 
Zombieland (2009) och Warm Bodies (2013). 
2 Kroppslig transformation är långt ifrån ett nytt skräcktema, men representationen har föränd-
rats genom att den transformerande gestalten placerats närmare vardagen och i vardagliga miljöer. 
Tematiken tilltalar nu också mycket stora publiker som så kallade mainstreamfenomen. 
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kommer att analyseras. Slutligen kommer deltagarpraktiker som zombiewalks 
och levande rollspel med vampyrtematik analyseras och förhållas till övriga 
materialdelar. True Blood (2008-2014) och The Walking Dead (2010-) präglas i 
likhet med andra tv-produktioner av att publikens förhållande till televisionen 
förändrats, vilket jag kommer att återkomma till nedan.  
 Det här är alltså inte en genrestudie om specifika skräckgestalter eller en 
historisk överblick över vampyr eller zombiegestalternas utveckling över tid. 
Denna studie ämnar framförallt närma sig avbildningarna av vampyren och 
zombien som mainstreamfenomen, det vill säga som populärkulturella företeel-
ser med en allt bredare publik. Studiens intresse för kroppsgestaltningarna och 
deras transmediala plattformar har framförallt att göra med den föränderliga 
kroppen, som här ses i ljuset av bredare diskurser kring kroppsligt jagbygge och 
kroppsförändring. 

Det senmoderna medielandskapet, tid och rum 
Kroppen har alltså på ett allt mer framträdande sätt blivit en föränderlig del av 
individens identitetsskapande. Sociologen Anthony Giddens (1991/2008) me-
nar att tillgången till tekniker för att manipulera kroppen är helt unika för sam-
tiden och benämner arbetet med jaget som ”det senmoderna jagprojektet”. 
Detta senmoderna jagprojekt präglas av en reflexiv medvetenhet hos individen, 
vilket innebär att denne själv kontinuerligt utvärderar sitt jagarbete och också är 
medveten om alternativ. Jaget är i det senmoderna enligt Giddens förknippat 
med att göra snarare än att vara. Detta är i sin tur följden av genomgående för-
ändringar i det senmoderna samhället, som också i stort är präglat av en rad 
möjligheter och alternativ i förhållande till livsföring och identitet, som det 
traditionella samhället inte erbjöd (Giddens, 1991/2008: 11). Det senmodernas 
reflexivitet, inte bara speglas av, utan växer också fram ur, samtidens upptagen-
het vid självhjälpsböcker och otaliga tips och råd som förmedlas genom exem-
pelvis reklam och magasin. På senare år skildrar även allt fler program i genren 
reality-tv en transformation av och arbete med jaget. 
 Det senmoderna påbjuder inte bara individen att förändras genom ett 
kroppsligt jagbygge, individen kan också förändra eller åtminstone föreställa sig 
förändringen av sina livsvillkor på ett annat sätt än under tidigare historiska 
perioder. Det senaste århundradet har inneburit en explosion av teknologiska 
uppfinningar, som underlättat förflyttningen av såväl människor som informat-
ion i en allt högre takt. Ångbåten, bilen och flygplanet har skapat möjligheter 
för individer att förflytta sig mellan platser snabbare än någonsin tidigare (Ap-
padurai, 1996: 71). Kameran, telefonen och datorn har i sin tur möjliggjort me-
dierad kommunikation över stora geografiska områden. Samtiden präglas i allt 
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högre grad av en medialisering som innebär att en allt större del av kommuni-
kationen mellan individer och samhällsinstitutioner sker via medieteknologier i 
högindustriella, huvudsakligen västliga, länder (Se också Thompson, 1995; 
Hjarvard, 2008). Socialantropologen Arjun Appadurai (1996) menar det är just 
medielandskapet och den teknologiska utvecklingen som på flera sätt driver 
fram förändringar som präglar den senmoderna epoken och som i allt högre 
grad färgar individens identitetsskapande. Förändringarna innebär bland annat 
att vi, utan att fysiskt röra oss, kan ”färdas” och kommunicera med fjärran 
andra.3 Allt fler människor, på fler platser i världen än någonsin tidigare, är i 
högre grad obundna till en geografisk lokalitet. Transnationell medierad kom-
munikation har skapat möjligheter för en lokalitet (i betydelsen en känsla av 
samhörighet i en gemenskap) som inte är bunden till ett specifikt geografiskt 
område. Exempelvis kan elektronisk kommunikation skapa gemenskaper i vir-
tuella miljöer, där deltagare kan känna en starkare känsla av samhörighet än i 
den geografiska kontext där de fysiskt befinner sig (Appadurai, 1996: 189; 195). 
Detta innebär också att allt fler människor föreställer sig alternativa liv, faktum 
är, menar Appadurai, att det föreställda blivit en viktig social praktik i det senmo-
derna. Medierna har en avgörande roll i detta genom att erbjuda mängder av 
berättelser om möjliga liv eller identiteter (Appadurai, 1996: 53). Det kan te sig 
märkligt att påstå att ”det föreställda” skulle vara något nytt, då samhällen i alla 
tider präglats av myter, legender och konst och de föreställningsvärldar de varit 
förknippade med. Skillnaden har att göra med att det föreställda har brutit ut ur 
dessa särskilda utrymmen och nu fyller vardagen. 
 Medieanvändningen har också fått en allt mer transnationell prägel genom 
ett medielandskap som präglas av konvergens och transmedialitet, vilket i sig 
förändrar publikens relation till medierna och deras innehåll. Exempelvis har 
televisionen tidigare i större utsträckning kännetecknats av en nationell särprä-
gel, men präglas nu i högre grad av individualiserade, deltagande och transnat-
ionella tittarvanor (Bjur, 2009; Nikunen, 2014: 249). I synnerhet amerikansk 
populärkultur har länge importerats för europeisk distribution, men en konver-
gerande mediesfär har tillfört nya dimensioner till medieprodukternas transnat-
ionella, eller till och med globala, rörelsemönster.4 Nedladdning som publik-

                                                        
3 Harvey (1990) myntade först begreppet tids- och rumskompression, vilket relaterar till Appa-
durais syn på det föreställda genom att det beskriver en senmodernitet där globaliseringen genom 
teknologisk utveckling och ekonomiska system förändrar upplevelsen av distansen till geografiskt 
avlägsna platser. Giddens (1990) talar istället om en distansering av tid och rum. Giddens indike-
rar framförallt hur sociala system och relationer (så som dem mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare) sträcks ut i rummet. Distanseringen illustrerar alltså en rörlighet i rummet, vilket således 
samtidigt gör avstånd mindre. 
4 Dana Och och Kristen Strayer (2014) menar att just representationer av kroppen gör att skräck-
genren, och därmed också andra narrativ som skildrar människokroppar, särskilt väl översätts i 
transkulturella och transhistoriska kontexter. 
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praktik är en avgörande del av televisionens utveckling i ett konvergerande 
medielandskap och påverkar direkt televisionens gränser och utformning i för-
hållande till såväl teknologi, medium som sociala praktiker förknippade med 
tittandet (Newman, 2012: 464). En betydande del av publiken laddar ner pro-
gram illegalt eller använder olika streamingtjänster. I synnerhet i Sverige, där tv-
sändningarna av program kan börja relativt långt efter exempelvis den ameri-
kanska premiären, om programmet alls visas i svensk television. Att istället 
ladda ner de avsnitt den amerikanska publiken laddar upp ger en snabbare åt-
komst till programmet.5 Dessa praktiker, som är förknippade med konsumenter 
och publik med en allt större tillgång till digitala hjälpmedel benämner Henry 
Jenkins (2006b: 155) ”gräsrotskonvergens”. Jenkins pekar vidare på att medie-
konvergensen också tar formen av ”bolagskonvergens”, vilket är följden av ett 
centrerat medieägande och ett intresse för att sprida produkter genom olika 
teknologiska plattformar och till ett så stort geografiskt område som möjligt. 
Båda uttrycken för ett konvergerande medielandskap har dock en snabbare 
cirkulation som inte är beroende av geografisk närhet mellan deltagarna till 
följd. Detta bidrar till att tv-program, så som True Blood och The Walking Dead, 
liksom andra former av medierat material, på ett allt tydligare sätt är att betrakta 
som transnationella fenomen. Format som produceras i ett land existerar och 
tolkas därmed ofta i en transnationell kontext. De transkulturella gemenskaper i 
virtuella miljöer som Appadurai (1996: 189; 195) pekar på, har vuxit i betydelse 
i förhållande till populärkultur och fanpraktiker och utgör i sig själva arenor för 
såväl sociala praktiker som identitetsskapande (Black, 2009; Annett, 2011). 
 Konvergens och transmediala berättarformer kan också erbjuda berättartek-
niker som tillåter åskådare eller publik att på ett fördjupat sätt omslutas av före-
ställda jag eller platser. Parallellt med berättelser om öppna kroppar, det vill 
säga exempelvis tv-serier om monstruösa gestalter, ser vi också transmediala 
berättarformer som har som mål att omsluta en potentiell publik i den narrativa 
världen genom att göra gränsdragningen mellan inomdiegetisk verklighet och 

                                                        
5 Under 2011 uppskattades True Blood vara den nionde mest nedladdade tv-serien i världen med 1, 
85 miljoner nedladdare och The Walking Dead den sjunde mest nedladdade med över två miljoner 
nedladdare. Under våren 2013 hade nedladdningen av The Walking Dead uppskattningsvis ökat till 
2,7 miljoner nedladdare vilket gjorde den till säsongens fjärde mest nedladdade tv-serie i världen 
(Torrentfreak, 2011; 2013). Förutom sändningarna från TV11 kan The Walking Dead lagligt ses via 
streamingtjänsterna Netflix (2014), ViaPlay (2014), SF Anytime (2014) och Headweb (2014) i 
Sverige. I augusti 2014 erbjuder dock samtliga av dessa distributörer fortfarande endast de två 
första säsongerna för streaming, förutom Headweb, som erbjuder de tre första säsongerna, vilket 
innebär att den svenska publiken genom dessa kanaler endast har tillgång till material som sändes 
i USA redan två år tidigare. Samtliga säsonger av True Blood och de två första säsongerna av The 
Walking Dead (HBO Nordic, 2014a; 2014b) kan streamas via HBO Nordic, men denna tjänst 
lanserades i de nordiska länderna först under vintern 2012, över fyra år efter seriens premiär. 
Också Filmnet erbjuder streaming av den senaste säsongen av True Blood i augusti 2014, dock inte 
de övriga säsongerna.  
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publikens faktiska verklighet vagare. Det transmediala förstås och utvidgas här 
utifrån Henry Jenkins (2006a: 95-96) definition, där en transmedial berättelse kan 
ha sin utgångspunkt i en film eller en tv-serie, eller en annan medial form, men 
definieras av att den breder ut sig över flera medier. Varje enskilt bidrag bidrar 
med både ny information och mediespecifika egenskaper till publikupplevelsen 
och skapar sammantaget en övergripande fiktiv berättelsevärld. Medielandskap-
et skapar alltså genom den medierade formen nya och förändrade möjligheter 
till engagemang i ”det föreställda” genom att i högre grad tilltala och omsluta 
publiken också fysiskt. 
 Under de senaste årtiondena har fler perspektiv på medieupplevelsen som en 
mångfacetterad sinnesupplevelse, som engagerar hela kroppen, vuxit fram (Wil-
liams, 1991; Marks, 2002; Sobchack, 2004; Barker, 2009; Shaviro, 1993; 2010; 
Ndalianis, 2012: 39; Aldana Reyes, 2012; 2014). Som namnet antyder innebär 
det förkroppsligade åskådarskapet att medieupplevelsen också är en kroppsupp-
levelse. Linda Williams (1991) använde i sin artikel Film Bodies: Gender, Genre, and 
Excess begreppet ”body genres” (kroppsgenrer) och menade att vissa genrer, 
som pornografi, snyftare (weepies) och skräck, som ofta är tematiskt nära för-
knippade med avbildandet av kroppar, talar direkt till åskådarens kropp och i 
den väcker ett fysiskt gensvar, vilket ger upphov till ett så kallat förkroppsligat 
åskådarskap. Där berättelser om det monstruösa alltså i sig är potentiellt omslu-
tande och medryckande genom sitt fysiska tilltal, kan transmediala berättarfor-
mer genom andra och fler plattformar, ge dem ytterligare fördjupning.  

Det senmoderna jagprojektet, makeoverkulturen och det monstruösa 
Individen omges av budskap om att en strävan efter personlig utveckling är 
nödvändig, samt att ett jag skapas till följd av aktiva och ansvarsfulla val (Gid-
dens, 1991/2008: 45; Gade & Jerslev, 2005: 7). Under de senaste decennierna 
har försäljningen av antalet självhjälpsböcker fördubblats och härtill säljs och 
köps en uppsjö av DVD-skivor och seminarier med samma mål – att göra om 
jaget i en strävan att optimera det (Miller, 2008; Johansson, 2006; 2012; Ceder-
ström och Spicer, 2015; Brinkmann, 2015). Också ett psykiskt välmående ge-
nom terapi och självhjälpsstrategier hör till de områden individen förväntas 
kunna påverka och utveckla.6 I enlighet med detta omges vi av medieberättelser 
om jagprojektets genomförande, vilket både speglar och reproducerar diskur-
serna kring jaget som ett projekt som kräver arbete. Kroppar granskas ingående 
                                                        
6 Toby Miller (2008: 19-20) menar att medicineringen med SSRI-preparat (selektiva sero-
toninåterupptagshämmare), som används som behandling mot depression och olika ångesttill-
stånd fungerar som en global ”make over” av psyket. Under 25 år fram till 2003 ökade försälj-
ningen av farmaceutiska preparat 17 gånger i USA. Försäljningsökningen av SSRI-preparat har i 
Sverige, sedan de lanserades 1991, haft ett liknande mönster (Socialstyrelsen, 2009; 2013). 
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i samtiden och vi omges ständigt av berättelser om hur kroppen kan förändras, 
genom träning, bantningstips, recept, smink, tandblekning eller kirurgi.7 Sär-
skilda ideal kopplade till kropp och utseende är naturligtvis inget nytt för vår 
tid, men vår tid är särpräglat fokuserad på såväl fysisk som psykisk transformat-
ion. Kraven eller uppmaningarna till transformation för att förbättra jaget är 
inte bara kopplade till kroppen, men det är genom kroppen som det realiserade 
jaget ska bli manifest. Appadurai menar att också kroppen blivit en arena där 
”det föreställda” kan spelas ut. Precis som trender i klädmodet eller livsstilar 
tenderar att vara efemära och förändringsbenägna, uppfattas nu också den fy-
siska kroppen som efemär och formbar (Appadurai, 1996: 84). Andra teoretiker 
kallar de strömningar som genomsyras av tanken på transformation (att göra 
om) för ”makeoverkulturen” (Heller, 2006; Jones, 2008; Miller, 2008; Weber, 
2009; Raisborough, 2011; Johansson, 2006; 2012; Pentney, 2012).  
 

(…) makeover culture is about the ongoing change and labour (…) 
where becoming is more desirable than being. It valorises the process 
rather than the point of completion (Jones, 2008: 12). 

 
Också makeoverkulturen kännetecknas alltså av att individen befinner sig i ett 
ständigt blivande och behov av utveckling. Det engelska ”make over” översätts 
direkt till ”göra om” och implicerar att förbättra och optimera sig själv utifrån 
de utgångspunkter som finns, exempelvis genom sin kropp. Flera (Redden, 
2008; Skeggs, 2009; Sender, 2012: 138) menar att det senmoderna jagprojektets 
reflexiva egenskaper, val och transformation är framträdande framförallt i tele-
viserade program som skildrar transformationsberättelser, så kallade ”makeo-
vers”.  
 Studien har alltså utgångspunkten att samtiden präglas av ett reflexivt jagpro-
jekt som kan förstås både utifrån en mer övergripande senmodernitet och en 
snävare ”makeoverkultur”. Giddens (1991/2008) resonemang om det reflexiva 
jaget tar sig an bredare samhälleliga strömningar och analysen är framförallt 
sprungen ur förändringar i det senmoderna samhällets institutioner, där fler 
livsval måste göras och där samtiden upplevs som fylld av risker. Makeoverkul-
turen och de medieprodukter som är sprungna ur den, kan ses som de mer 
konkreta följderna av de senmoderna samhällsförändringarna. Diskurserna 

                                                        
7 Medierna är inte bara fyllda av berättelser om arbetet med jaget, medierna är också delaktiga i 
detta arbete. En rad plattformar, så som Facebook och Instagram fungerar som medierade ytor 
för jagnarrativ, där ett pärlband av uppdateringar och bilder kan presentera en önskad helhet. 
Mediekonsumtion i sig inlemmas också som en del av jagprojektet (Hill, 2011: 474). Mediekon-
sumtion fungerar också som ställföreträdande, alternativa erfarenheter, som blir del av individens 
självbild och jagprojekt. Exempelvis har erfarenheter som tidigare hörde vardagslivet till, så som 
upplevelsen av död och dödlighet, i väst förlagts till institutioner som sjukhus, hospice och be-
gravningsbyråer (Thompson, 1995: 286-287; Hirdman, 2012: 7; Howson, 2013: 206).  
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förknippade med ett arbete med jaget omger oss i vår vardag och utkristalliseras 
och blir explicita i medierade berättelser som skildrar transformationsarbetet 
med jaget och kroppen. Jag kommer huvudsakligen att hänvisa till ett ”reflexivt 
jagprojekt”, som är förknippat med såväl övergripande och långsiktiga sam-
hällsförändringar så som Giddens beskriver dem, som med de arenor av 
”makeoverkultur” som både skildrar och reproducerar strategier kring jagbyg-
get. Exempelvis lovar reklambudskap en form av transformation eller förvand-
ling, en övergång från ett tillstånd till ett annat, där kroppen kan återbördas eller 
förändras för att spegla ett önskat jag (Cronin, 2000; Featherstone, 2010: 200). 
Tematiken återkommer i populärkulturens fiktionsnarrativ (Featherstone, 2010: 
201; Ford och Mitchell, 2004; Hills, 2015) och under senare år i allt fler pro-
gram i genren reality-tv, som ofta skildrar transformationsberättelser av jagets 
olika sidor (Heller, 2006; Ouellette and Hay, 2008; Skeggs och Wood, 2008; 
Lewis, 2009; Weber, 2009; Raisborough, 2011). Många av de mediebudskap vi 
omges av ger vid handen att vi kan konsumera oss fram till att uppnå ett mer 
attraktivt och normbundet utseende och därigenom nå social acceptans och 
uppgradera vår status. Makeoverkulturen är förknippad med “före” och “ef-
ter”-berättelser (McGee, 2005; Miller, 2008; Jones, 2008; Weber, 2009; Johans-
son, 2012), där resultatet av en transformation kan bli manifest. Många av de 
individer som skildras konstrueras som oförmögna att göra rätt val (Redden, 
2008), fram tills de hittar rätt produkt (reklam) eller expert (reality-televisionens 
makeover), som kan omdefiniera dem. Ett utseende långt ifrån det ideala signa-
lerar ett felande, odisciplinerat jag (Jones, 2008: 107; Featherstone, 2010: 195).   
 Enligt Matt Hills (2015) fungerar “transformationskraften” (the power of 
transformation) genom en rad narrativ, även sådana som inte vid första anblick 
ser ut att vara transformationsberättelser. Denna studie syftar till att förhålla 
fokuset på kroppslig transformation till berättelser om en monstruös kroppslig-
het, som också de präglas av gestaltningar av kroppar i förändring eller bli-
vande. Berättelser om monstruös kroppslighet förhålls här till sin kulturella 
samtid, där kropp och jagbygge är framträdande liksom till makeoverkulturens 
produktioner, vilka synliggör samtida diskurser kring kropp och jag. Den 
monstruösa kroppen kan vara ett sätt att uppleva eller hantera kroppslig trans-
formation. Vampyren fungerar exempelvis inte bara som en fiktiv medierad 
gestalt, utan utgör också en bas för en samtida vurm för det gotiska.8 Vid sidan 

                                                        
8 Vampyrkulturen är förknippad med (en gren av) goth och punkscenen. Meg Barker (2006: 113) 
skiljer mellan vampyrfans, vampyrlajvare och ”verkliga vampyrer”. Denna studie har inte tagit sig 
an att undersöka de subkulturella grupper som identifierar sig själva som ”verkliga vampyrer” 
(Williams, 2008: 521). Personer som ser sig som verkliga vampyrer identifierar sig starkt med 
vissa karakteristika förknippade med vampyrgestalten. Dessa individer tror sig inte vara odöda 
magiska väsen, men känner ett behov av att konsumera blod eller ”energi” från andra människor 
och är vanligen delar av ett nätverk som delar syn på vampyrgestalten (Williams, 2008: 515; 
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av mediekonsumtion används vampyren och vissa av dess attribut som del av 
en livsstil genom makeup, kläder och vanor (Spooner, 2006: 87; Mellins, 2012: 
174; 2013).9  
 Påståendet om att representationer av kroppens sönderdelning och reakt-
ionerna inför dem skulle vara historiskt specifika kan ifrågasättas. Överskridna 
kroppsliga gränser och öppna kroppar kan snarare tyckas förknippade med 
nedärvda, närmast instinktiva, reaktioner eftersom de åskådliggör ett hot mot 
den egna säkerheten och kan väcka empati (se Abjektion under 3. Teoretiska 
perspektiv). Det är förstås också sant att berättelser om transformerande krop-
par, som antar formen av monster eller väsen inte är historiskt specifika för 
vår tid. Vi kan däremot nu se ett tydligt fokus på berättelser om transformat-
ion som breder ut sig över flera mediegenrer och med en helt ny intensitet, 
och jag kommer i studien att argumentera för att detta präglar det samtida 
medielandskapet. Transformationsberättelsen är en fantasi och en potentiell 
flykt, precis som den alltid varit, men i den finns också en djupare klangbotten 
mer specifik för vår tid. En tid som i så stor utsträckning är upptagen med 
kroppslig transformation i en motsatt riktning, där kroppens förändring för en 
fördelaktig självrepresentation är central, möter i berättelser om monstruös 
kroppslighet representationer av kroppsligt sönderfall, eller hot om kroppsligt 
sönderfall. 
 Jag kommer i studien att genomgående hänvisa till ”monster” och ”det 
monstruösa”, vilket här åsyftar en mänsklig kropp som på olika sätt präglas av 
transformation i en riktning som rör sig ifrån det normativa (i meningen att 
kroppen kan betraktas som hel, sammanhållen och därmed mänsklig). Jag 
kommer på en del håll att referera till det bredare ”monstruösa”, då jag också 
ser zombien och vampyren som tematiskt sammanförda just i att båda är 
”monstruösa”. I samtiden är monstret ibland utrustat med spetsiga tänder eller 
med en hotfull kropp, men det finns också kulturella ytor som konstruerar 
vardagliga, mänskliga kroppar som hotfulla eller till och med monstruösa. Jag 
talar här om kroppar som konstrueras som misslyckade till följd av en underlå-
tenhet att leva upp till förväntade normer och strategier kopplade till ett 
kroppsligt jagbygge i det senmoderna, exempelvis genom övervikt.  

En av studiens utgångspunkter är alltså att representationer av en monstruös 

                                                                                                                                  
Laycock, 2010). ”Verkliga vampyrer” skiljer sig alltså ifrån vad man kan kalla ”livsstilsvampyrer” 
som använder kläder och koder från vampyrmyten, men inte likt den ”verkliga vampyren” känner 
ett behov av blod. Livsstilsvampyren är mer benägen än den ”verkliga vampyren” att klä sig så att 
den kan identifieras (Williams, 2008: 524). 
9 Zombier och vampyrer har på senare gjort sig påminda i allt fler sammanhang också utanför 
filmer och tv-serier. Föreläsningar av ”zombieöverlevnadsexperter”, motionslopp, studiecirklar, 
teateruppsättningar och klassisk litteratur har på olika sätt tematiserats med de odöda (DN, 2012 
SvD, 2012; SVT, 2013a; Sahl Johansson, 2013 och Kulturparken Småland, 2012).  
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transformation i populärkulturens mainstreamunderhållning, kan förstås utifrån 
ett samtida reflexivt jagprojekt som kräver kroppslig transformation. Otaliga 
medienarrativ i andra genrer, så som reality-tv, konstruerar arbetet med krop-
pen som en akt som bör genomföras och vars framgång kan utvärderas genom 
granskning av transformationens art och omfattning. Berättelserna om vampy-
rer och zombier visar istället upp gestalter som hotar mänskliga kroppars sam-
manhållenhet, samt kroppar vars gränser är osäkra och instabila. Mediala berät-
telser om kroppens uppbyggnad och förbättring förenas med berättelser om 
dess sönderfall genom att kroppens transformation i båda formerna är av cen-
tral betydelse. Dessa former av transformation har inte i tidigare studier förhål-
lits till varandra, vilket jag ämnar göra här. En ytterligare viktig komponent i 
relationen mellan representationer av kroppslig transformation och publiken 
som tar del av en är själva publikupplevelsen. 

Publikens relation till representationer av monster förstås som del av en för-
kroppsligad åskådarposition. Medierepresentationen förstås här som potentiellt 
förlängd och förkroppsligad i åskådaren, något som i sin tur påverkas av att tele-
visionsberättelsen i allt större utsträckning utmärks av en narrativ komplexitet 
och transmedial form. Ett väl utbyggt teoretiskt fält har utvecklats för att disku-
tera en förkroppsligad åskådarposition eller förkroppsligade medieupplevelser, 
dock i synnerhet i förhållande till filmmediet (Williams, 1991; Shaviro, 1993; 
2010, Marks, 2000; Bruno, 2002; Sobchack, 2004; Barker, 2009). Även affekt 
och känsla som en del av medieupplevelsen eller till följd av interaktion med 
medieteknologier har studerats (Vincent och Fortunati, 2009; Döveling, Scheve 
och Konijn, 2010; Garde-Hansen och Gorton, 2013). Här har dock medietek-
nologi primärt setts som ett sätt att överföra eller locka fram känslor eller käns-
loyttringar som glädje (genom till exempel sociala medier), ilska (exempelvis 
genom blogginlägg) eller stress (till följd av användning av mobiltelefoni) och så 
vidare, och känslorna eller affekterna i mindre grad som integrerade med medi-
eteknologin. Det jag vill göra i denna studie är att överbrygga skiljelinjerna mel-
lan ”levd affekt”, medieplattform och innehåll och snarare betrakta dem som en hel-
het. 

Studier av transmediala narrativ har till viss del gjort detta genom att kombi-
nera analyser av mediala berättarformer med analyser av innehåll. Transmediala 
berättartekniker och deras implikationer för publiker och mediefenomen har 
gett upphov till ett välstuderat forskningsområde, men en behandlar att gränsen 
mellan publik och producenter är svårare att dra och att många element i det 
transmediala berättandet syftar till att engagera publiken till att interagera med 
eller sprida material (Jenkins, 1992/2013; 2006a; 2006b; Harries, 2002; Johnson, 
2007; Bruns, 2007; Andrejevic, 2008; Caldwell, 2014). Studier kring deltagar-
praktiker som genom kostym eller framträdande involverar deltagarens kropp 
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(Waskul, 2006; White, m fl. 2012; Rehak, 2014) har också gjorts, men dessa 
utvecklar inte omedelbart en koppling till det förkroppsligade åskådarskapet 
eller transmedialt berättande.  

Med undantag av Ndalianis (2012) har få studier fokuserat på ett förkropps-
ligat åskådarskap i relation till transmedialt berättande och ingen studie har 
närmare undersökt kroppslig transformation genom de tre dimensioner jag 
kommer att sammanföra. Det reflexiva jagprojektet, så som det definieras präg-
lat av det senmoderna och makeoverkulturen, har använts som förklaringsmo-
dell för mönster i medieanvändning, där medier och deras innehåll både ses 
som ställföreträdande erfarenheter som inlemmas i upplevelsen av jaget 
(Thompson, 1995; Giddens, 1991/2008; Barker, 1997) och som spegelytor som 
används för att signalera ett visst jagnarrativ till omgivningen (Hill, 2011). 
Andra studier har sett förväntningar på kroppens och jagets transformation 
speglas i särskilda mediegenrer, i synnerhet reality-tv (Heyes, 2007; Skeggs och 
Wood, 2008; Weber, 2009). Länkarna mellan ett förkroppsligat åskådarskap, en 
transmedial berättarform och vidare deltagardimensioner, samt de implikationer 
dessa har för medieberättelse och publik, vilket denna studie tar sig an, har 
tidigare förblivit understuderade. Kroppens formbarhet och relation till ett 
jagnarrativ har inte, som här, använts för att förstå relationen mellan en inne-
hållslig tematik (en monstruös kroppslighet benägen att förändras), medieform 
(transmedialt berättande) och åskådare (upplevelse och deltagarhandlingar).  

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att utforska monstruösa kroppsrepresentationer 
och deras relation till förkroppsligade medieupplevelser i ett transmedialt me-
dielandskap. Syftet har två huvudsakliga riktningar, där avsikten är att förstå den 
monstruösa gestalten i relation till:  

1) ett fördjupat förkroppsligat åskådarskap i ett transmedialt medieland-
skap 

2) ett reflexivt jagprojekt 
 
Studien ämnar undersöka olika dimensioner av representationen, konsumtionen 
och iscensättningen av en monstruös kroppslighet genom att beakta såväl me-
dietexter som olika publikpraktiker. Det empiriska materialet delas in i två 
block, ett producentblock och ett publikblock. Tv-serierna True Blood och The 
Walking Dead kommer att användas som exempel på transmediala berättelser 
om monstruösa gestalter. Förutom en textanalys av serierna beaktas deras 
marknadsföring, som utgör det undersökta transmediala materialet från produ-
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centhåll. Detta block analyseras för att utforska på vilka sätt den monstruösa 
kroppen konstrueras som motiv. Det andra blocket består av en analys av 
publikdiskussioner på tv-forumet televisionwithoutpity.com, samt fokusgruppinter-
vjuer med deltagare i zombiewalks och levande rollspel med vampyrtematik. 
Här står publik och deltagare i fokus. Publikens diskussioner på forumet liksom 
deltagandet i zombiewalks och levande rollspel förstås här som reaktioner på 
och medskapande av den monstruösa kroppens tematik. Tillsammans represen-
terar blocken olika sätt att undersöka den monstruösa kroppens dimensioner i 
ett transmedialt medielandskap. 

 

Frågeställningar 

1) Hur representeras den monstruösa kroppens transformation i tv-serierna 
True Blood och The Walking Dead? 

 
Frågan syftar till att belysa de sätt genom vilka serierna (som tv-program) kon-
struerar och representerar en monstruös kroppslighet. Av intresse är i synnerhet 
hur texterna konstruerar den monstruösa kroppens transformation. Det vill 
säga, på vilket sätt, och genom vilka delar av kroppen, den monstruösa gestalten 
och dess benägenhet till kroppslig förändring konstrueras. Genom svaren på 
denna fråga kan analysen sammanföras med andra former av kroppslig trans-
formation i samtiden (se frågeställning nummer fyra). 
 

2) Hur kan den monstruösa kroppens tematik och transformation förstås 
i förhållande till ett förkroppsligat åskådarskap och transmediala di-
mensioner? 

True Blood och The Walking Dead är bredare än de rörliga bilder som utgör serie-
texterna i sig. Det som är av intresse här är hur den mediala formen potentiellt 
kan påverka texten och publikens upplevelse av densamma. Frågeställningen 
syftar till att belysa på vilket sätt det tematiska innehållet (den monstruösa 
kroppen) kan interagera med den mediala form (transmediala dimensioner) som 
representationen tar, liksom vidare, hur detta kan påverka publikupplevelsen 
(det förkroppsligade åskådarskapet). Detta undersöks genom en analys av de 
marknadsföringskampanjer som föregick serierna, som här representerar en 
transmedial dimension av tv-texterna som har sitt ursprung i en producentkon-
text. 
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3) På vilka sätt kan publikpraktiker och iscensättning, exemplifierade ge-
nom diskussioner på internetforum och genom zombiewalks och le-
vande rollspel, förstås i förhållande till ett förkroppsligat åskådarskap 
och transmediala dimensioner?  

Frågeställningen syftar till att sammanföra studiens olika empiriska delar genom 
att betrakta praktiker besläktade med tv-programmen (publik- och iscensätt-
ningspraktiker) som transmediala utrymmen förenade med programmen genom 
sitt tematiska fokus (den monstruösa kroppen). Liksom frågeställning nummer 
två syftar denna fråga till att belysa på vilket sätt det tematiska innehållet (den 
monstruösa kroppen) kan interagera med den mediala form representationen 
eller upplevelsen tar. 

4) Hur kan den monstruösa gestaltens transformation (i representation, 
publikpraktiker och iscensättning) relateras till kroppens transformat-
ion i det senmoderna jagprojektet och makeoverkulturen? 

 
Denna sista frågeställning är den bredaste och besvaras genom att relatera de 
kulturella kluster av tematik, mediering och praktiker, som präglar den monst-
ruösa gestaltens transformation och dess mediala arenor, till de överbryggande 
förståelseraster som det senmoderna jagprojektet och makeoverkulturen utgör. 
Det vill säga, den monstruösa gestaltens transformation, tematiskt och medialt, 
kopplas till övergripande samhälleliga diskurser kring kroppslig plasticitet. 

Disposition  
Det andra kapitlet Monster, medier och genrer syftar till att presentera tidigare 
forskning kring de olika arenor av kroppslig och medial transformation som 
studien utgår ifrån. Kapitlet inleds med en kortare översikt över hållpunkter i 
vampyr- och zombiegestalternas utveckling till de populärkulturella gestalter vi 
idag är bekanta med, samt hur de tolkats som samhällsmetaforer. Härefter går 
kapitlet vidare till att beskriva ett förkroppsligat åskådarskap, samt hur detta kan 
förhållas till televisionen och vidare transmediala dimensioner. Den sista delen 
av kapitlet presenterar tidigare forskning kring makeoverkulturen och dess be-
rättelser om kroppslig transformation. Kapitlet utmynnar under En utvidgad 
transformationstematik i hur dessa aspekter sammanförs i studien. 

Det tredje kapitlet Teoretiska perspektiv presenterar det teoretiska ramverk som 
utvecklar kopplingen mellan transmedialitet, förändrade publikvillkor och den 
monstruösa gestalten. För studien är transmedialitet framförallt intressant uti-
från hur fiktiva narrativ kan anta materiella dimensioner. Dessutom är de 
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transmediala plattformarna intressanta utifrån möjligheterna för publiken att 
interagera med övrig publik och vidareutveckla mediematerial. Både produktion 
och konsumtion av kroppsgenrerna ses som sprungna ur det samtida intresset 
för och upptagenheten vid den materiella kroppen. Kroppsgenrens haptiska 
och taktila egenskaper beskrivs här för att visa på genren som centrerad kring 
kropp, såväl motivmässigt som i sin relation till publiken. Här beskrivs också 
psykoanalytiska tolkningsmodeller till representationer av monstruösa kroppar, 
i form av abjektion och kuslighet. 
 Kapitel fyra Material och metodologi beskriver de epistemologiska utgångspunk-
terna för studien samt de metoder som använts för att närma sig det. Studien 
antar ett kulturstudieperspektiv. Marknadsföringskampanjerna har analyserats 
med hjälp av multimodal semiotik. Tv-texten har tolkats med hjälp av en kvali-
tativ textanalys och semiotiska verktyg. Inläggen på televisionwithoutpity.com har 
analyserats med hjälp av en tematisk analys. Deltagare i zombiewalks och le-
vande rollspel har intervjuats i fokusgrupper.   
 Kapitel fem Paratextuella element och transmedial marknadsföring presenterar en 
analys av marknadsföringskampanjerna som föregick True Bloods och The Wal-
king Deads premiärer, samt seriernas vinjetter. Här ges särskild vikt åt de egen-
skaper av transmedialt berättande och de grenar av programmen som kan ses 
som konkret taktila. Dels genom utklädda personer eller konkreta berörbara 
ting, men framförallt genom de reaktioner som uppstår i publikens kroppar.  
 Kapitel sex Den monstruösa kroppen i True Blood och The Walking Dead utgörs av 
en analys av den monstruösa kroppsligheten, så som den förekommer i tv-
texterna. Den monstruösa kroppen analyseras framförallt utifrån sin relation till 
ett förkroppsligat åskådarskap och makeoverkulturens kroppstransformation. 
Sammantaget presenterar kapitel fem och sex block ett av det empiriska materi-
alet, marknadsföring och tv-text. Det förkroppsligade åskådarskapet genom 
representation, samt i förhållande till transmediala produkter.   
 Kapitel sju Tv-publiken och den monstruösa kroppen presenterar en analys av 
inlägg på siten televisionwithoutpity.com. Här diskuteras inlägg gjorda av seriernas 
publik i förhållande till kroppsrepresentationerna i serierna. Publikens inlägg 
betraktas som resultatet av textens fortsättning ut i publikens sfär, där den be-
arbetas och sedan (re)presenteras genom inläggen på siten.  
 Kapitel åtta Att iklä sig den monstruösa kroppen: uppträdande och performativa ut-
tryck diskuterar iscensättningen av den monstruösa gestalten genom zom-
biewalks och levande rollspel med vampyrtematik. Här drivs tesen att varken 
rollspel eller walks och tv-texter är omedelbara följder av varandra. Deltagare i 
det förra är inte nödvändigtvis fans eller publik av det senare. Däremot, ses 
båda som olika uttryck av en samtida upptagenhet vid berättelser om monstru-
ösa kroppar. Där rollspel och walks utgör berättelser genom rent kroppsliga 
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uttryck. Av särskilt intresse är deltagarnas relation till den monstruösa gestalten 
och deras egen kroppsupplevelse av spelet eller walken. Sammantaget diskuterar 
kapitel sju och åtta block två av det empiriska materialet, förkroppsligade upp-
levelser av det monstruösa och transmediala deltagarkulturer. 
 Kapitel nio Medier och kroppar i transformation sammanför de mer materialnära 
diskussionerna i de föregående kapitlen och förhåller de analyserade tv-texterna 
och deras marknadsföring, internetforum och deltagarpraktiker till det senmoderna 
transmediala medielandskapet. Här drivs tesen att berättelser om monstruösa 
gestalter inte bara speglar alternativa jag, utan tack vare sina transmediala for-
mer också ger ett nytt djup till ”det föreställda” i det medierade, genom ett 
kroppsligt tilltal. Kapitlet avslutas med en fördjupande diskussion om den 
monstruösa kroppens transformation i förhållande till det senmoderna och 
makeoverkulturen. 
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2. Monster, medier och genrer 

Kapitlet syftar till att introducera för avhandlingen centrala hållpunkter i tidi-
gare forskning kring vampyren och zombien som gestalter, förkroppsligade medieupple-
velser genom det transmediala, samt det senmoderna jagprojektet och makeoverkulturen 
som skildrade och befästa genom mediegenren reality-tv. Dessa delar utmynnar 
i förhållande till varandra i en utvidgad transformationstematik, som ligger till grund 
för studiens förståelse de monstruösa gestalterna och deras position i ett trans-
medialt medielandskap. 
 

Zombier, vampyrer och transformationstematik  
Monstergestalter och kroppslig transformation har i alla tider utgjort berättelse-
teman som fascinerat, lockat, roat och skrämt läsare, åhörare och publik. De 
monstruösa gestalter som idag populärt uppfattas som ”vampyrer” och ”zom-
bier” har vuxit fram ur århundraden av folktro, historiska legender och myter, 
som i sin tur senare formats av litterära verk, filmatiseringar och populärkultu-
rella framställningar. Likt andra monstruösa gestalter har vampyren och zom-
bien förkroppsligat sin samtid och vid olika historiska tidpunkter betecknat 
olika skeenden och processer (Jackson, 1981/2003: 122; Cohen, 1996; Turner, 
1996; 2003).  

Jag har inledande pekat på att representationer av zombier och vampyrer 
vuxit explosionsartat i antal under det senaste decenniet och att gestalterna har 
kommit att inta en särskild position i vad man kan kalla mainstreamunderhåll-
ningen. Båda gestalterna har via en stor mängd texter och gestaltningar förvär-
vat vissa typiska drag och jag kommer nedan att återkomma till de huvudsakliga 
spåren i gestalternas populärkulturella utveckling. Gestalterna upplever idag en 
tydlig samtidig renässans, vilket lockar till jämförelse. Angela Tenga och Eliza-
beth Zimmerman (2013) menar att de två gestalterna kompletterar varandra i 
sin populärkulturella närvaro. Då vampyren i flertalet samtida narrativ i televis-
ion, film och litteratur intagit en form av idealposition och civiliserats till att 
lyda lagar och normer och dela mänskliga värderingar, har skräckgenren förlorat 
en sann skräckkaraktär. Istället har zombiegestalten fått ta över som ett sant 
abjekt monster. Medan vampyren har blivit mindre skrämmande, har zombie-
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gestalten färdats i motsatt riktning. Båda gestalterna står inför en form av bryt-
punkt, där gestaltningarna tar sig an nya spår och dessutom förhåller sig till 
varandra. Vampyren förkroppsligar en fantasi medan zombien snarare en mar-
dröm, vampyrens enhetliga kropp konnoterar social och politisk stabilitet och 
zombien motsatsen menar Tenga och Zimmerman. För att förstå innebörden 
av gestalternas samtida kulturella närvaro förtjänar deras förflutna en återblick. 
Genomgången nedan kommer inte att ge rättvisa åt gestalternas omfattande 
och brokiga historia, men syftar till att visa på några av de viktigaste historiska 
dragen som lett fram till de gestalter vi idag är bekanta med. 

 

En vampyrgestalt i förändring 
Den historiska vampyrberättelse som för många är den mest kända och som 
också på många sätt format den moderna vampyrgestalten är Dracula (1897), av 
Abraham (oftast hänvisad till som Bram) Stoker. Dracula var en sann individua-
list och förkroppsligades av den elegante ensamme herren i sitt slott (Mutch, 
2011: 9). Vampyrmyten hade redan under föregående århundraden förlagts till 
Östeuropa, men många av de drag som alltjämt förknippas med vampyrgestal-
ten kommer från Dracula. Exempelvis vampyrens huggtänder, blekhet, att vam-
pyren är rädd för speglar, inte tål vitlök, dagsljus eller kristna symboler som 
krucifix, har alla sitt ursprung i Stokers verk (Höglund, 2009: 35; Harrison 
Lindbergh, 2011: 197). Dracula har också förmågan till metamorfos, till skillnad 
från sina föregångare (Auerbach, 1995: 86-87).  
 Under de senaste decennierna har vampyrgestalten blivit en mer komplex 
och human varelse som utvecklat sympatiska och flexibla drag, individualitet 
och identitet. Vampyren strävar ofta efter att leva i harmoni med sin omgivning 
genom att balansera de monstruösa och humana dragen (Harrison Lindbergh 
2011: 238; Bailie, 2011: 141; Gomez-Galisteo, 2011-2012: 4; Höglund, 2009: 
310). Enligt Anna Höglund (ibid.) åskådliggörs också vampyrgestaltens dubbla 
natur i olika former av vampyrer, och hon skiljer mellan monstervampyrer och 
humanvampyrer. Humanvampyrer är i högre grad integrerade i människornas 
värld och förekommer oftare som berättare och protagonister än monstervam-
pyrer, som i stort saknar goda egenskaper och empati. Humanvampyrens drag 
blir tydliga redan i berättelser från tidigt 1900-tal då vampyren, istället för dess 
hjälplösa offer, kommer till tals. Då tidigare vampyrberättelser presenterat vam-
pyrgestalter som var sympatiska trots sina monstruösa sidor har 1900-talets 
vampyrer ofta väckt sympati just eftersom de varit tvungna att tampas med en 
förbannelse som ofta betytt utanförskap. Inte sällan har vampyren känt sig 
obekväm i sitt eget skinn (Williamson, 2014: 72).  
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 En av de författare som förknippas med att ha omdanat vampyrberättelsen 
genom att skildra vampyrer som komplexa varelser är Anne Rice. Hon är en av 
de mest inflytelserika författarna av samtida vampyrberättelser och hennes 
böcker ses ofta som avgörande för vampyrgestaltens utveckling. Rice vampyrer 
är ofta fysiskt tilldragande och hon har förflyttat den klassiska gestalten till en 
modern miljö där gamla myter fått moderna koder. Hennes berättelser utspelar 
sig i livfulla stadsmiljöer istället för avlägsna och nedgångna platser och vampy-
ren själv är inte längre självklart ond eller fiende till berättelsens protagonist 
(Wood, 1999: 61; Beresford, 2008: 148). Rice verk har lockat till sig läsare som 
vanligtvis inte ägnat sig åt skräck10 (Wood, 1999: 59-60; Harrison Lindbergh, 
2011: 199). Sedan vampyrgestalten blivit mer dynamisk har den och skräckte-
mat också allt oftare fungerat som pastischer med element ur andra genrer. 
Exempelvis påminner vampyrer och vampyrism i The Lost Boys (1987) mer om 
en celebritetskultur än om ett avlägset och motbjudande monster. På ett likartat 
sätt är vampyrerna i exempelvis The Vampire Diaries och Twilight-produktionerna 
placerade i en amerikansk high school-miljö som bär på andra genrekonvent-
ioner. Också tv-serien Buffy the Vampire Slayer (1997-2003), pendlar mellan gen-
retillhörigheter, medan vampyrgestalten i serien är mer ensidigt osympatisk 
(Kane, 2006: 89-90; 113). Åtskilliga samtida vampyrberättelser som True Blood, 
Twilight och The Vampire Diaries skildrar kärleksrelationer mellan vampyrer och 
människor, relationer som ofta innebär att vampyren måste kämpa mot sitt inre 
väsen för att inte skada sin partner.11 Milly Williamson (2005: 29; 51) menar 
dock att vampyren som en sympatisk eller ambivalent varelse är ett betydligt 
äldre fenomen och att gestalten har sitt ursprung i berättelsen om Lord 
Ruthven, The Vampyre från 1819.12  

Den explicit sexuella vampyren daterar Harrison-Lindbergh (2011: 200) till 
1960-70 talen, då också kvinnliga vampyrer blir vanligare, men också historiskt 
är vampyren kopplad till en antingen explicit eller metaforisk sexualitet (Hogan, 
1986: 138; Baddeley, 2010: 7; Weinstock, 2012: 20). Vampyrmyten hade glans-

                                                        
10 Rice Vampyrkrönikan (The Vampire Chronicles) är en svit om tio böcker som utkom på engelska 
mellan 1976 och 2003. Den första boken En vampyrs bekännelse (Interview With the Vampire) filmati-
serades 1994. En andra film som bygger på Rice verk Queen of the Damned kom 2002. Universal 
Pictures köpte i augusti 2014 rättigheterna till att filmatisera Rice samtliga verk (McNary, 2014). 
11 På senare år har så kallad paranormal romance-litteratur skapat en genre kring den sexuali-
serade och emotionella vampyren utanför film och tv (Baddeley, 2010: 9; Lindgren Leavenworth 
och Isaksson, 2013). Genren är en underkategori av science fiction, fantastik och romantisk 
litteratur, ofta synonymt sammankopplat med varumärket Harlequin. I verken skildras ofta ro-
mantiska relationer mellan människor och övernaturliga varelser, exempelvis vampyrer. Vampyr-
gestalten har i dessa berättelser i regel en sympatisk eller till och med älskvärd sida (Ndalianis, 
2012: 75). 
12 Sympatiska vampyrer har efter detta, men långt innan Rice verk, setts i filmer som The Vam-
pire’s Ghost (1945) och House of Dracula (1945), liksom tv-serien Dark Shadows (1966-71) (William-
son, 2005: 32). 
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dagar i ett viktorianskt England där öppna uttryck för sexualitet trycktes undan, 
men istället fick fritt spelrum i metaforisk form (Jackson, 1981/2003: 121; 
Gripsrud, 1993: 230). Vampyrens omfamning är erotiskt laddad och i de tidi-
gare berättelserna är vampyrens offer nästan uteslutande unga kvinnor, något 
som åtminstone konnoterar oskuld. Själva bettet har i representationer ofta 
understrukits visuellt om möjligt och tändernas penetration av huden har ofta 
tolkats som metaforisk sexuell penetration (Bailie, 2011: 145). Vampyrbettet 
förvandlar i många berättelser den bitna till vampyr, något som bildligt kan 
tolkas som att ett (i synnerhet kvinnligt) sexuellt uppvaknande är hotfullt 
(Creed, 1993: 66). Enligt Jeffrey Weinstock (2012: 21) har vampyren i litteratur 
och film ofta förkroppsligat en tabubelagd, gränsöverskridande sexualitet. 
Vampyren, vars egen kropp är benägen att förändras och därmed är svår att 
kategorisera, vägrar också att inrätta sig i monogam heterosexualitet och repre-
senterar på detta sätt alltid en queer sexualitet i viss utsträckning.13 Darren El-
liot-Smith (2012: 139) menar att vampyren i True Blood och den homosexuella 
mannen i väst delar ett likartat öde i förhållande till omgivningens blickar. Ho-
mosexuella, har liksom vampyren, assimilerats in i en mainstreamkultur och till 
synes accepterats. Trots detta delar de ödet av en samtidig tolerans och icketo-
lerans. Den queera sexualiteten och den monstruösa kroppen accepteras bara 
till en viss gräns och rädslan för att den gränsen ska överskridas finns kvar. 
Elliot-Smiths iakttagelse kan vidare appliceras på en rad andra samtida vampyr-
berättelser där vampyren har en likartad position och Andrew Schopp (1997) 
menar att vampyrgenren (i bred bemärkelse) både bekräftar och erbjuder ett 
motstånd till kulturellt och historiskt etablerade diskurser kring sexualitet.14 
Även om den alternativa världen i många fall understryker gamla bekanta nor-
mer som ”riktiga” och ”sanna”, har de också potentialen till att erbjuda nya 
vyer.15   

                                                        
13 Den tidigaste vampyrberättelsen som antyder explicita element av kvinnlig homosexualitet är 
Carmilla från 1871 J. Sheridan Le Fanu (Silver och Ursini, 1997: 103; Beresford, 2008: 125), lik-
som den homosexuella kvinnan även i andra narrativ framställts som monstruös på ett mer meta-
foriskt plan (Creed, 1993: 59).  
14 Schopps ”Cruising the Alternatives: Homoeroticism and the Contemporary Vampire” (1997) 
fokuserar uteslutande på en laddning mellan män och detta verkar i hans text antas som uttöm-
mande och synonymt med vad begreppet ”homosexualitet” bär inom sig. Schopp förbiser alltså i 
stort homosexuella relationer mellan kvinnor, eller andra former av queera relationer eller identi-
teter. 
15 Carmen Gomez-Galisteo (2011-2012) liksom Danielle N. Borgia (2014) menar att det gotiska 
narrativet i såväl böckerna som filmatiseringarna av Twilight-berättelserna idealiserar en bild av 
kärlek som kräver uppoffringar, smärta och rädsla. Monstret kräver publikens sympati och det är 
kvinnan som lockar fram hans mörka sidor (Borgia, 2014: 154-155). Twilight-berättelserna är 
skrivna av Stephenie Meyer, som är troende mormon, vilket naturligtvis kan ha påverkat hennes 
verk. Jag vill dock påstå att kärlekssagorna om Bella och Edward, och de könsroller de presente-
rar, inte på ett avgörande sätt avviker ifrån andra skildringar av kvinnors längtan efter att ”finna 
den rätte” i populärkulturen.  
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Just vampyrkroppens förmåga och benägenhet till transformation har också 
förhållits till transmediala narrativ. Simon Bacon (2014: 56) menar att vampyr-
gestalten i nyare narrativ, på samma sätt som medieteknologier, är benägen att 
transformeras och mutera för att passa ihop med sin omgivning och dess förut-
sättningar. I förhållande till vampyren i äldre berättelser, där ny teknologi ofta 
förgjorde den uråldriga vampyren, ses nu i fler vampyrnarrativ, exempelvis True 
Blood, Twilight och Being Human en vampyrgestalt som transformeras och följer 
sin tid, i förhållande till kläder och bostad, och inte minst teknologi.16 Bacon 
myntar uttrycket ”transmediavampyr” och sätter här fingret på dels att vampy-
ren som gestalt hanterar en allt mer komplex uppsättning tekniska hjälpmedel, 
och att den därmed visar prov på förmåga till transformation och utveckling. 
En andra del av Bacons (2014: 67) resonemang är förbundet med den transme-
diala mediesfär genom vilken publiken tar del av vampyrberättelsen, för också 
här visar vampyren förmåga till att inta nya positioner. Genom den transmedi-
ala berättelsen, som marknadsföring, bloggar och dylikt, kommer vampyrgestal-
ten närmare sin publik. Jag menar att detta är en egenskap som vampyren delar 
med zombiegestalten och att monstergestalten är i synnerhet intressant att för-
hålla till de medieteknologier genom vilka den gör sig känd (Se Television och 
förkroppsligade dimensioner och Transmedialitet och förkroppsligade dimensioner i kap. 3). 

Från vodou-zombie till filmzombie 
Den moderna västerländska zombiegestalten ser dagens ljus genom filmregissö-
ren George Romeros första zombiefilm Night of the Living Dead (1968). Romero 
betraktas som en förgrundsgestalt i zombiegenren och hans skildringar har 
präglat senare verk. Romeros filmer lyfte zombienarrativet från sin, för den 
västerländska publiken, exotiska miljö och placerade det i den amerikanska 
vardagen (Wetmore, 2011: 29; McAlister, 2012: 473). Den moderna populärkul-
turella zombiegestalten rör sig ofta i grupp och är drabbad av en häftig impuls 
att attackera och förtära människor.  
 Night of the Living Dead kom i en globalt politiskt orolig tid, då frågor kring 
kärnfamilj, patriarkat, rasism och konsumism ivrigt debatterades. Romeros 
andra film Dawn of the Dead kom 1978 och uppföljaren Day of the Dead 1985.17 
Zombien har efter den epokgörande Night of the Living Dead gått ifrån att vara 

                                                        
16 Bacon menar att den klassiska berättelsen om Dracula (1897) i detta avseende står i ett mot-
satsförhållande till många av dagens vampyrnarrativ. Där Dracula tampades med tidens nya 
teknik, som skrivmaskin, grammofon och telegram, där vampyren fick åskådliggöra den gamla 
världen och tekniken den nya, är 2010-talets vampyrer uppdaterade och mediemedvetna. 
17 Under zombiegenrens renässans har Romero regisserat en ny svit zombiefilmer; Land of the 
Dead (2005), Diary of the Dead (2007) och Survival of the Dead (2009), liksom en remake på Romeros 
Dawn of the Dead gjorts av Zack Snyder 2004. 
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skapad av någon till att bli till av andra yttre omständigheter som inte går att 
påverka eller förutse. Idag skildras zombins tillblivelse i film och television ofta 
som en följd av vetenskapens och rationalitetens dialektiska överslag. Exempel-
vis ger potenta bakterier eller virus, strålning eller dylikt upphov till levande 
döda genom misslyckade experiment med militära vapen eller tilltänkta bote-
medel (Dendle, 2007: 50; Lauro, 2011: 54). Tidigare skildringar av såväl zom-
bier, vampyrer och kannibaler i skräckfiktionen beskrev relativt lokala utbrott, 
medan samhällskollapsen i Romeros samtliga verk innebär en värld av zombier. 
En värld de överlevande måste förhålla sig till och som de inte längre kan kalla 
sin egen. 
 Inspirationen till Romeros zombiegestalt har sitt ursprung i den haitiska 
folkloren (Dendle: 2007; Warner: 2006; McAlister, 2012: 461). Slavar som för-
des från Afrika till Karibien hindrades från att praktisera sina egna ritualer och 
sin egen religion Vodun. De äldre religiösa uttrycken omvandlades till en ny 
skepnad, som praktiserades i hemlighet. De nya uttrycken, Vodou, kom senare 
att populärt kallas voodoo och uppfattades, särskilt av vita amerikaner och 
européer, som förknippade med svart magi och trolldom, bland annat på grund 
av föreställningar om att utövare kunde återuppväcka döda (Graves, 2010: 16-
18).18 Zombien, även kallad zonbi (McAlister, 2012: 459; 465) är i den haitiska 
folkloren en gestalt som väcks från de döda för att arbeta som slav på socker-
plantagen. I de haitiska legenderna är zombien ett offer för en bokor, som syss-
lar med svart magi och som tillfångatagit zombiens själ, som på grund av detta 
lämnas viljelös och passiv. Hen förlorar all kontakt med tidigare erfarenheter 
och följer bokorns vilja blint och blir således en ”levande död” som förlorat sin 
mänsklighet och vars kropp används till arbete som en maskin. Den haitiska 
zombien såg, till skillnad från den moderna filmzombien, ut precis som en le-
vande människa och utgjorde inget fysiskt hot mot sin omgivning (Graves, 
2010: 47). Dess hotfullhet var förknippad med att någon annan tagit komman-
dot över dess jag, att den saknade vilja och makt över sin egen situation. En 
annan varelse som var vanlig i dåtida skräckberättelser var ”ghoulen” som var 
en levande varelse som gav sig på döda kroppar för att äta deras kött.19 Då berät-
telsen om ghoulen sammansmälte med den om zombien, föddes den zombie vi 
idag är mest bekanta med, en själlös, död, men animerad kropp. Därtill är väs-
terländska, ofta amerikanska, skildringar av zombien förknippade med element 
av kannibala riter som tillskrevs den haitiska kulturen (Boon, 2007: 36; 
McAlister, 2012: 472). Zombiegestalten blev bekant för den västerländska 

                                                        
18 Beskrivningar av användningen av voodoo-dockor och nålar är också förknippade med en rad 
felaktigheter, dockorna användes exempelvis i regel för att bota, mycket sällan för att skada (Gra-
ves, 2010: 16-18) 
19 Ghoulens namn härstammar från en generell arabisk term som betyder ungefär ”monster”. 
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publiken under den amerikanska ockupationen av Haiti 1915-1934. William B 
Seabrook skrev 1929 The Magic Island, vilket var en reseskildring från Haiti och 
som låg till grund för White Zombie (1932), vilket var en av dem första ameri-
kanska zombiefilmera (Graves, 2010: 47; 100; Phillips, 2011). Tidiga zombiefil-
mer var ofta markerade av en exotiserande syn på de afrikanska länderna och 
den mörka hudfärgen sammankopplades med primitivitet, hot och vidskeplig-
het. Zombien var ofta en mörkhyad arbetare och dessutom placerad i en för 
publiken främmande miljö, som från 1930-talet till 60-talet förknippades med 
uppfattningar om en barbarisk rastillhörighet (McAlister, 2012: 461; 476). 
Också på senare år har zombiens gränsöverskridande kroppslighet tolkats som 
en rasistisk rädsla för den andre, i form av immigranter eller terrorister (Stratton, 
2011; Mutch 2011) eller helt enkelt mörkare hudtoner (Ponder, 2012). Zombi-
ens okontrollerbara, gränslösa kropp och sätt att röra sig i horder, har också 
tolkats som metaforer för rädslan inför överskridna samhälleliga eller nationella 
gränser. Där zombien åskådliggör samhälleliga förändringar eller yttre angrepp. 
 Zombien är intimt förknippad med det förlorade jaget och identiteten och 
den uppgår till skillnad från vampyren i ett kollektiv. Zombiegestalten har ofta 
tolkats som konsumtionskritik (Horne, 1992: 97; Loudermilk, 2003: 85; Warner, 
2006: 357; Dendle, 2007: 46). Zombiens omättbara och urskillningslösa hunger 
efter mer har sammankopplats med en konsumtionskultur och ett meningslöst 
förbrukande.20 Nya teknologier inom sjukvården har också skapat nya etiska 
dilemman som speglas i zombieberättelsen. Genterapier eller kroppen som 
stödd och kompletterad av proteser eller donerade organ lyfter frågan om män-
niskans, och ytterst det mänskligas, gräns (Howson, 2013: 6) och kosmetisk 
kirurgi erbjuder möjligheten att omdefiniera kroppen. En befolkning som blir 
allt äldre har tillsammans med nya forskningsframsteg aktualiserat rädslor kring 
att hållas levande mot sin vilja utan livskvalitet eller till och med hjälp av maski-
ner. Zombien står för allt det som är oacceptabelt för den mänskliga kroppen: 
åldrande, hudproblem, begränsad rörlighet, avsaknad av kontroll över kropps-
vätskor och, inte minst, ett svikande intellekt (Dendle, 2007: 52-53).  

Zombiegestalten kan inte bemästra någon teknologi och narrativen om 
zombieapokalypsen bär ofta med sig att moderna teknologiska system upphör 
att fungera, vilket innebär en tillbakagång till en tid innan moderna bekvämlig-
heter. I likhet med zombiens kropp kan den informationsteknologiska infra-
strukturen brytas ned, vilket potentiellt kan drabba oss hårt då vi ser den som 
en självklarhet.21 Trots att såväl vampyren som zombien har långa historiska 

                                                        
20 Romeros Dawn of the Dead (1978) utspelade sig i ett shoppingcentrum och de konkret levande 
döda i detta verk har ofta setts som direkta paralleller till konsumenter. 
21 Zombien har blivit rationaliserad och fått en tydlig patologi. Detta är enligt Boluk och Lenz 
(2011: 6) inte bara kopplat till en tidsanda som genomlevt och lever med AIDS-hotet och andra 
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rötter menar jag att det samtida (och samtidiga) uppsvinget för avbildningarna 
av gestalterna i populärkulturen talar för ett nytt skede, som förenar vampyren 
och zombien, samt där kroppens förändring, snarare än andra aspekter av det 
monstruösa står i centrum. 

 

Monstergestalterna och televisionen 
True Blood (HBO) och The Walking Dead (AMC) är inte bara berättelser om 
monstruösa gestalter, utan också produkter av tidsaktuella förändringar kopp-
lade till tv-mediet. Den ökade populariteten och frekvensen av medieberättelser 
om vampyrer och zombier sammanfaller med att televisionen erövrat en plats 
där dess produktioner ses som kulturellt värdefulla på ett annat sätt än tidigare 
(Newman och Levine, 2012). En televisionskritik som tar televisionen på allvar 
vid sidan av kulturella former som litteratur och film har vuxit fram. I synnerhet 
i USA är detta till stora delar följden av ett enträget arbete från bolagshåll. HBO 
(Home Box Office) var bland de första att rikta in sig på en välutbildad och 
resursstark demografisk grupp för att attrahera reklamsamarbeten. Detta gjor-
des genom att skapa ett varumärke som skulle definieras av hög kvalitet och 
som ett val för en finsmakare, där tv-tittande blev en kulturell aktivitet snarare 
än ett slötittande (Gorton, 2009: 3). HBO har använt sig av sloganen ”It’s not 
TV, it’s HBO”, vilket antyder att kanalen skulle ha något så särpräglat och unikt 
att erbjuda, att det inte längre kan beskrivas som ”television”.22 Andra kanaler 
som AMC har följt exemplet (McCabe och Akass, 2008: 85; Hassler-Forest, 
2014: 94). AMCs slogan ”Something more” ersatte i april 2013 den tidigare 
”Story matters here” från 2009.23 Detta har också följts av mer komplexa narra-
tiva strukturer, både i förhållande till den övergripande berättelsen i själva tele-
visionsnarrativet, men också på transmediala plattformar (Mittell, 2006).  
 Samma kanaler som står för ett kvalitetsanspråk i förhållande till sina pro-
duktioner visar också kroppsskräck och monstruösa kroppar. Att dessa inslag 
ses i populära tv-serier, med en relativt heterogen tv-publik, är ett säkert teck-
en på att de populariserats. Exempelvis utgör The Walking Dead (2010-), precis 
som True Blood (2008-2014) också gjorde, flaggskepp för respektive kanal och 

                                                                                                                                  
nyare hot så som SARS, fågelinfluensa, svininfluensa och så vidare, utan zombiens koppling till 
virus har också att göra med en tid som präglas av en nätverkskapitalism av smarta mobiler och 
”moln”(iclouds).  
22 Alan Ball, skaparen av True Blood, har refererat till serien som ”Popcorn for smart people” 
(Piccolo, 2010). 
23 Linda Schupack på AMC beskrev sloganbytet på följande sätt:“AMC: Something More” further 
refines our focus on- and off-air and speaks to our promise to viewers to provide an experience 
that is unexpected, unconventional and uncompromising (…) However we express the brand, we 
want to give our audience something deeper, something richer, something more.” (Bibel, 2013).  
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produceras därmed inte för en nischad publik (Abbott, 2012: 28).24 Kropps-
skräcken har som sagt kommit allt närmare vad man kan kalla ”mainstream” 
(Danielsson, 2012: 55). Tidigare var skräck i televisionen, till skillnad från 
nischad skräckfilm, oftast höljd i gotiska slöjor och i synnerhet kroppsskräck 
förekom i mindre utsträckning. Till skillnad från skräckfilmen har televisionen 
genom censur och lagstiftning kopplade till tv-bolagen haft svårare att produ-
cera och visa all form av skräck (Jowett och Abbott, 2013: 131). Studier av 
skräckgenrer har ofta sett televisionen, som ett medium där skräcken ”inte 
hör hemma” och fokus har lagts på analyser av film och litteratur (Hills, 2005: 
111; Jowett och Abbott, 2013: 181). Explicit kroppsskräck började redan un-
der 90-talet förekomma i allt större utsträckning även i televisionen (Wheatley, 
2006: 57; Brown och Abbott, 2010: 207). Under 1990-talet kom exempelvis 
tv-produktionerna Riket I (1994) och Riket II (1997) som innehöll element av 
kroppsskräck. Sönderdelade, plågade eller förruttnade kroppar har också ofta 
förekommit i tv-serier som fört fram andra teman som huvudsakliga. I krimi-
nalteknikserier, eller serier som utspelar sig i en sjukhus- eller klinikmiljö har 
kroppens närvaro förklarats som del i en diskurs om den vetenskapligt kart-
lagda kroppen, där kroppen blivit en ingrediens i en mer övergripande berät-
telse (Jacobs, 2003; Jermyn, 2007; Foltyn, 2008; Weber, 2011; Weber, 2011; 
Bull, 2012a; 2012b; Smit, 2010; 2013; Jowett och Abbott, 2013: 136).25 Från 
och med tidigt 90-tal började serier som skildrade brott allt oftare, inte bara 
inkludera den rättsmedicinska undersökningen av brottsoffret, utan också 
obducenten gjordes till en återkommande rollkaraktär och dennes labb eller 
bårhus, återkom avsnitt efter avsnitt för likartade scener (Weber, 2011: 41-42; 
Åkesson, 1996: 235).26 Kroppsskräcken är framträdande i genren sci-fi och tv-
serierna Arkiv X (1993-2002), Fringe (2008-2013), Falling Skies (2011-) och 

                                                        
24 True Blood sändes i USA via HBO, vilket är en betalkanal (premium cable) och därmed inte 
omfattas av det reglerande ramverket United States Federal Communications Commission 
(FCC), kanalen kan därmed sända ett mer explicit och våldsamt innehåll och potentiellt skjuta 
fram gränser för det kulturellt accepterade (de Zwart, 2011: 209; Abbott, 2012: 26). Denna 
slutsats ter sig dock tveksam i förhållande till The Walking Dead, som innehåller ett minst lika 
explicit innehåll och sänds via AMC, en kabelkanal (basic cable) som ligger under FCCs regel-
verk. 
25 Exempel på kriminalteknikserier är CSI: Crime Scene Investigation (2000-) med systerserierna CSI: 
Miami (2002-2012) och CSI: New York (2004-2013), liksom Bones (2005-), Jordan rättsläkare (2001-
2007), NCIS: Naval Investigative Service (2003-), Criminal Minds (2005-), Body of Proof (2011-2013). 
Serier som utspelar sig i klinik- eller sjukhusmiljö är exempelvis Chicago Hope (1994-2000), Cityaku-
ten (1994-2009), House (2004-2012) och Nip/Tuck (2003-2010). 
26 Den avbildade döda kroppen tillhör ofta antingen en ung och attraktiv person eller är särskilt 
illa tilltygad och döden beror sällan på naturligt åldrande. En ung och vacker kvinna avbildas 
oftare som offer för våldsbrott, torts att män i verkligheten drabbas betydligt oftare. Också obdu-
centen är påtagligt ofta en attraktiv kvinna, vilket kan förstärka kontrasten mellan kontrollerad 
och intakt yta, gentemot upplösning och förfall, i de fall offret är en illa tilltygad kropp (Weber, 
2011: 41-42; Åkesson, 1996: 235). 
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Helix (2014-) i genren innehåller alla element av kroppsskräck. Tv-serier med 
ren skräcktematik där också kroppsskräcken varit ett viktigt element är bland 
andra American Horror Story (2011-) och vampyrserierna Penny Dreadful, (2014-) 
och The Strain (2014-).  
 Tidigare har också televisionens tekniska förutsättningar setts som hindrande 
för skrämmande berättelser att leva upp till sin fulla estetiska potential. Exem-
pelvis leder televisionens mindre skärm och ljudsystem till att digitalt ljud och 
dataanimerade bilder kan förlora mycket av sin slagkraft menar exempelvis 
Julian Hanich (2010: 18). Skillnaden mellan televisionen och filmmediet har 
dock blivit mindre över tid. Delvis till följd av att televisionsskärmen blivit 
större och bredare och bilden högupplöst, liksom att tittaren har möjlighet att 
uppleva en betydligt bättre ljudkvalitet genom surroundsystem av olika slag 
(Newman och Levine, 2012: 100-101). Skräck som sänts via kommersiella kana-
ler, vilket i många länder varit det enda alternativet, har också begränsats av 
avbrotten för reklam. Avbrotten i sig avbryter den spänning som byggs upp och 
påminner också om en verklighet utanför berättelsen och ett ”sedan” som 
kommer efter tittandet (Brown och Abbott, 2010: 205). Publiken är idag dock 
inte alls lika bunden till att se program just vid det tillfälle då de sänds. Tv-serier 
har blivit mindre flyktiga i och med att de kan spelas upp vid önskad tidpunkt 
genom digitala teknologier eller samlas i DVD-boxar (Brunsdon, 2010; New-
man och Levine, 2012: 138). Genom att använda streamingtjänster eller illegalt 
ladda ner program kan publiken också kringgå både reklamavbrott och deras 
budskap. Förändringarna i televisionens form erbjuder alltså en potentiellt för-
djupad publikupplevelse genom att den diegetiska världen kan ägnas längre tid 
med färre avbrott. 
 

Television och genrer av närhet 
Alexia Smit (2013) har myntat begreppet ”tele-affectivity” och menar att televis-
ionen i synnerhet genom serier som visar kroppsliga interiörer med hjälp av 
specialeffekter som dataanimationer och ljudeffekter, skapar affekter och inti-
mitet mellan tittare och det avbildade. Härtill är också televisionen som medial 
form befäst med egenskaper av ”liveness”, det vill säga direkthet, som kan re-
ducera upplevelsen av mediering även om materialet inte är direktsänt. Exem-
pelvis kan klassiska inspelade fraser som ”Vi är strax tillbaka” mellan program, 
påminna om verklig social interaktion. Denna aspekt är mindre aktuell i förhål-
lande till de tv-narrativ som behandlas här, då de inte sällan ses i andra sam-
manhang än genom tv-sändningar. Jeffrey Sconce (2000: 75) menar att televis-
ionsnarrativ i serieform också ofta upprätthåller en illusion om att den diege-
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tiska världen och världen utanför på något sätt är sammanlänkade. Exempelvis 
sammanfaller ofta årstider och högtider i den diegetiska världen med sina mot-
svarigheter i den faktiska verkligheten, vilket antyder att den fiktiva världen 
skulle existera även då vi inte tittar. Serieformen bidrar också till att karaktärer-
na och deras världar, som återkommer regelbundet under lång tid, börjar upp-
levas som mer verkliga. 
 Andra närhetsskapande egenskaper finns inom skräckgenren, där en riktning 
mot berättelser som antyds ha skett eller ske i den faktiska verkligheten blivit 
fler. Verk med dokumentära kvaliteter, som handhållen kamera och huvudper-
soner som fotograferar sig själva, har getts namnet ”found footage horror”. 
Egenskaper av detta slag ska minska publikens upplevelse av att ta del av en 
produktion och antyda ett närmare möte med den skrämmande kraften. 
Skräcknarrativ utspelar sig också ofta i moderna stadsmiljöer, vilket potentiellt 
förstärker publikens känsla av närhet till det avbildade. Verk av detta slag fick 
ett uppsving efter Blair Witch Project från 1999 (Heller-Nicholas, 2014).  
 På ett likartat sätt drar också program i genren reality-television med publi-
ken ”bakom kulisserna” och antyder att programmet utspelar sig i en faktisk 
verklighet, och att deltagarna är verkliga, existerande individer (Weber, 2009: 
21). Även de avbildade personerna och deras kroppsliga reaktioner kan borga 
för en upplevelse av äkthet eller närhet. Genom begreppet ”bodily emotional-
ism” (kroppsemotionalism) har Anja Hirdman (2011: 22-23) beskrivit autentici-
tet och kropp i förhållande till varandra i reality-tv. Hirdman menar att de 
kroppsliga reaktionerna bland deltagarna i genren används för att förstärka 
produktionernas anspråk på sanning, äkthet och det verkliga. Framförallt tårar, 
som ses som resultatet av en ofrivillig och okontrollerbar känslomässig reakt-
ion, implicerar att tv-programmet verkligen visat upp något som är förankrat i 
”verkligheten” och att reaktionerna hos deltagarna är uppriktiga och äkta. 
Meredith Jones (2008: 109) beskriver på ett likartat sätt den organiska kroppens 
reaktioner, så som tårar eller svett, som autenticitetsmarkörer i reality-
televisionens transformationsberättelser.  

Att berättelserna om överskridna kroppsliga gränser är mer explicita, beror 
åtminstone delvis på en ”kulturell uttröttning”, där bilder och upplevelser som 
tidigare skulle ha väckt starka reaktioner inte längre gör det. Men tematiken och 
framförallt mängden berättelser som skildrar kroppslig förändring med ett när-
hetsskapande berättarsätt är tidstypiska. 
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Ett förkroppsligat åskådarskap i medier och genrer 
Flera teoretiker har närmat sig den visuella medieupplevelsen utifrån att den har 
återverkningar i hela kroppen, och att detta är en viktig egenskap för att förstå 
relationen mellan åskådare och verk. Steven Shaviro (1993: 50) talar om taktila 
bilder och Laura Marks (2000: 145) om haptisk visualitet, begreppen förenas i 
att de beskriver synupplevelsen som förenad med en upplevelse av taktilitet, det 
vill säga något gripbart. ”Ett haptiskt seende” innebär att ögat betraktas som ett 
känselorgan, till skillnad från ett optiskt seende öga, där endast visuell informat-
ion tas in.27 Vivian Sobchack (2004: 55) och Jennifer Barker (2009) menar att 
publiken har en ”förkroppsligad kunskap”, av hur det är att ha och vara en 
kropp, ett ”kroppsminne”. Denna kunskap tas i bruk och är aktiv i förhållande 
till filmens eller den rörliga bildens ”kropp”. Barker beskriver en upplevelse av 
rörliga bilder där åskådarens kropp står i ständig kontakt med mediets ”kropp” 
och kallar detta för ”empati” mellan tittare och den rörliga bilden. Den identifi-
kation som sker med den rörliga bilden i film eller tv handlar inte främst om 
identifikation med en subjektsposition, utan med materialiteten i sig (Marks, 
2002: 3; Sobchack, 2004: 65). Åskådarens kropp kan också känna in den rörliga 
bilden i sig, vad Marks kallar ”filmens kropp”, i verk utan skådespelare och 
berättare. Då filmens kropp snurrar runt eller sträcker sig ut för att ta in ett 
landskap, kan vi känna detta i våra egna muskler, för vi har själva utfört lik-
nande rörelser. Då bilden blivit översatt i en kroppslig reaktion fungerar inte 
längre bild och kropp som separerbara enheter, utan som kontaktytor som 
ömsesidigt omstrukturerar upplevelsen efter hand. Avbildningar av skador på 
kroppens yta eller kroppens sönderdelning väcker ett fysiskt svar hos publiken. 
Exempelvis kan vi instinktivt dra undan armen om vi ser någon annan skada sin 
arm.  

Transmediala berättelsedimensioner 
Crossmedia- och transmediaproduktioner är inga nyheter. Redan under 60-talet 
började Hollywood övergå från en vertikalt integrerad filmindustri till en pro-
duktionsform beroende av en horisontell organisation. Exempelvis producerade 
Universal i samarbete med Dell Publishing 1963 serietidningar som var för-
längda narrativ kopplade till Universals populära filmer Dracula (1931), Fran-

                                                        
27 Miriam Ross (2012: 383) menar att 3D-formatet leder till att de haptiska effekterna når en ny 
nivå, något hon kallar hyperhaptisk visualitet. Ross exemplifierar med 3D-versionen av James 
Camerons Avatar (2009) och menar att djupet i bilden skapar en textur som inbjuder till att be-
röra och beröras av, exempelvis kan någon i publiken sträcka sig efter ett föremål (Ross, 2012: 
392). Den hyperhaptiska visualiteten är dock alltid begränsad till skärmen, menar Ross. Det vi 
upplever kan inte omsluta oss eller befinna sig bakom oss, och vi kan aldrig konkret vidröra före-
mål, även om vi sträcker oss efter dem. 
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kenstein (1931), The Mummy (1932) och The Wolf Man (1941) (Ndalianis, 2012: 62; 
Rehak, 2013). Också tv-narrativ har innan det transmediala blev en mer själv-
klar del av berättandet haft transmediala dimensioner. Ett exempel på detta är 
Twin Peaks (1990-1991) som handlade om mysteriet kring den mördade Laura 
Palmer. Vid sidan av själva tv-texten publicerades exempelvis mordoffrets dag-
bok och mordutredaren Dale Coopers anteckningar, varigenom publiken själva 
kunde lägga pussel kring Laura Palmers öde (Bourdaa, 2014: 20). Det är dock 
under senare år, efter att internet blivit var mans egendom i västländerna, som 
det transmediala berättandet blivit en vital del av underhållningsbranschen som 
i allt högre grad förlitar sig på att erbjuda upplevelser som går utöver den medi-
erade. I synnerhet genrer som skräck, sci-fi och fantasy har visat sig lämpade 
för transmediala narrativ, genrer som också ofta kan ha potentialen att erbjuda 
förkroppsligade medieupplevelser (Ndalianis, 2012: 62). 

Steven Shaviro (2010) har myntat begreppet post-cinematisk affekt och me-
nar att film och television under 1900-talet var de dominanta medierna och 
därmed både reflekterade och formade den rådande kulturella mottagligheten 
(cultural sensibilities) för konst och kulturuttryck. Under 2000-talet har denna 
mottaglighet fått delvis nya former, vilket reflekteras och framförallt också re-
produceras av digitala medier. Också äldre medieformer som television och film 
tilltalar sin publik på delvis nya sätt. Det förkroppsligade seendet kan exempel-
vis fördjupas och förstärkas genom ett 3D-format. 

Jag menar dock att trots att televisionen ger en tvådimensionell upplevelse, 
har den, som ovan konstaterats, potentialen till att genom sina representationer 
och deras tematik, skapa förkroppsligade upplevelser hos publiken. Närheten 
till det avbildade har också intensifierats genom att televisionen på flera sätt 
färdats mot att allt mer likna biofilmen, detta genom bättre teknologiska förut-
sättningar i förhållande till ljud och bild, liksom att publiken på fler sätt fått 
möjligheter att undvika reklamavbrott (Brunsdon, 2010; Newman och Levine, 
2012: 100-101; 138). Transmediala former, som vidgar såväl begreppet televis-
ion, som de upplevelseplattformar som innefattas av den, vidgar vidare ”televis-
ion” som omslutande medium.  
 Tidigare studier med ett fokus på en förkroppsligad upplevelse av det trans-
mediala har ofta fokuserat på konsol- och dataspel där skräckgenren är välre-
presenterad. På många sätt fungerar skräckelementen och det kroppsliga över-
måttet som Williams (1991) beskriver, på ett likartat sätt även i spelsituationen. 
Också skräckspelen innehåller kroppsrepresentationer där kroppen har oklara 
gränser, och liksom i skräckgenrens övriga former stympas och förstörs krop-
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par.28 Där filmupplevelsen i många hänseenden betraktats som kroppslös, i 
meningen att kroppen inte kan agera, återger spelet spelaren som en virtuell 
kropp (Perron, 2009: 124; 128; Ndalianis, 2012: 44). Spelet kräver att spelaren 
agerar, rör sig och interagerar med spelvärlden för att spelsituationen skall 
kunna utvecklas. Karaktärens sätt att hoppa, springa, gömma sig och så vidare 
blir till automatiserade kommandon på spelkontrollen för spelaren. Spelkontrol-
len har också rent taktila egenskaper i form av vibration och pulserande, vilket 
ger information om exempelvis karaktärens mående (Perron, 2009: 124, 134-
138; Ndalianis, 2012: 45).29 Jenny Sundén (2002) menar att det förkroppsli-
gande snarare förlängs in i virtuella miljöer än att dessa miljöer skulle erbjuda 
”kroppslösa platser”. Sundéns fokus på rollspel online tar fasta på hur den 
”skrivna” kroppen inte kan separeras från varken spelarens kropp eller de dis-
kurser som omger den och att den virtuella kroppen varken kan sägas spegla 
eller eliminera den fysiska, materiella kroppen. Sundéns resonemang handlar 
inte främst om fysiska upplevelser av spelet utan om komplexiteten kring spela-
rens status i att alltid vara samtidigt förkroppsligad och att denna materialitet 
också följer med in i miljöer som saknar plats för den fysiska kroppen. 
 Det transmediala perspektivet är för den här studien framförallt intressant 
utifrån hur televisionen antagit nya berättarformer, vilket precis som ovan kon-
staterats är förknippat med potentiella möten och överlappningar mellan mate-
riella och diegetiska dimensioner. Tekniker som syftar till att ge åskådare, och 
potentiell publik, en så uppslukande upplevelse som möjligt har alltså blivit mer 
centrala. En kombination av transmediala berättarelement (Jenkins, 2006a: 93) 
och att televisionen nu, likt filmen, fått sina egna auteurer (Mittell, 2006: 30; 
Hassler-Forest, 2014: 95) bjuder in åskådaren till att i högre grad lägga märke till 
och njuta av, inte endast vad som berättas utan också hur, samt till att själv med-
verka. Narrativ komplexitet kännetecknas av en ny balans mellan berättandet i 
avsnitt och över säsonger (Mittell, 2006: 35; 37)30, men också av transmediala 
dimensioner. Det transmediala har ofta i förhållande till skräck- eller monster-
narrativ som målsättning att omsluta tittaren kognitivt, men också rent fysiskt. 
                                                        
28 Perron (2009: 126-128) förknippar spelarens förkroppsligade upplevelse med främst tre nivåer 
av kroppslighet, vilka utgörs av; den monstruösa kroppen, spelkaraktärens kropp och spelarens 
egen kropp. Genren ”survival horror” vilar till stora delar på förkroppsligade hot. Den monstru-
ösa gestaltens kropp är viktig i och med att dess struktur, handlingar och reaktioner är de som (i 
dubbel bemärkelse) angriper spelaren. Den monstruösa gestalten reagerar också på spelkaraktä-
rens, och därmed indirekt på spelarens, rörelser, något som fördjupar den interaktiva upplevelsen 
av spelet. 
29 Spel som Nintendo Wii eller Xbox Kinect involverar fler delar av kroppen, där kroppen helt 
och hållet iscensätter det spelkaraktären tar sig för i spelvärlden (Perron, 2009: 138). 
30 Konventionella program har följt antingen ett episodiskt berättande eller ett följetongsberät-
tande, medan narrativt komplexa program varierar och blandar dessa två. Andra egenskaper är att 
karaktärers subjektiva upplevelser, som drömmar eller fantasier, flyter samman med diegetisk 
verklighet, utan att markeras på det sätt som varit vanligt i konventionella televisionsnarrativ. 
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Nyare skräcknarrativ interagerar ofta med sin publik genom element där ett 
känslomässigt och kroppsligt tilltal samverkar, vilket ger representationen av 
den monstruösa kroppen ytterligare dimensioner. En annan motivbild från 
bolagshåll är förstås att skapa uppmärksamhet och sprida kännedom om pro-
gram.31  

Upplevelser har också i större grad än tidigare blivit säljbara varor, trots att 
nöjesparker och dylikt funnits under lång tid har denna typ av underhållning 
vuxit explosionsartat (Pine och Gilmore, 2011). Turistmål som hämtat inspirat-
ion från filmer eller tv-serier är en växande industri (Beeton, 2005). I förhål-
lande till uppslukande skräckupplevelser erbjuds också besök eller vandringar 
till ”hemsökta” eller övergivna platser, som i somliga fall får tala för sig själva, 
och som ibland kryddats med skådespelare eller andra skräckeffekter (Inglis och 
Holmes, 2003; Bristow och Newman, 2004). En särskild gren av turism har 
exempelvis utvecklats kring gestalten Dracula, där rundturer i hans hemtrakter 
erbjuder kombinationer av faktisk historia, fiktion och upplevelser av att vara 
fysiskt deltagande (Shandley, Jamal och Tanase, 2006; Light, 2012; Hovi, 2014). 
Också färskare populärkulturella vampyrer och zombier och deras miljöer kan 
besökas, exempelvis kopplat till fenomenet Twilight (Larson, Lundberg och 
Lexhagen, 2013) eller The Walking Dead (Sundberg, 2014b). I praktiker som 
dessa möts ekonomiska intressen och produktmarknadsföring och publikens 
möjligheter till ett nytt upplevelsedjup. 

Materiella nivåer av berättelseengagemang  
Ett ytterligare steg in i en förkroppsligad berättelse utgörs av levande rollspel 
(lajv) och andra utklädnadspraktiker, som jämfört med mediekonsumtion, ex-
empelvis tv-tittande, är högst fysiska på ett fördjupat sätt (se Materialbeskrivning 
kap. 4). Många lajvare menar att något av det mest ”verkliga” med lajven är de 
känslor de ger upphov till. Rädsla, tvivel och adrenalinpåslag påminner om de 
känslor som övrig skräckfiktion kan ge upphov till. Känslorna påminner också 
på många sätt om de känslor som upplevs i det verkliga livet, men precis som i 
samband med annan skräckfiktion kan känslornas intensitet inte jämföras med 
att vara utsatt för verklig fara (Stark, 2012: 130; Lankoski och Järvelä, 2012: 19). 
Begreppen ”immersion” och ”bleed” syftar till att beskriva utbytet mellan ka-

                                                        
31 En arena där publik också deltar i narrativet kring en produktion är fan fiction, som enkelt 
uttryckt utgörs av fansens, eller mediekonsumenternas, vidareutveckling av det material som 
kommer från etablerade produktionsbolag. Hemmagjorda filmer, texter eller bilder av varierande 
kvalitet presenterar en alternativ händelseutveckling, eller följer upp ett sidospår till huvudhand-
lingen som originalproduktionen lämnat därhän, i denna studie kommer dock fokus att ligga på 
originaltexter och deras marknadsföring, samt konkret förkroppsligade praktiker i länkade till 
texterna. 
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raktärens och spelarens världar och därmed också känslomässiga och kroppsliga 
reaktioner.32 Genom immersion förändras upplevelsen av jaget och tolkande 
ramverk, då spelarens inre upplevelse snarare är en spegling av karaktärens 
känsloliv än av spelarens eget och spelaren starkt upplever sig vara sin karaktär 
och därmed en del av den diegetiska världen.33 Spelimmersion är därmed inte 
detsamma som ett förändrat beteende, som inte garanterar immersion, även om 
det kan avhjälpa det (Lukka, 2014: 82). Kroppsrörelser, kläder eller andra 
hjälpmedel ägnas mycket tid i samband med spel för att uppnå karaktärsim-
mersion (Stark, 2012: 127). 
 Trots att spelaren intar en ny roll och kanske i denna roll reagerar eller kän-
ner på delvis nya eller oväntade sätt befinner sig spelet alltid i ett poröst läge 
mellan verklighet, fantasi och föreställning. Spelet blir en plats för att undersöka 
social och kulturell dynamik, också utanför spelet menar exempelvis Waskul 
(2006:19). Immersion är något djupt personligt och resultatet av en inre pro-
cess, men inte desto mindre i spelet ett resultat av social interaktion (Lukka, 
2014: 83). Begreppet ”interimmersion” syftar på spelets kollektiva natur och det 
faktum att immersion skapas tillsammans med andra spelare. En spelare formar 
inte bara sin egen karaktär utan stödjer också andras spel och spelupplevelse 
genom sina handlingar (Stenros, 2014: 151; Nordgren, 2014: 29).34 Spelarens 
verkliga liv och fantasiliv kolliderar under spelet och spelvärlden speglar alltid i 
någon mån den värld vi lever i. Spelare återskapar och genomarbetar, medvetet 
eller omedvetet, konflikter och händelser ur sitt vardagsliv i en form som kan 
ha terapeutiska effekter. Spelet kan vara ett sätt att uttrycka och upptäcka delar 
av den egna identiteten (Stark, 2012: xiii; 125; Williams, Hendricks och Winkler, 
2006: 12; Hills, 2002: 167). Milly Williamson (2005: 143) ser i synnerhet vam-
pyrgestalten som en passande gestalt för att i utklädnadspraktiker iscensätta en 

                                                        
32 White med flera (2102: 71-72; 82) pekar på att begreppet immersion kan bära på olika betydel-
ser för olika personer och vid olika kontexter i förhållande till spel. Då somliga ideal av im-
mersion handlar om den kollektiva upplevelsen har ”bleed”, som bäst kan översättas till läckage 
på svenska, mer att göra med den individuella spelarens upplevelse. Här är det engagemanget i en 
karaktär vars verklighet och villkor antingen läcker ut (bleed out) i spelarens vardagliga verklighet, 
eller där spelarens verklighet läcker in (bleed in) i spelets och karaktärens verklighet. Immersion 
kan vidare delas in i olika typer; karaktär som spelas, narrativet som upplevs eller verkligheten 
man uppfattar (White m fl., 2012: 76).  
33 Nordgren (2014: 29-30) och Lampo (2011) menar att jämförelser mellan lajvet och praktiker 
som ”liknar” det – exempelvis performancekonst och vissa former av teater, kan vara problema-
tiska. Även om lajvet inspirerats av dessa och andra konstformer är lajvet unikt och kan bara 
förstås till fullo genom deltagande. Medan teater exempelvis bygger primärt på en publiks upple-
velse handlar lajvet om upplevelsen av agerandet hos deltagarna. 
34 Lajvet är en teatral form och har samma ”liveness” och ”närvaro” som traditionell teater, dock 
saknar den en traditionell publik (Timm Knudsen, 2005: 270). Varje spelare blir dock del av en 
förstapersonspublik, där den fiktiva världen betraktas ur en fiktiv karaktärs synvinkel och där 
varje spelare fungerar som både del av spelet och som publik till spelet (Stenros och Montola, 
2010: 20). 
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outsider, som hon upplever särskilt träffsäkert överensstämmer med i synnerhet 
kvinnors upplevelse av att inte passa in i och uppfylla kraven i en normbunden 
femininitet, vilket korrelerar med vampyrens outsiderstatus. Vampyrfansen 
fortsätter att förhålla sig till sitt utseende, varvid de alltså inte helt har omkull-
kastat femininitetens strukturerande raster, men har likväl gjort aktiva val kring 
att avvisa vissa element genom att stolt stå ut som annorlunda (Williamson, 
2005: 149).  

Makeoverkulturen och kroppstransformationen 
Makeoverkulturens upptagenhet vid att göra om och förbättra olika sidor av 
jaget kan ses explicit i reklambudskap, fiktiva narrativ och andra medierade 
berättelser, som både skildrar och befäster denna upptagenhet. Nedan kommer 
jag dock framförallt att utgå ifrån program i realitytelevisionens makeovergenre, 
där vi kan se de mest manifesta skildringarna av strävan efter förbättrade jag. 
Jag betraktar i likhet med Jerslev (2008: 323) makeoverprogrammen som pro-
dukten av  

(…) cultural layers upon which the programme’s construction of 
the beautiful female body is written, rewritten and retrieved in 
both high culture and popular culture, and assembled and medi-
ated by a contemporary reality TV format.  
 

Det vill säga, programmen är inte likställda med makeoverkulturens bredare 
samtida närvaro, men i realityformaten konkretiseras och appliceras arbetet 
med jaget i otaliga program på hemmet, barnen, bilen, hunden, företaget, eko-
nomin och framförallt, kroppen (Weber, 2009; Skeggs och Wood, 2008; Heller, 
2006; Ouellette och Hay, 2008; Raisborough, 2011). I USA har program som 
Extreme Makeover (2002-2007) och The Swan (2004-2005) skildrat kroppar som 
transformeras genom plastikkirurgi, format som sänts men inte producerats i 
Sverige. Programformat producerade i Sverige som skildrat kroppslig trans-
formation är för att nämna några Du är vad du äter (2005-2007, 2011-) och Aldrig 
mera fet (2012). 

Gemensamt för samtliga format som skildrar en transformation av jaget är 
att de inleds med att introducera ett felaktigt subjekt som misslyckats med de 
strategier av jagbygge som denne ägnat sig åt. Programmen visar upp de svårig-
heter som huvudpersonen eller huvudpersonerna drabbats av på grund av sin 
oförmåga att på rätt sätt vårda jagets olika sidor. Genom experthjälp kan dock 
föremålet för makeovern hitta nya strategier och programmet utmynnar i att en 
lättad och nöjd huvudperson kan tacka experterna för att ha hittat sitt sanna jag. 
Brenda Weber (2009: 12) menar att programmen konstrueras på ett sätt som 
innebär att det först är ”efter-jaget” som till fullo kan förstå bristerna hos ”före-
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jaget” och därmed kan känna äkta glädje och lättnad över förändringarna. I 
förhållande till den kroppsliga makeovern utraderas klassmarkörer och ålders-
tecken så långt det är möjligt från kroppens yta skriver Cressida Heyes (2007: 
98) och menar att detta samtidigt implicerar att föremålet för makeovern också 
kan lämna sina tidigare erfarenheter bakom sig. Kroppen får ensam stå för den 
viktigaste förändringen och deltagarna erbjuds inte annan hjälp, som nya arbe-
ten, utbildningar eller andra långsiktiga strategier för att själva, genom handling, 
vidareutvecklas.  

Berättelser om transformation av jaget, samt om att ta hand om sig och göra 
det mesta av sina utgångspunkter, har förståtts som konstruktioner av en nyli-
beral medborgare där jaget ska regleras utifrån individens ”sunda val”, som 
denne själv ansvarar över (Weber, 2009: 51). I förlängningen innebär detta en 
konstruktion av att en välfärdsstat inte behövs (Ouellette och Hay, 2008: 36) 
eller återuppfinns i ny form (Silk, Francombe och Bachelor, 2011: 370).35 Indi-
videns ansvar återkommer också i socialpsykologen Thomas Johanssons (2012: 
78; 81) påpekande om att transformation av i synnerhet kroppen också fram-
ställs som ett hälsoprojekt, trots att åtgärderna ofta är utseendemässiga. Med 
hälsan som motivbild blir det också ett moraliskt projekt ”att ta hand om sig”, 
med skyldigheter gentemot anhöriga och närstående, och i förlängningen, kost-
nadsbärande samhällsinstitutioner. Berättelserna om hjälpbehövande subjekt 
understryker också ofta att somliga förtjänar hjälpen bättre än andra. De som 
gjort mycket för andra eller haft svåra upplevelser är i större utsträckning berät-
tigade att ta emot hjälp (Weber, 2009: 12; Johansson, 2012: 47). Ofta innehåller 
programmen inslag där den hjälpsökande tillrättavisas och där dennes försök, 
eller ännu värre, brist på försök, till att själv reglera det felande jaget uppmärk-
sammas och underkänns. Alternativt kan de som tar emot experternas hjälp 
genom programformatet konstrueras som modellmedborgare, som har hamnat 
i svårigheter utan att själva förtjäna det och att de av just denna anledning också 
är berättigade hjälp. John McMurria (2008) ser i många makeoverformat, i syn-
nerhet amerikanska Extreme Makeover Home-Edition (2003-2012), en konstrukt-
ion av en idealiserad bild av en nyliberal medborgare som arbetar mycket, utan 
stöd från tillräckliga försäkringar eller sjukvård, utan att klaga. I programmen 
konstrueras vidare eget ansvar, företagsfilantropi och frivilliga insatser från 
gemene man som fruktsamma och hållbara lösningar i förhållande till snedför-

                                                        
35 Toby Miller exemplifierar jagprojektets genomslag genom den amerikanska kontexten i 
”Makeover Nation: The United States of Reinvention” (2008). De exempel Miller tar upp är 
också på flera sätt applicerbara på Europa och Sverige. Det som definierats som ”den ameri-
kanska drömmen” – nämligen att var och en har möjlighet, och skyldighet, att arbeta sig upp till 
en bättre levnadsstandard, speglas på många sätt i det reflexiva jagprojektet och de berättelser 
som skildrar arbetet med det. Miller menar att dagens USA på flera sätt är upphängt på idéer om 
förändring och förvandling (makeover). 
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delade samhällsresurser, snarare än att strukturella, bakomliggande orsaker bely-
ses (McMurria, 2008; Silk, Francombe och Bachelor, 2011). 

Silk, Francombe och Bachelor (2011) ser makeovergenren som en kulturell 
teknologi som konstruerar ”bra” och ”dåliga” medborgare och skiljer deras 
agerande ifrån varandra. Beverly Skeggs (2009) menar att deltagare ofta kom-
mer från arbetarklassen och att programmets konstruktion av deras behov av 
transformation underkänner en viss sorts människor och kulturella uttryck. 
Istället premieras jag-governmentalitet, medan de som inte efterlever jagbyggets 
strategier utdöms som ansvarslösa eller omoraliska. Michel Foucault (1991: 100) 
menade att governmentalitet till skillnad från disciplin, som i sin tur är den re-
glerande kraft som samlas i kontrollerande institutioner, som fängelser, skolor, 
vårdinrättningar, fungerar genom att utöva makt över individer genom självre-
glering. Dominanta diskurser kan för den enskilde bli osynliga och de konstrue-
ras som individuella val och möjligheter, och uppfattas som följden av den egna 
viljan. Programmen blir tekniker som inte bara representerar diskurser kring 
jag-governmentalitet, utan också reproducerar och legitimerar dem (Skeggs, 
2009: 632). 

Makeoverkulturen bär även på inneboende budskap om att konsumtion är 
en fruktbar strategi för att utveckla och förbättra jagets utgångspunkter (Pitts-
Taylor, 2007; Redden, 2008; Pentney, 2012). I reality-televisionens program och 
reklambudskap är det ofta genom konsumtion som subjektet kan få den belö-
ning hen (ofta hon) är värd, konsumtion konstrueras som en belöning och till 
och med feministisk handling (Banet-Weiser och Portwood-Stacer, 2006; Ring-
rose och Walkerdine, 2008). Genom ett postfeministiskt berättelsesraster blir 
makeovern inte bara en medborgerlig plikt utan en frihet och rättighet menar 
Banet-Weiser och Portwood-Stacer (2006). Postfeminismen karakteriseras av 
att konstruera den feministiska analysen som överflödig, då den redan nått sina 
mål. Frigörelse (empowerment) kan istället uppnås genom konsumtion eller 
transformation av jaget, vilket också karakteriserar en av paradoxerna i makeo-
verkulturen (ibid.).  

Makeoverkulturen är alltså full av paradoxer. Weber (2009) belyser de kanske 
mest grundläggande, nämligen att ”ett sant jag” ska kunna hittas genom att 
kroppens naturliga, men enligt diskursen ”falska” tecken ska döljas eller ersät-
tas. Genom ingrepp eller åtgärder, det vill säga genom att underkasta sig kraven 
på transformation, ska jaget kunna uppnå normalitet och bli fritt från krav. För 
att hitta sig själv och bli hel måste subjektet ta hjälp utifrån av experter och för 
att vara utvald och unik ska man påminna om alla andra, valfrihet och individu-
alitet innebär att kopiera och imitera en mycket fast ram (Heyes, 2007: 96; Pitts-
Taylor, 2007: 68; Weber, 2009; Pentney, 2012). På ett likartat sätt konstrueras 
också det egna ansvaret som en lösning på individens ”felaktiga” kropp då indi-
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viden genom makeovern underkastar sig strukturen, snarare än att försöka be-
strida den, vilket i programmen konstrueras som en lösning på individens pro-
blem. Makeovern konstrueras som ”empowering” genom att subjekt efteråt kan 
intyga att de är lyckligare och att ”de gjort det för sin egen skull” (Jones, 2008: 
23).  
 Liksom makeoverberättelser i reality-tv som handlar om andra sidor av jag-
projektet, är också berättelser fokuserade på kroppen uppbyggda på ett sätt som 
innebär att den gamla strukturen måste brytas upp för att ersättas med en ny. I 
förhållande till de delar av jagprojektet som genomförs genom arbete med och 
förändring av kroppen innebär detta i narrativen ofta en konkret uppbrytning 
av kroppen. I de mest extrema fallen genomförs operationer där kroppen kon-
kret öppnas för att senare kunna stå förnyad, men också i program som skildrar 
en kroppsförändring som viktminskning, genom motion och diet, blir sam-
manblandningen av kroppens in- och utsida betydelsefull genom att kroppsligt 
lidande och kroppsvätskor som svett och tårar ses som positiva bevis för den 
stundande kroppsliga förändringen, menar Meredith Jones (2008: 109). Jones 
skriver vidare att den abjekta kroppen är av avgörande betydelse för mediebe-
rättelsen om det kroppsliga genomförandet av en makeover.  

Både för att tolka skräckgestalter och transformation i reality-tv har analyser 
tagit stöd av det psykoanalytiska begreppet abjektion (Kristeva, 1982). Abjekt-
ion handlar om att skjuta ifrån sig hot som stör den symboliska ordningen. På 
sin mest manifesta nivå utgör abjektionen sammanblandningen av det som 
borde vara åtskilt eller öppnandet av de kroppsliga gränserna, men också sådant 
som lämnat kroppen, som avföring eller uppkastning, blir abjekt då det lämnar 
kroppen. I förhållande till transformationsnarrativen i reality-tv kan abjektionen 
vara till hjälp för att förstå avskiljandet av de felande egenskaperna eller indivi-
derna, som betraktas som abjekta. Inte minst blir kroppar potentiellt abjekta 
också i dessa narrativ då deras gränser förändras eller öppnas. Jones (2008) 
menar att kroppen, i synnerhet om berättelserna innehåller operationer och 
återhämtning från dessa, kommer att vara abjekt under något skede av makeo-
vern. Eftersom makeovern är en passage mellan tillstånd, kommer den också 
att innehålla stunder då gränserna mellan tillstånden är oklara, vilket innebär ett 
hot. Överlag skildrar alla berättelser om jagets transformation avskiljandet av de 
abjekta delarna eller beteendena från ”de korrekta”. Det vill säga, berättelserna 
understryker gränserna och deras vikt, snarare än tvärt om.  

Makeovern och det monstruösa 
Både makeovern och skräcken visar upp kroppar som är ”i blivande” och som i 
en mening är hybrida eller abjekta, eller både och. Jagprojektets genomförande 
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kräver förändring och optimering, men det lyckade jagprojektet förutsätter att 
de nya inslagen eller förändringarna på ett trovärdigt sätt kan inlemmas i en 
enhetlig helhet, det nya jaget. En granskande makeoverkultur kan stämpla den 
individ som inte efterlever krav och förväntningar på jagprojektet med en form 
av monstruositet. Meredith Jones (2008: 109-110) menar att det finns flera sor-
ters hybriditet, kopplat till kroppen i blivande, som antingen kan vara av ”rätt” 
eller ”fel” slag. Rätt hybriditet accepteras, medan en överdriven eller felaktig 
hybriditet genom ingrepp eller åtgärder, kan stämplas som monstruös. Det 
normala belönas och det monstruösa bestraffas, något som Jones menar är 
särskilt tydligt i celebritetskulturens narrativ om kända kvinnor.36 Ofta får kända 
personer stå som exempel för den ideala kroppslighet som bör eftersträvas, 
men också för en form av kroppsligt projekt som misslyckats. Skönhetsingrepp 
förväntas, men endast deras positiva och ”naturliga” resultat får vara synliga. 
De kvinnor (i synnerhet kvinnor) som lyckas behöver inte stå till svars för sina 
ingrepp, medan operationer som bedöms misslyckade tolkas som löjeväckande 
eller sorgliga. Alltför drastiska skillnader, ärr och blånader, eller misslyckade 
resultat, kan till och med stämplas som monstruösa. En förebild, eller en före 
detta förebild, kan väcka ett minst lika stort intresse genom att misslyckas med 
sitt jagbygge och därmed fungera som ett avskräckande exempel. Påfallande 
ofta sker detta genom kroppsliga symptom eller dimensioner. Före- och efter-
bilder som visar på en kroppslig transformation genom droger, alkohol, över-
drivet matintag, graviditet eller misslyckade plastikoperationer, granskas och 
kommenteras ingående (Jones, 2008; Johansson, 2012: 88). Jones (2008: 107) 
menar vidare att det abjekta i reality-televisionens makeovernarrativ endast är 
tillåtet i vissa (medie)utrymmen för att inte helt ta över berättelsen, de begränsas 
exempelvis till operationssalen, där kroppen öppnas och görs osäker.  
 På senare tid har ett fåtal studier (Jerslev, 2008; Subramanian, 2013; Stein-
hoff, 2015) explicit närmat sig länkarna mellan makeoverkulturens och skräck-
genrens transformationsberättelser. Janani Subramanian beskriver i sin artikel 
The Monstrous Makeover: American Horror Story, Femininity and Special Effects (2013) 
hur tv-serien American Horror Story (2011-) genom specialeffekter låter kvinnliga 
karaktärers kroppar vanställas på ett sätt som går i motsatt riktning i jämförelse 

                                                        
36 Jag tänker på tre exempel där just de markörer som betecknar det lyckade i genomförandet av 
jagprojektet slagit över i sin motsats och där personer fått utgöra karikatyrer och stämplats som 
monstruösa. Lolo Ferrari (Featherstone, 2010), Donatella Versace och Michel Jackson strävar 
eller strävade alla efter att förändra sina kroppar i enlighet med normer om vad som anses som 
vackert och tecken på ett disciplinerat jagbygge. I (medie)granskningen av Jacksons, Ferraris och 
Versaces kroppar konstaterades de alla ofta som misslyckade på denna punkt. I förhållande till de 
kroppsliga drag som kan vara beundransvärda eller kopplade i synnerhet till västliga diskurser 
kring kvinnlig skönhet idag, så som slankhet, solbränd hy eller fylliga bröst och läppar, kan ett 
överdrivet genomförande och hyperexponering stämplas som monstruösa. 
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med en rad andra narrativ om kroppslig förbättring i samtida television. 
Subramanian tar vidare upp att skräcknarrativet i denna form kan tolkas som ett 
ifrågasättande av det i övrigt kraftiga driv mot självförbättring och perfektion 
som kan ses i andra genrer. Subramanian huvudsakliga fokus har dock att göra 
med att denna form av skräcknarrativ inte bara förändrar kvinnans kroppsliga 
yta utan att de också perverterar kvinnans relation till hemmiljöer och moder-
skap, genom att framställa dem som metaforiska och konkreta fällor eller fäng-
elser. 
 Också Anne Jerslev (2008: 325) och Heike Steinhoff (2015) förhåller make-
overkulturens kroppsförbättring till transformerande kroppar i fiktionsnarrativ. 
Jerslev kopplar samman kroppar på operationsbordet i makeoverprogrammet 
The Swan (2004-2005) med kroppar i skräckfiktionen. Jerslev menar att både 
kroppar som opereras i realitytelevisionen och kroppar i skräck tenderar att vara 
abjekta under narrativens gång. Jerslev är dock framförallt intresserad av kon-
struktionen av kvinnokroppen i realitytelevisionen och hänvisar till kroppen i 
skräckfiktionen huvudsakligen för att åskådliggöra att det abjekta på avgörande 
sätt skiljer sig åt mellan genrerna. I reality-genren har kirurgen oftast kontroll 
över kroppen och dess gränser genom planerade snitt. Kroppens gränser över-
träds eller läcker inte på ett okontrollerat sätt.37 Jerslev menar vidare att det 
intressanta i makeoverberättelsen inte är transformationsskräcken utan magin i 
omvandlingen. Steinhoff fokuserar i sin bok Transforming Bodies: Makeovers and 
Monstrosities in American Culture (2015) på en jämförelse mellan de diskurser kring 
kroppslig transformation hon ser i såväl reality-programmet The Swan som i tre 
olika fiktionsmotiv som skildrar plastikkirurgi som en mardrömslik eller dysto-
pisk förändring, vilket hon kallar för just ”monstruösa makeovers”. Steinhoffs 
material utgörs av de litterära verken Invisible Monsters (1999) och Uglies (2005), 
samt tv-serien Nip/Tuck (2003-2010). Steinhoffs fokus är därmed inte klassiska 
monstergestalter utan snarare den ”monstruositet” som kirurgiska praktiker och 
de diskurser som fött dem är befästa med. Inte heller i Jerslevs eller 
Subramanians studier utgör alltså kopplingen mellan makeoverkulturens 
kroppsförändring och monstergestalter, eller ens skräck, ett huvudsakligt in-
tresse. Subramanian ser kvinnorollen som mor och bunden till hemmet som det 
huvudsakliga drivet bakom skräckens omvandling av kroppar och Jerslev ser 
kroppsförvandlingarna som väsensskilda. Jag menar dock att transformations-
tematiken i dessa former av berättelser utgör två sidor av samma mynt och att 
den monstruösa gestalten dessutom bör förhållas till de mediemiljöer som om-
sluter den. 

                                                        
37 Dock finns också i denna genre program som helt går ut på att skildra misslyckade operationer, 
exempelvis Botched Up Bodies (2013-). Som en cirkelrörelse går dock också dessa program ut på att 
reparera eller återställa kroppen till ”sanning” eller helhet. 
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En utvidgad transformationstematik 
Kapitlet har närmat sig tre aktuella arenor där förkroppsligad transformation 
har ett spelrum. Den monstruösa kroppen, det förkroppsligade åskådarskapet i förhål-
lande till en transmedial form och makeoverkulturens kroppsfokus är alla förknippade 
med kropp och transformation på olika nivåer. Hur kan vi förstå dessa dimens-
ioner i förhållande till varandra? 
 Jag har uppehållit mig vid makeoverkulturens yttringar i form av tv-program 
eftersom genren speglar (och reproducerar) en mer övergripande upptagenhet 
vid kropp och kroppslig förändring. Vidare skildrar programmen, och är även 
del av, de kulturella praktiker genom vilka det transformativa arbetet av jaget 
sker ”inför andra”. Även i vardagen är kroppen ”utställd” till beskådan och den 
medierade berättelsen om kroppens, och därmed jagets, transformation blir en 
utkristalliserad och förstärkt version av såväl transformationsarbetet, som om-
givningens granskande blick.38 Det senmoderna och makeoverkulturen är på 
flera sätt paradoxala i förhållande till jagbygget med kroppen som hjälpmedel. 
Vid kroppens yta fästs bredare implikationer om moral, hälsa, autenticitet, vil-
ket speglas i reality-televisionens makeover-format. Programmen i formatet 
diskuteras här alltså inte för att i sig empiriskt analyseras, utan för att de utgör 
en av de kulturella tekniker som är del av det senmoderna och makeoverkul-
turen. Jagprojektet och dess mediala skildringar i samtiden utgör en bredare, 
omgivande kontext för berättelser om det monstruösa. Hur kan vi förstå så 
tydliga berättelser (och diskurser) kopplade till kroppens och jagets uppbyggnad 
i förhållande till det monstruösa som skildrar motsatsen? 
 Det monstruösa är för denna studie, som jag påpekat, dock inte uteslutande 
kopplat till medierade representationer av kroppar, utan i hög grad också till 
upplevelser av transformation på flera nivåer. Jag menar att det saknas en diskuss-
ion kring hur de transmediala berättelsedimensionerna av det monstruösa förhåller sig 
till transformationstematiken. Den förändrade kroppen möter här mediefor-
mernas transformerande och förändrade form, som utgör en förnyandets logik i 
sig. Vi har i förhållande till både vampyrens och zombiens utveckling som ge-
stalter sett hur de lyfts ur sina tidigare exotiska omgivningar. De monstruösa 
gestalterna har blivit mer lika oss, sin publik, och hoten i berättelserna kunde 
lika gärna varit riktade mot oss, då berättelserna utspelar sig i moderna städer 
och vardagliga villaområden. Hur kan vi då förstå denna tematiska närhet i 
förhållande till berättarmässiga närhet som berättelsernas transmediala form 
erbjuder? Genom det transmediala kan publiken i högre grad interagera med 

                                                        
38 Jag är medveten om att transformationsfokuset i makeoverkulturen ofta analyserats utifrån att 
den har kvinnans kropp som huvudsakligt objekt, men makeoverkulturen som bredare fenomen 
är dock upptagen vid transformation på ett sätt som överskrider genus, vilket är en viktig, men 
inte uteslutande konstituerande arena för jaget. 
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eller medskapa narrativa miljöer. Genrer om monstruösa gestalter vilar i förhål-
lande till ett förkroppsligat åskådarskap till så stor del på kombinerade sinnes-
upplevelser och kroppsliga reaktioner. Det transmediala erbjuder nya plattfor-
mar, och därmed potentiellt nya upplevelsedimensioner av det monstruösa. Hur 
kan berättelsens tematiska transformation och dess transformerande mediala 
form förhållas till varandra? 
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3. Teoretiska perspektiv  

Kapitlet syftar till att presentera de teoretiska ingångar som väglett studien i 
förhållande till de mediemiljöer och publikrelationer som omger populärkul-
turens monstruösa gestalter. Likt den monstruösa gestalten präglas också medi-
emiljöer och publikinteraktion på olika sätt av transformation och övergång. 
Bland annat genom transmedialitet, som tillåter berättelser att transformeras 
och färdas över mediegränser och kontexter. Kapitlet inleds med en bredare 
diskussion om det transmediala, för att sedan snäva in mot publik och fandom, 
ett segment som också förändras och utvecklas – både i förhållande till medier 
och medietexter. Såväl det transmediala som publikrelationen till medietexterna 
är, särskilt i förhållande till den aktuella genren, förknippade med ett förkropps-
ligat åskådarskap, vilket utgör kapitlets nästa del. Här kan åskådarens kropp 
antas bli en del av en transformationsupplevelse genom de egna fysiska reakt-
ionerna. Dessa tre dimensioner kan inte på ett tydligt sätt skiljas ifrån varandra, 
då såväl mediemiljöer, publik och ett förkroppsligat åskådarskap är beroende av 
varandra. Samtliga perspektiv genomsyrar därav i någon mån stora delar av 
kapitlet. 

Ett transmedialt medielandskap 

Två perspektiv: kulturstudier och politisk ekonomi 
Det mesta av vårt kulturutbud; filmer, serier, böcker, pjäser och så vidare, är 
produkter i en produktionskedja, och kan förutom som upplevelser också be-
traktas som handelsvaror. Dessutom presenterar de inte sällan budskap för att 
stimulera konsumtion av andra varor, genom reklam och produktplaceringar. I 
samband med produktionen av en film eller tv-serie har diversifiering av pro-
dukter i många fall blivit standardstrategi för att reducera riskerna med ekono-
miska satsningar. Originaltexten sprider sig exempelvis till spel, skivor, leksaker, 
nöjesparksattraktioner, målarböcker, tidningar och så vidare (Gray, 2010; 
Evans; 2011; Fast, 2012; Ndalianis, 2012). Genom att hitta nya vägar för att 
förena berättande med marknadsföring, blir tv-serier eller filmer i dessa format 
potentiella plattformar för bolagsmarknadsföring och sponsorers produkter. 
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Utbyggda transmediala plattformar som kompletterar tv-program eller filmer 
designas för att användare ska nå dem då de söker efter innehåll relaterat till 
serien eller filmen (Gillan, 2011: 180).  

Flytande programuniversum av detta slag har i huvudsak diskuterats utifrån 
en form av dikotomi som följt politiskt ekonomiska och kulturstudiepositioner. 
Somliga (Gwenllian-Jones, 2003; Murray, 2004) ser transmediala produktions-
dimensioner som rent kommersiella vinstsatsningar och ytterligare tecken på 
mediekonglomeratens makt över innehåll och användare, medan andra (Green 
och Jenkins, 2011) ser möjligheter för konsumenter/publik att interagera och 
medskapa innehåll, vilket innebär ett ökat medbestämmande.  

Politiskt ekonomiska studier av medier och deras användning uppehåller sig 
vid finansiering och organisering av kulturell produktion, där de ekonomiska 
och politiska grunderna och följderna av kulturell produktion och konsumtion 
står i fokus, däribland ägarförhållanden. Medier, i synnerhet massmedier, ses ur 
detta perspektiv som gynnande dominerande ideologier och makten betraktas 
som inbäddad i samhällets institutioner (Fenton, 2007). Denna studie antar ett 
kulturstudieperspektiv, som å andra sidan ser kulturuttryck, inte främst som 
reflektioner eller följder av ekonomiska strukturer, utan som meningsbärande i 
sig själva, och analysen fokuseras på kultur, där kultur definieras som konstut-
tryck, vanor, praktiker och normer i en social kontext. Kulturstudier har tradit-
ionellt lagt fokus närmare vardagslivet och frågor om subjektivitet och identitet 
i förhållande till kultur, såväl hos den enskilde som i förhållande till grupper 
(Alasuutari, 1995: 2; Fenton, 2007: 8; Babe, 2009: 4).  
 Perspektiven har ofta hamnat i ett läge av antagonism. Det politiskt ekono-
miska perspektivet har anklagats för att enögt fokusera på ekonomiska faktorer, 
som på detta sätt fått en överdriven och deterministisk betydelse i tolkningen av 
kultur som utövad. Kulturstudieanalyser har å andra sidan av kritiker setts som 
alltför långt abstraherade och fokuserade på enskilda texter, vilket hotar att 
uttolkare förbiser maktstrukturer och orättvisor i den verkliga materiella värl-
den. Kritiker menar att etnicitet, genus och sexualitet i kulturstudier ofta redu-
cerats till frågor om identitet och stil, istället för att analysen till fullo penetrerat 
de strukturer av orättvisa och diskriminering som omger dem (Saukko, 2003: 
155; Babe, 2009: 5). På allt fler håll har dock perspektiven kombinerats för att 
ge en mer rättvisande bild av kulturproduktion och konsumtion. Konglomera-
tens ekonomiska maskineri och makt kan inte förstås utan att också de kultu-
rella texternas användning och plats undersöks. På samma sätt kan inte texterna 
analyseras isolerade från sina ekonomiska förutsättningar som produkter bero-
ende av lönsamhet (Hartley, 2004: 130; Caldwell, 2014: 144), alltså måste di-
mensionerna produktion, distribution och konsumtion förhållas till varandra 
åtminstone i någon mån, där konsumtion inte syftar endast på ett ekonomiskt 
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utbyte, utan på en kulturell praktik (se Publik och fandom i detta kapitel). Det 
transmediala är som sagt bland annat en strategi för att etablera en produkt, 
men i denna studie är det inte den huvudsakliga ingången. Studien lägger istället 
fokus på hur det transmediala potentiellt förändrar och fördjupar den motta-
gande publikens upplevelse och behållning av motivet, det vill säga den monst-
ruösa kroppen och berättelsen om den. En stor del av det transmediala pro-
gramrelaterade materialet existerar i rent marknadsföringssyfte, vilket publi-
ken/mottagaren är medveten om, vilket inte hindrar den från att också fylla 
andra funktioner för publik och berättelse.39 Jag menar att den monstruösa 
kroppens motiv och transmediala form måste diskuteras på ett sätt som inte 
sätter ekonomiska perspektiv i förgrunden då dessa inte determinerar den kom-
binerade användningen och förståelsen av dem. En arena där distributions- och 
konsumtionspraktiker möts är i det transmediala berättandet.  

Television och transmedialitet 
Det som kan kallas ”television” förändras ständigt och har under de senaste 
decennierna omvandlats genom ett konvergerande mediefält som inneburit 
såväl ekonomiska, teknologiska som publikmässiga förändringar (Lotz, 2007; 
Evans, 2011: 179). Tv-mediet kan heller inte längre avgränsas till en teknologisk 
enhet, det vill säga ”tv-apparaten”. Program med tillhörande koncept skapas 
numera ofta med flera plattformar i åtanke, vilket påverkar såväl innehåll som 
distribution. En del nyare tekniker sätter fortfarande televisionen, som tek-
nologi, i centrum för användningen av tv-texter. Exempel på detta är spelkon-
soler med internetuppkoppling eller streamingtjänster som används via den 
fysiska tv-apparaten (Evans, 2011: 41). Streamningtjänster kan också, i likhet 
med andra nyare tekniker som pay-per-view-tjänster, eller illegal nedladdning, 
låta publiken röra sig över olika plattformar, där exempelvis ett och samma 
serieavsnitt kan nås från tv, dator eller telefon. Detta innebär att tidpunkten för 
tittandet, eller hur många avsnitt som ses i följd, inte längre definieras av tv-
tablån. Producenter ser gärna att just termer som ”plattform” används, då dessa 
signalerar att användandet eller tittandet kan flyttas helt eller delvis för att skapa 
ett mervärde (Doyle, 2010: 432; Gillespie, 2010). Joe Tompkins (2014) påpekar 
att den marknadsförda valfriheten i utformningen av medieanvändningen ofta i 

                                                        
39 Både True Blood och The Walking Dead är transmediala narrativ. Inte endast genom de transme-
diala satsningar på marknadsföring som gjorts från produktionshåll, utan också genom att pro-
grammen diskuteras av publik på forum, och indirekt genom att vara del av den textkorpus som 
ligger bakom iscensättningen och förkroppsligandet av den monstruösa gestalten i lajv och zom-
biewalks. 
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grund och botten ändå rör sig om ett förutbestämt urval på företagens makro-
nivå, det vill säga en nivå kunderna inte har tillgång till.40  

Televisionsserien erbjuder särskilt gynnsamma förhållanden för att skapa ett 
komplext narrativ som sträcker sig över flera medier, i och med att det enskilda 
narrativet kan pågå och utvecklas under lång tid, till och med flera år (Jenkins, 
2006a; Gray, 2010; Evans, 2011; Fast, 2012). Detta har varit fallet även tidigare, 
men sedan början av 90-talet, i samband med en rad förändringar i medieindu-
strier, teknologi och publikpraktiker, har televisionsnarrativ börjat visa upp en 
helt ny komplexitet (Mittell, 2006). En tv-serie kan ofta spridas till bolagets 
övriga program, ut på webbsidor, mediekonglomeratens övriga delar och nya 
medieplattformar. Sådana program omfattas av Jennifer Gillans (2011: 1) be-
grepp ”Must-click TV”, som bär inom sig en tv-form som formas av tv-
bolagens tablåer och sändningar, distributionsstrategier, marknadsföring, och 
också, publikens strategier.  

Komplexa narrativ bjuder också ofta in publiken till deltagande och är oftare 
föremål för feedback och engagemang från publikhåll (Mittell, 2006: 32; 38; 
Doyle, 2010). Narrativ som inte följer en konventionell mall kan i högre grad 
engagera publik att tillsammans på forum eller andra plattformar diskutera nar-
rativet på ett sätt som innebär att de skapar en så kallad ”deltagarkultur” 
(Jenkins, 2006a; 2006b). Forum som vid första anblick ser ut att vara drivna av 
publik och fans och vars främsta funktion således är att fungera som underhåll-
ning för denna publik, kan dock samtidigt innebära att producerande bolag och 
manusförfattare får tillgång till kostnadsfria marknadsundersökningar och platt-
formar som skapar tittarlojalitet och gruppsammanhållning, vilket gagnar pro-
duktionen (Andrejevic, 2008; Doyle, 2010; Carpentier, 2011; Caldwell, 2014: 
145). Forumen som ofta benämns som ”user-generated content” kan ur detta 
perspektiv mer rättvisande kallas ”producer-generated users” (Caldwell, 2014: 
154), åtminstone har producentsidan också stor nytta av publikens transmediala 
strategier.  

En distinktion som här kan vara hjälpsam är Henry Jenkins (2006a: 133) åt-
skiljande mellan begreppen deltagande och interaktivitet. Interaktivitet syftar på 
de teknologier som designats för att ge publik möjlighet att interagera och där 
de möjliga scenarion som finns till buds fördefinierats av en designer. Delta-
gande är å andra sidan mindre i händerna på producenten av mediet och skapas 
snarare av den sociala kontext där texten eller mediet används.41 Förändringar i 
                                                        
40 Tompkins (2014) exemplifierar med det amerikanska multiplattformfenomenet FearNet, som 
fram till nedläggningen 2014 fungerade som sammanslagningen av en kabelkanal, webbsidor och 
On-demand tjänst för skräckfilm. FearNet var ett samarbete mellan Comcast, Lionsgate och Sony 
Pictures, vilket i teorin gav kunder ett stort urval av nischad underhållning. 
41 Jenkins (2006a: 133) pekar vidare på att olika kommunikationsteknologier erbjuder olika grader 
av interaktivitet. Televisionens interaktivitet (så som mediet klassiskt uppfattas) är begränsad till 
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förhållande till television, samt mediet som särskilt lämpat för en allt mer 
transmedial form, och ett ökat publikdeltagande, är intressanta för studien i 
synnerhet utifrån hur medieupplevelsen förändras och utvecklas i förhållande 
till den monstruösa gestalten. Skiljelinjen mellan publikens möjlighet till delta-
gande eller till och med medbestämmande, kontra konglomeratens makt över 
innehåll, distribution, och i förlängningen publiken, genom reklamsamarbeten 
och ekonomiska intressen, som färgat diskussionen om televisionen som 
transmedial är av mindre intresse. Publikdeltagandet och publikupplevelsen i 
det transmediala undersöks istället i förhållande till ett förkroppsligad åskå-
darskap och kroppslig transformation genom forumdiskussionerna (kapitel 7) 
och programmens marknadsföring (kapitel 5). 

Transmedialt berättande  
Det transmediala utgörs inte endast eller främst av teknologiska förändringar 
eller förnyelse. Transmediala berättelser är, som namnet antyder, berättelser 
vars delar förekommer på flera medieplattformar. Enligt Jenkins (2006a: 95) 
definition av begreppet är det knutet till ur produktionssynvinkel medvetna, 
kompletterande narrativ som är spridda över flera medier och som sammantaget 
skapar en berättelsevärld.42 Det utmärkande är att det inte endast är den fiktiva 
världen som fond som förflyttas till nya plattformar, utan att också ny informat-
ion i narrativet som helhet tillkommer på varje ny plattform.  
 Skiljelinjen, om en sådan finns, mellan vad som är uttryck för en konverge-
rande medievärld där åskådaren eller konsumenten navigerar, och marknadsfö-
ring som utnyttjar flera plattformar kan vara svår att dra. Jonathan Hardy (2011) 
ser exempelvis i True Blood som multiplattformsfenomen dels kommersialisering 
och bolagsmakt, men också möjligheter för publik eller fans till medbestäm-
mande och interaktion. Melissa Anyiwo (2012: 161) föreslår en distinktion där 
endast de delar som bidrar till en fördjupad och förbättrad upplevelse av hu-
vudmaterialet räknas som transmedialt berättande. Plastfigurer med McDo-
nalds-maten räknas genom denna åtskillnad exempelvis inte som del av ett 
transmedialt berättande, utan är snarare att betrakta som paratextuella element. 
Jag är delvis enig med Anyiwo, återigen, de transmediala dimensionerna har 
skapats för att dra intresse till en större franchise, en kommersiell produkt. 
Anyiwo tar däremot inte hänsyn till att även kommersiella grepp kan ha andra, 

                                                                                                                                  
att åskådaren kan byta kanal, medan TV- eller dataspelet erbjuder en möjlighet att förändra det 
som sker i den alternativa världen.  
42 Jenkins (2006a: 95) exemplifierar med Matrix-trilogin (1999-2003), som förutom de tre filmerna 
erbjöd en mängd material online och dataspel i olika utformningar. Exempelvis kunde den upp-
märksamme i filmerna uppfatta ledtrådar som endast kunde följas upp genom användningen av 
dataspelet. 
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ibland oväntade effekter och användningsområden för befintlig eller potentiell 
publik eller konsument. I kontexten för denna studie kan transmediala dimens-
ioner ha andra avgörande egenskaper. Det transmediala erbjuder publik och 
åskådare taktila dimensioner av föremål eller platser som tidigare varit inne-
slutna i en medierad form. Detta innebär att exempelvis dekaler eller plastdock-
or och dylikt kan räknas som transmediala textdimensioner, trots att de inte 
tillför ”nytt” rent diegetiskt, eftersom de erbjuder ett nytt upplevelsedjup. Det 
transmediala berättandet kan här alltså ha konkret betydelse för den kroppsliga 
upplevelsen genom att användaren eller åskådaren fysiskt kan omslutas av den 
narrativa världen.  
 Paratexter kan i sin tur också veckla ut sig transmedialt, men är inte del av ett 
transmedialt berättande i meningen att en narrativ värld hålls sluten och tillförs 
nya element. Paratexter utgörs av material som hör samman med en huvudtext 
och som påverkar tolkningen av texten, men som inte hör till själva kärnnarra-
tivet.43 Paratexter är antingen peritexter eller epitexter, där en tv-series vinjett 
exempelvis är ett peritextuellt element, som i en mening finns ”inom texten” 
(Gray, 2010: 25). Epitexten å andra sidan hör samman med texten men är i 
någon mening en förlängning av den – och klart separat från den, Genette och 
Maclean (1991: 264) exemplifierar med en intervju med en författare till en bok 
som utgör huvudtext. Jag betraktar vinjetter och andra paratextuella element i 
förhållande till tv-program som potentiellt viktigare idag än tidigare, då också de 
markerar kvalitet och särprägel. Det transmediala berättandet betraktas alltså 
inte, åter, utifrån den dikotomi där den delvis är ett sätt att locka publik till fler 
plattformar, utan framförallt som ett sätt att studera ett fördjupat berättande. 
Den transmediala formen och elementen är på ett allt tydligare sätt än tidigare 
bidragande och oskiljbara delar av den ”tv-text” som analyseras. I denna studie 
utgörs beaktade paratexter av seriernas vinjetter och transmediala marknadsfö-
ring (se kapitel 5 Paratextuella element och transmedial marknadsföring). Jag ska åter-
komma till en fördjupning av det transmediala i förhållande till kroppsgenrer 
och dimensioner som närhet, beröring och taktilitet, men vill först fördjupa 
studiens publikperspektiv.  

Deltagarkulturer - en engagerad publik 
Akademiska studier av kulturkonsumtion separerade länge ett ”vi” och ett 
”dem”, där ”vi” stod för den ”intellektuella” konsten som konsthistoria och 
grenar av litteratur som ansågs värdiga. Publiken till dessa kulturyttringar antogs 

                                                        
43 Paratexten består i sin tur av peritext och epitext. Peritexten är de delar av texten som inte är 
en omedelbar del av huvudberättelsen, i en bok kan detta vara rubriker eller pärmen (Genette och 
Maclean, 1991: 263).  
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aktiv genom att använda sitt kulturella kapital och tidigare erfarenheter för att 
tillgodogöra sig verk. Populärkulturens publik, det vill säga ”deras” kultur, an-
togs länge vara passiv i sin konsumtion och mer eller mindre direkt internalisera 
idéer och diskurser (McKee, 2002: 66). Nya kulturyttringar har nästan undan-
tagslöst väckt inslag av moralpanik för att sedan accepteras och i vissa fall lyftas 
upp som del av en kulturtradition (Bury, 2008: 194). Synen på publiken som 
deltagande och aktiv har vuxit fram ur 70- och 80-talets kulturstudier. David 
Morley (1980: 149) pekade på att en text kan läsas på flera sätt beroende på den 
kontext vari läsaren befinner sig. Han menade att tidigare kulturstudier un-
derskattat den förhandling som sker i läsningen av kulturella texter, och att 
tidigare perspektiv haft en övertro på att läsaren kunde ”placeras i” och auto-
matiskt reproducera dominanta ideologier. John Fiske (1987: 65) menade på ett 
likartat sätt att trots att texter ger vissa tolkningar eller tolkningsramar företräde, 
kräver läsarens tolkning alltid en förhandling mellan texten och läsarens sociala 
verklighet. Då texter, för att vara populära, måste uppskattas och tolkas av en 
bred skara människor, innehåller de alltid luckor som öppnar upp för förhand-
lade läsningar. Fiske och Hartley (1978/2003: 98) uttryckte att televisionens 
(eller övriga texters) koder kunde bli meningsfulla först då de överensstämde 
med den tolkande publikens kulturella förförståelse. 
 Under senare år har publiken på ett än mer konkret och materiellt sätt kun-
nat delta i (betydelse)produktionen av kulturella texter. Fans och publik har 
påverkat och interagerat med skaparna av medieprodukter i alla tider, men se-
dan de flesta av oss (i de västliga delarna av världen) fått tillgång till digitala 
plattformar och internetanslutning har publiker och fan-kultur kunnat skapa sig 
en helt ny arena. Henry Jenkins (1992/2013; 2006a; 2006b) användning av be-
greppet ”deltagarkultur” beskriver ett relativt brett fenomen. En deltagande 
publik kan idag vara det på fler sätt än under tidigare perioder. Att texten blivit 
öppnare för ”konsumenten” att till viss del förändra eller delta i, innebär att 
gränsen mellan produktion och konsumtion inte kan dras absolut. En konver-
gerande mediemarknad gör det tekniskt mycket lättare för vem som helst att nå 
material från exempelvis ett program eller att till exempel köpa produkter kopp-
lade till en produktion (Busse och Gray, 2011: 431; Pearson: 2010; Caldwell, 
2014: 140). Medieteoretiker har genom sammanslagningar av orden konsumt-
ion och produktion åskådliggjort detta nya fält, exempelvis ”produsage” (Bruns, 
2007), ”proams” (sammanslagningen av orden ”professionals” och ”amateurs) 
(Deuze, 2007: 245),”viewser” (”viewer” och ”user”) (Harries, 2002).44  

                                                        
44 Såväl The Walking Dead som True Blood har liksom många andra program skapat flertalet både 
kommersiella och ickekommersiella arenor där publik och fans bjuds in till att interagera med 
programmets universum (Johnson, 2007; de Zwart, 2011: 207). ”True Blood Wiki” är exempelvis 
ett digitalt uppslagsverk som sponsras av HBO men som bjuder in publiken som medskapare, 
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 Nico Carpentier (2011: 206) understryker att medieproduktioner alltjämt 
ofta är produkter framtagna med ekonomiska motiv, där publikens medverkan 
behövs också på produktionssidan. Värdekedjan för medieföretag förändras, 
och publiken fyller där en funktion både som konsument och som en form av 
vara i sig själv. Detta genom att innehåll säljs till publiken, medan publikun-
derlaget med tillhörande aktiviteter säljs för marknadsföringsintäkter som en 
produkt i sig (Noguera Vivo m fl., 2014: 181). Från produktionshåll förenas 
publikens medieerfarenhet numera ofta med att göra snarare än att ”vara 
publik”. Publik uppmuntras att spela, dela, skicka meddelanden, ladda upp, 
kommentera och så vidare (Noguera Vivo m fl., 2014: 178). Genom transmedi-
ala plattformar eller narrativ ska publiken uppleva och upptäcka de ledtrådar 
som producenter skapar, för att sedan föra informationen vidare i sina egna 
nätverk. Program med kultstatus produceras inte menar exempelvis Caldwell 
(2014: 141), de upptäcks, varför narrativ med möjlighet till publikinteraktion är 
allt viktigare.  
 Det är dock viktigt att påpeka att stora delar av publiken alltjämt följer ex-
empelvis tv-program på ett klassiskt sätt, det vill säga genom att inte interagera 
med annan okänd publik eller produktionssidan. Dessutom menar exempelvis 
Nico Carpentier (2011: 206) att det massiva fokus som kommit att läggas på 
deltagardimensionerna av nyare medieformer skuggat ”gamla” medier som 
dagstidningar, radio och television (i sin klassiska utformning), vilka sällan ingår 
i diskussioner om deltagande. Äldre medier tas för givna och glöms bort, då 
nyare medieteknologier per definition anses mer deltagarvänliga än andra och 
som själva drivkraften bakom ett samhälleligt deltagande. Henry Jenkins och 
David Thorburn (2003: 11-12) menar att genomslagskraften hos en större 
publik fortfarande är mer omfattande för traditionella medier. Även om allt fler 
har tillgång till informationsteknologi som tillåter uppkoppling och informat-
ionsspridning innebär möjligheten till att sprida information eller perspektiv 
inte per automatik att de tas emot eller beaktas av de många som i teorin kan 
nås av dem.  Henry Jenkins problematiserar vidare i sin och Joshua Greens bok 
(2011: 116) begrepp som ”spridningsbar media” (spreadable media) och menar 
att termer som ”virala medier” antyder en passiv publik som ”drabbas” av det 
som mäktiga bolag skickar i deras väg. Istället har publiken makt över när, och 
framförallt vad, de sprider i sociala medier och kanaler som YouTube, under-
stryker Green och Jenkins. Publiken transformerar och rekontextualiserar också 

                                                                                                                                  
som genom detta blir vad Caldwell kallar ”producer-generated users”(de Zwart, 2011: 210; Cald-
well, 2014: 152). “Users” syftar här inte på användningen av medietexten som publik i klassisk 
mening, utan just i en form där publiken lyfts upp som drivande och initiativtagare även till pro-
dukter som kommer från producenthåll. Ett motsvarande uppslagsverk har också upprättats av 
AMC för The Walking Deads publik. 
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materialet och sätter därmed sin prägel på det. Det som inte intresserar publi-
ken kommer inte att få en spridning, för en framgångsrik spridning krävs en 
vilja och ett godkännande från såväl producent- som publikhåll, annars kommer 
spridningen att stoppas i något led. Producenter kan sätta juridiska eller tek-
nologiska käppar i hjulen för spridning från sitt håll, och publiken kan helt en-
kelt ignorera materialet (Green och Henry Jenkins, 2011: 123). Kulturkonsumt-
ion kan också vara en del i att konstruera ett jag, samt att kommunicera detta 
jag (se Publik och fandom nedan). 
 Philippe Ross (2014) argumenterar för att producent- och publikrollerna 
alltid varit integrerade och problematiserar den medieteoretiska positionering av 
publikdeltagande som i en brytpunkt inför en omvandling eller något helt nytt. 
Ross understryker att också producenter är delar av publiker och bär med sig 
sociala erfarenheter vilka gör sig påminda i produktionskontexter. Detta påpe-
kande är framförallt intressant i förhållande till denna studie genom att det tar 
hänsyn till det senmoderna jagprojektet och makeoverkulturen som studiens 
förståelseraster. Det senmoderna och dess implikationer omsluter förutom 
publiken, också produktionskontexten, vilka de facto inte på ett enhetligt sätt 
kan separeras ifrån varandra. Det vill säga, också producenter påverkas av 
samma diskurser som också omger publiken. Fokuset på och intresset för 
kroppen påverkar genom detta också producentledet och kan inte ses endast 
som ett resultat av val som gjorts för ekonomisk vinning eller ”vad som säljer”. 
  

Publik och fandom 
Att vara ett fan eller del av en publik för ett program är beroende av intensite-
ten i det känslomässiga och intellektuella engagemang som investeras i tittandet 
eller annan konsumtion (Jenkins, 1992/2013: 56). Fans är trofasta och planerar 
sin konsumtion eller sitt deltagande, är medvetna om publiceringar av nytt 
material och upplever gärna samma material flera gånger. Skillnaden mellan 
fandom och en ”vanlig” publik har blivit otydligare, i synnerhet i förhållande till 
mainstreamtelevisionen (Jenkins, 2006b: 142; Knaggs, 2011: 397). Angie 
Knaggs (2011) förankrar upplösningen mellan fandom och ”vanlig” publik dels 
i att tv-narrativ ofta decentraliseras till flera plattformar dit även ”vanlig publik” 
söker sig, samt i att tittarlojalitet får publiken att lägga upp sin tid för att passa 
programmets sändningstider.45 Tittarlojalitet i form av att följa tv-tablåer i ett 

                                                        
45 Den mångdimensionella sfären runt tv-program är både förankrad i en producentkontext som i 
forum där publik vidareutvecklar och diskuterar program genom fan-fiction och så vidare. Fan 
fiction publiceras på mer eller mindre öppna forum på internet, snarare än i fanzines eller i slutna 
forum och genom e-mailing listor som kräver registrering och inloggning som tidigare. Detta gör 
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tidevarv där de flesta med lätthet kan lägga upp sitt tittande efter egen vilja ser 
jag inte som lika aktuellt. Däremot skapar det faktum att tv-narrativet finns på 
flera plattformar ett underlag för att tiden som ägnas programmet förlängs.  
 Också Sandvoss och Kearns (2014) menar att relativt breda publikgrupper 
kan räknas som ”fans”. De följer Abercrombie och Longhurst (1998) genom att 
dela in fans i ”fans”, ”kultfans” (cultists) och ”entusiaster” och menar att fan-
studiers fokus på kollektivitet och kreativitet har snävat in fanstudier på de 
grupper som aktivt deltar i textproduktion eller tolkningsgemenskaper. Jag be-
traktar de forumdeltagare som förekommer i denna studie som del av ”en en-
gagerad publik”, i meningen att deltagarna önskar diskutera programmet med 
andra, men att de inte nödvändigtvis upplever det starka engagemang som är 
förknippat med ”fandom”. De deltagare i zombiewalks och lajv som intervjuas i 
studien betraktas heller inte som ”fans” av just True Blood och The Walking Dead. 
Lajvare och deltagare i zombiewalks kan helt sakna relation till just dessa texter, 
men texterna betraktas som del i en textkorpus, som är länkade till fenomen 
zombiewalks och lajv, främst genom deltagarnas kännedom om genre och ge-
stalttyper. Den engagerade publiken kan dock med fördel diskuteras utifrån 
fandomteori- och begrepp, men fandombegreppet fäster deltagarna vid starkt 
positiva affekter i förhållande till texten. Dessutom utgår engagemanget ifrån en 
skala av nivåer av gillande, snarare än andra former dragning eller förhållnings-
sätt till texten. 
 Allteftersom tv-bolag i allt större utsträckning strävar efter att associera sina 
produkter med ett kvalitetsanspråk, har också intresset för tv-produktioner 
blivit mer legitimt och kan i sig vittna om god smak eller intellektuellt kapital. 
Kristina Busse och Jonathan Gray (2011) drar en skiljelinje mellan klassiska fans 
och nya fans, där de senare på ett nytt sätt är skapade av industrin som står 
bakom medieprodukterna. Fandom har börjat förknippas med mer positiva 
egenskaper, vilket delvis är en följd av ett strategiskt arbete från bolagshåll, men 
”fandom” har ofta mötts med misstänksamhet. Att göra anspråk på att vara ett 
fan kan innebära att utmana samhälleliga normer genom att befästa sin identitet 
med ett engagemang kring något till synes så trivialt som exempelvis ett tv-
program (Hills, 2002: xii). Fans har ofta mötts av misstänksamhet och nedlå-
tande behandling på grund av sitt engagemang, både från bolagshåll och mer 
generellt i beskrivningen av vad ett ”fan” är (Jenkins, 2006b: 39; Booth, 2010: 
11). Tidigare kunde en fanidentitet i förhållande till kulttexter ofta förknippats 
med unga, oattraktiva män, som fastnat på pojkrummet och saknade sexuell 
identitet (Kozinets, 2014: 161). Att vara ett ”fan” var sammanknutet med passi-
vitet i förhållande till marknadsföring och strategier från bolagshåll och etable-
                                                                                                                                  
innehållet lättillgängligt, men också föränderligt, sidor kan stängas ned och förändras i snabb takt. 
(Booth, 2010: 3; Lindgren Leavenworth och Isaksson, 2013: 45)  



 63 

rad ideologi, samt med ett (feminint) känslomässigt engagemang som kodats 
som irrationellt och överdrivet (Gray, 2003: 67; Bury, 2008: 195).46  
 Publikengagemanget har också en dimension som utgör vad man kan kalla 
ett kulturellt arbete (Hills, 2002: xi; Hill, 2011: 472). Vilka val man gör i förhål-
lande till kulturkonsumtion och utövande talar om för omgivningen vem man 
är eller vill vara (Fiske, 1987: 70). Exempelvis menar medievetaren Rebecca 
Williams (2011) att uttryck för det reflexiva jagprojektet kan ses i mediekon-
sumtion. Publiken kan utveckla en relation med sitt favoritprogram som belö-
nar dem med en del av ett önskat jag-narrativ och i förlängningen en känsla av 
ontologisk trygghet, det vill säga ett visst skydd mot osäkerhet. Också val av 
avståndstagande gentemot vissa program eller kulturuttryck fungerar på ett 
likartat sätt som del av ett jag-narrativ. Jonathan Gray (2003) talar om så kallade 
icke-fans eller anti-fans (non-fans och anti-fans). Icke-fansens kulturkonsumt-
ion i förhållande till exempelvis ett visst tv-program markeras av likgiltighet 
eller fragmenterat tittande. Anti-fanet tar avstånd och ogillar programmet, men 
känner likväl till det och dess särskiljande drag, också valet till avståndstagande 
blir ett performativt budskap om vem man är. Ogillandet av ett fenomen blir 
ett sätt att etablera och befinna sig i en smakhierarki (Harman och Jones, 2013). 
En del av den performativa publik- eller fanidentiteten tar sig uttryck genom 
kunskapskapital, där tolkning och kunskap om den aktuella kulturföreteelsen 
blir en statussymbol och ett legitimerande av ett ”korrekt” sätt att läsa och 
närma sig texten (Jenkins, 1992/2013: 95).  
 Upplevelsen av föremålet för fandom är ofta förknippad med ett visst ritua-
liserat beteende, exempelvis absolut tystnad under tv-tittande, eller en viss sorts 
respons under musikevenemang (Staiger, 2005: 98-99). Detta gäller inte minst i 
grupp där fans skapar tolkningsgemenskaper, vilket innebär att texter diskute-
ras, debatteras och att vissa tolkningar ges företräde. Fans strävar efter att mi-
nimera inkonsekvens i berättelsestrukturer genom att hitta lösningar eller för-
klaringar till eventuella motstridigheter (Staiger, 2005: 98-99; Jenkins, 
1992/2013: 107). Något som förstås blir mer aktuellt ju mer förtrogen med och 
engagerad i texten publiken är. Fans-publik efterfrågar inte nödvändigtvis ”real-
istiska” avbildningar som överensstämmer med en yttre verklighet, utan snarare 
realism i meningen att de emotionella ramar publiken har och kan tro på över-
ensstämmer med de ramar programmet visar upp (Jenkins, 1992/2013: 107).47 

                                                        
46 Vilket i sin tur är förknippat med den klassiska bilden av fanet som en ”hysterisk” skrikande 
flicka eller ung kvinna utan kontroll över sina emotioner. Hillevi Ganetz (2008: 126) menar att 
eftersom den unga kvinnan både på grund av sitt kön och sin ålder befinner sig långt ner i sam-
hällets makthierarki och hennes val inte blir betrodda med urskiljningsförmåga eller känsla för 
kvalitet, blir också det feminint kodade fan-engagemanget negligerat eller till och med föraktat. 
47 Ien Ang (1985: 45) kunde på ett likartat sätt skilja mellan publikens upplevelser av emotionell 
realism och empirisk realism i sin studie av Dallas (1978-1991). Publiken upplevde inte serien som 
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Sandvoss och Kearns (2014) visar i sin intervjustudie att de segment av publi-
ken som identifierar sig som fans, ändå mindre ofta samtidigt identifierar sig 
som en del av en kollektiv gemenskap som består av andra fans där en tolk-
ningsgemenskap uppstår i samråd med andra.  
 Publik eller fans kan inte ses som ensidigt emotionellt ”medsvepta” eller 
som helt rationella och ständigt medvetna om alla nivåer av sitt engagemang. 
Matt Hills (2002: 158) har introducerat begreppet ”performativ konsumtion” 
(performative consumption), där olika nivåer av engagemang samverkar för att 
skapa en mer komplex helhet av vad ”fandom innebär”. Hills menar att fanstu-
dier ofta antingen reducerat fans till hjälplösa konsumenter eller å andra sidan 
överskattat deras medvetenhet om varför de själva är engagerade i sin fandom. 
Hills menar att fans inte på ett omedelbart sätt är medvetna om alla de motiv 
eller ens handlingar som länkar dem till det mediefenomen eller den ikon som 
är föremål för deras intresse. Fansens förhållande till sitt engagemang är heller 
inte ofrivilligt, utan styrs också av medveten strävan och är ofta i högsta grad 
självreflexiv. Sammantaget innebär detta en fandom som innebär samtidig 
omedvetenhet och medvetenhet om olika nivåer av engagemang och motivbild 
hos fansen. 

Vidareutveckling av producenttexter läses ofta automatiskt som motstånd, 
mot en påbjuden läsning från producenthåll, och i förlängningen mot en hege-
monisk maktstruktur överhuvudtaget. Matt Hills (2002: 29) menar att publikens 
status som medproducenter av texter och som konsumenter inte behöver bära 
på en essentiell motsättning. Fanaktivitet kan lika gärna reproducera hegemo-
niska strukturer som ifrågasätta dem. I fall då texten i sig går emot etablerade 
normer kan fan fiction istället ge uttryck för att ”lappa ihop” texten så att den 
närmare överensstämmer med rådande köns- eller sexualitetsnormer (Deuze, 
2007: 251; Lindgren Leavenworth och Isaksson, 2013: 12; Scodari, 2009).   
 Ett av fanpraktikens typiska drag, åtminstone i förhållande till kultfans och 
entusiaster, är att sträva efter att med så stor inlevelse som möjligt omslutas av 
den diegetiska världen och dess premisser, det vill säga att uppleva immersion 
(Staiger, 2005: 99; Torner och White, 2012: 3). Brooker (2007: 152) liknar detta 
vid en form av pilgrimsfärd, där medieupplevelsen kan ta åskådaren ut på en 
symbolisk resa.48 Ett sätt att göra detta kan vara att klä ut sig och genom attri-

                                                                                                                                  
realistisk på en empirisk nivå, men väl emotionellt realistisk, genom identifikation och igenkän-
ning i mötet med karaktärerna. 
48 Brooker (2007: 163) menar att televisions potential att erbjuda åskådaren en inre symbolisk resa 
har mycket gemensamt med de fysiska ”pilgrimsfärder” fans och publik gör till fysiska platser där 
exempelvis filminspelningar ägt rum. Båda formerna kräver vilja till immersion från sina delta-
gare, där de fysiska platserna faktiskt kan vara svårare att fästa vid de symboliska värden som 
omsluter dem i den medierade berättelsen. Brooker tar stöd av Victor Turner och Arnold Van 
samt av begreppen ritual och passage för att åskådliggöra hur ”riter”, också så till synes enkla som 
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but från den fiktiva världen leka med jagets möjligheter i from av identitet och 
livsstil (Brooker, 2007: 183). Lamerichs (2014: 272) efterlyser fan- och publik-
studier som i offline-miljöer, som mässor, konvent eller rollspel, då hon menar 
att dessa särskilda affektiva utrymmen förblivit ostuderade i förhållande till 
digitala fanmiljöer. Rehak (2014) menar att själva relationen och det ömsesidiga 
beroendet mellan produktionsbolag och publik utkristalliseras i materiella prak-
tiker som utklädnad, samlingsobjekt och så vidare. Materiella dimensioner av 
fandom utgör en brygga mellan abstrakta diegetiska världar på tv-skärmen eller 
filmduken och åskådarens taktila, faktiska verklighet. I förhållande till denna 
studie fyller de materiella dimensionerna som bryggor mellan narrativ och åskå-
dare vidare funktionen att de potentiellt är förknippade med en fördjupad 
kroppsupplevelse av motivet. Jag kommer nedan att återkomma till specifika 
dimensioner av performativitet och immersion i monsternarrativet, förknippade 
med den förkroppsligade medieupplevelsen.  

Ett förkroppsligat åskådarskap 
En viktig del av studien är alltså placeringen i ett transmedialt medielandskap, 
samt materialets transmediala egenskaper. Ett annat av studiens huvudintressen 
är förknippat med det tematiska innehållet, det vill säga representationer av en 
monstruös kroppslighet. Ett mål för studien är att förhålla det tematiska inne-
hållet och möjligheterna till transmedial distribuering och användning till 
varandra eftersom de tillsammans kan ge en bättre förståelse av den monstru-
ösa kroppens plats i medielandskapet, än då den analyseras på en enskild me-
dieplattform. Medieupplevelser genom skärmmedier kan vara förknippade med 
taktilitet och potentiellt fysiska upplevelser, medan transmediala dimensioner 
kan omsluta åskådaren på ett fördjupat sätt.  
 Transformationsmotivet och avbildandet av överskridna kroppsliga gränser 
har som tidigare konstaterats, fått större utrymme i såväl film som televisions-
medierna och har en stor och frivillig publik, vilket torde innebära att den i 
någon mån är tilldragande och väcker en viss lust. En lust som till stora delar är 
förknippad med det fysiska svar som medieupplevelsen kan ge hos sin publik. 
Kroppens avbildning i skräcken har överlag blivit mer närgången och explicit. 
Intresset för det explicita våldet mot kroppen har ökat hos mediepubliken och 
lemlästning har från och med 60-talet framträtt som ett tydligare fokus i skräck-
genren. Det har blivit vanligare att visa döden och dödsögonblicket i slow mo-
tion och med inklippta närbilder på kulor eller knivar som skär in i kroppen 
(Gripsrud, 1993: 237; 227; Ndalianis, 2012: 17) och sedan mitten av 80-talet har 

                                                                                                                                  
tv-tittande, i förhållande till ett favoritprogram kan erbjuda en passage till en viktig upplevelse 
och känslomässig belöning (Brooker, 2007: 151). 
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kroppen delats in i allt mindre beståndsdelar i framförallt den amerikanska 
skräckfiktionen (Dendle, 2007: 52) och slasherfilmen (Jowett och Abbott, 2013: 
133).49 Kroppsskräcken definieras av att så direkt som möjligt visuellt visa upp 
det skrämmande för åskådaren, vilket i det här fallet är överskridandet och sön-
derdelningen av de kroppsliga gränserna, medan andra former av skräck snarare 
kan antyda det hotfulla. Skräckfiktion handlar om att överträda gränser, gränser 
som med tiden tänjs eller förskjuts varför nya medel behövs för att samma 
effekt ska uppnås (Ndalianis, 2012: 15; Jenkins, 2007: 50). Skräck väcker hos 
åskådaren både fascination och rädsla och samtidigheten av lockelse och av-
smak eller rädsla leder till att åskådaren simultant dras till och skjuts ifrån det 
avbildade. Julian Hanich (2010: 10; 82) menar härmed att njutningen av skräck-
en består både av färden in i det skrämmande och befrielsen från den. Den av 
skräckgenrens underavdelningar som kanske har störst potential att ge ett fy-
siskt svar hos sin åskådare är kroppsskräcken (body horror) (Cherry, 2009: 122; 
Danielsson, 2012: 56-60; Lopez Cruz, 2012: 161) och inslag av detta kan ofta 
ses i True Blood och The Walking Dead.50  
 Ett förkroppsligat åskådarskap är förknippat med en annan porös gräns och 
potentiell övergång än den mellan medier, nämligen den mellan åskådare och 
verk. Henry Jenkins (2007: 3) talar om en ”wow”-effekt i förhållande till popu-
lärkulturella uttryck, som ofta kan väcka intensiva eller intensifierade känslor, 
där det avbildade får publiken att regera emotionellt och fysiskt. I synnerhet 
genrer som avbildar kroppar och kroppsliga emotioner drar enligt Linda Willi-
ams (1991) med åskådarens kropp i tillstånd som speglar det som visas på du-
ken eller skärmen. ”Kroppsgenrer” (body genres), så som skräck, pornografi 
och melodramer, som avbildar våld mot kroppen, orgasmer eller tårar är särskilt 
benägna att ge sina åskådare fysiska upplevelser. Kroppsgenren definieras till 
stor del av att det är kroppen som ”talar” i verken, i avsaknad av ett talat språk, 
är det istället ljud av njutning i pornografin, skrik av rädsla i skräcken och hulk-
ningar och snyftanden i melodramen som kommunicerar med åskådaren (Willi-
ams, 1991: 3-4). Gestaltningen av det monstruösa i True Blood och The Walking 
                                                        
49 Det abjekta uppstår inte alltid av en yttre förstörelse av kroppen, utan hotet kan också ha sitt 
ursprung inne i kroppen (Cherry, 2009: 120). Detta ser vi exempelvis i Alien-filmerna (1979, 1982, 
1986 och 1997), The Fly (1986), Black Swan (2010), Thanatomorphose (2012) och i viss mån också i 
zombienarrativ, där smittan lurar inuti kroppen innan den blommar ut. 
50 Filmvetaren Jonas Danielsson (2012: 56-60) delar in kroppsskräcken i de huvudsakliga katego-
rierna mainstream, slasher, splatter (gore) och terror och särskiljer därutöver zombie-, vampyr-, 
och kannibalnarrativ från de övriga kategorierna. Slasherfilmen handlar i regel om knivmord och 
huvudantagonisten är oftast en man som ger sig på kvinnor. Splatter- eller goregenren är inriktad 
på framförallt blod, men också andra kroppsvätskor. Avbildningen kan ofta vara överdriven för 
att närma sig komik snarare än skräck, eller befinna sig i gränsmarkerna mellan dessa kategorier 
(ibid; Jowett och Abbott, 2013: 149). Terrorfilmer är istället inriktade på utdragna tortyrförlopp 
av både psykisk och fysisk karaktär vilket Saw-filmerna (James Wan, m fl., 2004-2009) och filmer-
na i The Human Centipede-serien (2009-2015) utgör exempel på. 
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Dead är utan tvekan förknippade med avbildningar av kroppar som innebär att 
det är den avbildade kroppen som ”för talan”, i meningen att berättandet på 
många sätt kretsar kring representationen av kroppen.  
 Vivian Sobchack (2004: 55; 84) menar att alla delar av kroppen förstår det 
synsinnet tar in och att detta sker på en förmedveten nivå, innan någon tol-
kande tanke lagts till den visuella informationen. Att bli ”berörd” är alltså inte 
ett metaforiskt uttryck i förhållande till mediekonsumtion, utan beröringen 
utgörs av de konkreta känningar som fortplantar sig i kroppen genom den in-
formation som når oss genom våra ögon (Sobchack, 2004: 80). Steven Shaviro 
(1993: 50) understryker på ett likartat sätt att bilder och intryck konkret angriper 
tittaren: ”Images literally assault the spectator, leaving him or her no space for 
reflection (…) Images themselves are immaterial, but their effect is all the more 
physical and corporeal.” Laura Marks (2000: 145) har å andra sidan myntat 
termen ”förkroppsligat seende” (haptic visuality) och menar på ett likartat sätt 
att ögat kan betraktas som ett känselorgan bland andra. Den optiska visualiteten 
är den information som förvärvas via ögat och som vi vanligtvis betraktar som 
”syn”. Marks menar dock att den visuella informationen via den optiska visuali-
teten omedelbart interagerar med de delar av hjärnan som är kopplade till kän-
sel och att kroppen genom detta presenterar en ”haptisk visualitet”, vilken är 
förknippad med minnen av att ha berört, lyssnat till eller känt lukten av något 
som omedelbart aktiveras.51 Här kan man på ett konkret sätt betrakta gränserna 
mellan åskådaren och det som iakttas som i fysiologisk mening osäkra. Teresa 
Brennan (2004: 1-3) beskriver att den affekt som föds ur stimuli utgörs konkret 
av en fysisk reaktion där biokemin och neurologin hos individen faktiskt för-
ändras. Affekten utgörs av en förmedveten reaktion på exempelvis sorg, ilska 
eller ångest, medvetenheten om affekten blir till en känsla. Omgivningen, eller i 
detta fall medieupplevelsen, kan på detta sätt konkret sägas ”gå in i” individen 
(ibid; Lipkin, 2013: 35). 
 Rörliga bilder tilltalar ofta åskådaren genom minnet av beröring, en form av 
förkroppsligad kunskap. De sinnen som ligger närmast kroppen, som känsel, 
kan lagra minnen som går synen förbi (Marks, 2000: 129-130). Minnet fungerar 
som en samtidig intellektuell och känslomässig process (Marks, 2000: 148). 
Tarja Laine (2006: 93) menar att medan syn och hörsel är att betrakta som mer 
”publika” sinnen, kopplade i högre grad till förnuft, är doft, smak och känsel 
närmare förknippade med subjektiva och personliga tolkningar, eftersom de på 
ett annat sätt kräver en omedelbar närhet mellan kropp och tolkade stimuli. Vi 

                                                        
51 Upplevelsen av det taktila genom ett haptiskt seende är dock inte uteslutande kopplad till 
minnet, utan också till fantasin. Kristoffer Noheden (2013) exemplifierar med surrealistisk film, 
där den taktila upplevelsen är kopplad till ting som inte finns i verkligheten, och därmed inte är 
kopplade till minnesupplevelser, utan till förmågan att föreställa sig det avbildade. 
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ser alltså ett utbyggt fokus på hur medieupplevelsen också är fysisk upplevelse, 
något som jag i enlighet med exempelvis Williams (1991) tolkar som en viktig 
del av lockelsen till representationer av kroppar i sönderfall och skräckgenren i 
stort. De teoretiska utgångspunkter som presenterats ovan syftar till att vara 
behjälpliga i att beskriva hur monstergestalten är befäst med en potentiell 
materialitet också i en medieupplevelse på avstånd. Det vill säga, hur monstrets 
och åskådarens kroppar möts i den förkroppsligade åskådarpositionen. Relat-
ionen mellan publik och verk placeras i förhållande till ett förkroppsligat åskå-
darskap till stora delar i åskådarens kropp och kan erbjuda ytterligare dimens-
ioner i förståelsen av relationen mellan avbildning och publik. 

Television och förkroppsligade dimensioner 
I synnerhet televisionen representerar en ”teknologi av intimitet” (technology 
of intimacy) där mediet drar sina åskådare nära menar Misha Kavka (2008: 5). 
Enligt Alexia Smit (2010: 195) skapar hemmiljön, där televisionens publik ofta 
befinner sig, en ytterligare fördjupad närhetskänsla till de människor och 
mänskliga kroppar som avbildas (se också Kavka, 2008: 4; Skeggs och Wood, 
2008). Många televisionsnarrativ antyder vidare både en emotionell och fysisk 
närhet till de kroppar som representeras. Kavka (2008: 22) menar att detta kan 
ses med särskild tydlighet i reality-genren genom de närgångna avbildningarna 
av det annars privata, i en genre som dessutom antyder en skenbar avsaknad av 
mediering och en avbildning av ”det verkliga”. Exempelvis kan kameravinklar 
komma verkligt nära det avbildade, på ett sätt som antyder närhet, både i för-
hållande till känsloliv som i förhållande till kroppens interiör.  
 Jag menar att också genrer som kretsar kring skräcktematik eller kriminal-
teknik är att betrakta som förknippade med en intimitet genom de överskridna 
kroppsliga gränser som normalt hålls intakta. Smit (2010: 195) diskuterar också 
kriminalteknikgenren och menar att televisionsmediet är specifikt lämpat för att 
tilltala publiken genom en förkroppsligad medieupplevelse, som förstärks ge-
nom avbildningar i en kategori som hon benämner som ”tele-affektiv” (tele-
affective).52 Smit (2010; 2013) menar att televisionsfiktionen under det senaste 
decenniet allt mer börjat definieras av berättartekniker som genom datorgenere-
rade specialeffekter och ljudeffekter tilltalar skapar ett förkroppsligat åskå-
darskap. Smit följer Caldwells (1995) term ”televisualitet” (televisuality) som 
definierar televisionsnarrativ som allt mer präglade av en självmedveten stil för 
att stå ut och särskilja sig i ett brus av program och medieformer. Smit utvecklar 
termen genom att förknippa den med den affektiva grund som tilltalar publi-

                                                        
52 Smit (2010: 196) exemplifierar med serierna Six Feet Under (2001-2005), Dexter (2006-2013) och 
Nip/Tuck, (2003-2010), samt reality-programmen Make Me Perfect (2006-) och Dr. 90210 (2004-). 
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kens magkänsla i dess bokstavliga mening, och som hon menar definierar 
många samtida televisionsprogram.  
 Smit exemplifierar med serier som CSI och dess systerserier, som gett upp-
hov till en så kallad ”CSI-shot”, en datorgenererad filmsekvens som föreställer 
en färd in i kroppen och som visar upp kroppens interiörer. Smit tar också upp 
serier i reality-genren, så som Extreme Makeover, där närgångna avbildningar av 
kroppar förekommer. Ljudeffekter förstärker en kladdig, inträngande och 
mycket intim avbildning av kroppen och bidrar till det tele-affektiva.53 Smit 
(2010: 200) menar att programmen genom det tele-affektiva skapar en länk 
mellan de avbildade kropparna och publikens kroppar. Smit är i huvudsak in-
tresserad av den explicita kroppsligheten som ett varumärkesspecifikt signum 
för många samtida tv-serier. För CSI har exempelvis specialeffekterna i ljud och 
bild blivit definierande och särskiljande för serien. Det tele-affektiva definierar 
enligt Smit både en stil (kameravinklar och specialeffekter), liksom det för-
kroppsligade svar dessa stilmässiga val har hos åskådaren. Smits användning av 
det tele-affektiva är begränsat till televisionen, men är här användbart då det 
kopplas samman med transmediala dimensioner, där det tele-affektiva utgör en 
brygga mellan text och publik som i det transmediala har potentialen att för-
stärkas, fördjupas eller till och med materialiseras.  
 I takt med att ”television” inte längre kan avgränsas till en enskild teknolo-
gisk enhet, kan det också vara belysande att se dess affektiva egenskaper som 
utsträckta och beroende av också transmediala ytor och dimensioner. Avbild-
ningen av kroppar har alltså i förhållande till televisionen särskilda egenskaper 
som förbisetts av det teoretiska ramverk som i huvudsak fokuserat studiet av ett 
förkroppsligat åskådarskap till filmmediet. Specialeffekter i ljud och bild är vik-
tiga delar av kroppens ”repertoar” i förhållande till åskådaren, något som nedan 
kommer att fördjupas i förhållande till det transmediala berättandet. 

Transmedialitet och förkroppsligade dimensioner 
En ytterligare övergång mellan narrativ värld och faktisk, taktil verklighet kan 
åstadkommas genom att narrativa element antar materiella former i en trans-
medial kontext. Sarah Gilligan (2012) använder begreppet ”taktil transmedial-
itet” (tactile transmediality)” för att beskriva narrativa element som sträcks ut 
till åskådarens omgivning genom att faktiskt vara vidrörbara och tillåter denne 
att konkret och fysiskt uppleva delar av narrativet. Gilligan menar att narrativa 

                                                        
53 Färden in i kroppen, och de affekter avbildningen kan väcka hos sin publik har jämförts med 
pornografin då de båda kan sägas eftersträva en känsla av lust och upphetsning hos tittaren. 
Kroppen i CSI, kan på ett likartat sätt som den kropp vi ser i pornografin, i och med sin materi-
alitet, stå för ett autenticitets- och sanningsanspråk (Gever, 2005; Weissmann och Boyle, 2007). 
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världar genom exempelvis kläder eller smycken kan sträckas och också beröras 
taktilt. Kläder, föremål och varor ur fiktiva narrativ kan, då publiken kan upp-
leva dem taktilt, skapa en brygga mellan medierade kroppar och åskådarens 
kropp. Med andra ord erbjuder de immersion i berättelsen. Torner och White 
(2012: 3) menar att immersion för 2000-talet är vad illusion var för 1900-talet, 
och onekligen arbetar många varumärken för en mer omslutande medieupple-
velse. Det man kan beröra, känna lukten av, eller förnimma med andra sinnen 
än syn, och som inlemmats i den egna tredimensionella verkligheten, är att be-
trakta som upplevelser med ett annat djup än de medierade, exempelvis de som 
upplevs via en tv-skärm. Då fler sinnen samverkar är möjligheten större att 
omslutas av berättelsen. Åskådarens eller spelarens egna, verkliga fysiska reakt-
ioner gör det svårt att dra en exakt gräns mellan mediet eller upplevelsen och 
den ”faktiska verkligheten”, därmed har immersion uppnåtts.  

Med utgångspunkt i att vi befinner oss i en epok där kroppen på ett annat 
sätt än tidigare är del av ett reflexivt jagprojekt, och att den materiella kroppen 
och den föreställda nedbrytningen av den därför upplevs som viktigare, är 
också ”materialiseringen” av den fiktiva världen högst intressant. Att berättel-
sen därmed kan upplevas än närmare ”jaget”, det vill säga genom fler sinnen, 
såsom känsel, tillför ytterligare dimension. I det senmoderna och i makeover-
kulturen materialiseras jaget i det kroppsliga. Det föreställda så som Appadurai 
(1996) beskriver det har ytterligare arenor i det medierade – som är beroende av 
medieringens konkreta form. 

Producentkontexten har bjudit in publiken att delta i marknadsföring och 
kreativa processer som omger produktionsarbetet, vilket samtidigt innebär att 
de också bjudits in att stiga in i förlängningen av den fiktiva världen. Derek 
Johnson menar i sin artikel ”Inviting Audiences in” (2007: 73) att multiplatt-
formpraktiker på ett avgörande sätt förändrat det rumsliga förhållandet mellan 
publik, tv-produktion och den diegetiska värld som hör en viss tv-serie till. 
Vilket i sin tur kan förknippas med begreppet ”upplevelseekonomi” (experience 
economy) som myntats av Pine och Gilmore (2011) som menar att just upple-
velser blivit säljbara på ett nytt sätt. Upplevelser har naturligtvis gått att köpa 
även tidigare i flera former, som exempelvis resor eller nöjesparksattraktioner. 
Däremot förknippas nu upplevelser med områden och produkter som tidigare 
inte präglades av dem. Pine och Gilmore menar alltså att upplevelser vid sidan 
av varor och tjänster fått ett allt mer centralt ekonomiskt värde.54 Zombien och 

                                                        
54 3D-filmen har på senare år utvecklats till 4D-varianter. Avatar (2009) har genom Sydkoreanska 
CJ Group visats i så kallat 4D-format i Sydkorea, Thailand och Nordamerika. 4D-formatet lägger 
till dimma, dofter och lukter samt vibrerande säten till bioupplevelsen (Sunhee, 2010; McMillan, 
2011). I Sverige visar Tekniska Museet i Stockholm filmer i 4D-format ett format som fått nam-
net ”Cino4” och på sin hemsida marknadsför på följande sätt ”I vår 4D-bio visar vi filmer som 
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vampyren som gestalter erbjuder vidare särskilt gynnsamma förhållanden för att 
fly vardagslivet och uppleva något utöver det vanliga, där medieupplevelsen 
fungerar som en startpunkt för att resonera kring den egna identiteten och jaget 
(Mellins, 2012: 180). 

Performativa deltagarkulturer och den monstruösa kroppen  
Kulturella framträdanden kan studeras i mer ritualiserade sammanhang, som 
sportevenemang eller teaterföreställningar, men också i förhållande till en var-
dagliga praktiker, där individer ”framträder” för att förmedla sina ”jag” som del 
av en kulturell ordning. Ett uppträdande innebär att individen exemplifierar och 
uppvisar kulturella uttryckssätt genom förutbestämda mönster som är följden 
av medvetna val och strategier (Striff, 2003: 1; Leigh Foster, 2003: 174; Skeggs 
och Wood, 2011: 17). Performativitet, till skillnad från framträdande eller upp-
trädande (performance), så som Judith Butler (1990/2006) relaterar det till ge-
nus, härstammar däremot inte ur ett viljestyrt och väljande subjekt. Den per-
formativa akten är istället en upprepning av kulturella koder som inte medvetet 
valts. Exempelvis reproduceras koder som hör samman med att vara ”kvinna” 
eller ”man”.  
 Matt Hills (2002: 171) menar att framträdande och performativitet på olika 
nivåer också kan förhållas till fankultur, i synnerhet praktiker som handlar om 
att klä ut sig i kostymer eller till särskilda karaktärer. Att klä ut sig, och i någon 
mening bli en annan, är både ett sätt att skåda inåt/och att försvinna menar 
Hills (2002: 158) och benämner detta ”performativ konsumtion” (se Publik och 
fandom i detta kapitel). Den form av fanaktiviteter som innefattar kostymer och 
maskering eller att klä ut sig till en viss historisk gestalt eller populärkulturell 
karaktär engagerar i allra högsta grad den fysiska kroppen och blir ett konkret 
sätt att låta gränserna mellan jaget och ”en annan” bli otydliga (Hills, 2002: 
167). Den utklädde upplever stunder av distans från det egna jaget. Hills menar 
dock, i enlighet med Ricoeur (1984), att denna form av ”förlust” av jaget i form 
av stunder av avstånd från jaget (self-absence) i själva verket innebär att upple-
velsen av det egna jaget kan skrivas om och utvidgas. White, Harviainen och 
Boss (2012: 72) menar att alla former av konsumtion av fiktiva världar också är 
att betrakta som en form av lek eller spel (play). Kulturella texter som filmer, 
böcker och tv-serier har länge betraktats som öppna för användarens omför-
handling eller tolkning (Jenkins, 1992/2013: 51), men texter som används eller 
upplevs genom uppträdanden eller framträdanden har potentiellt andra eller 
fördjupade funktioner för användaren. 

                                                                                                                                  
känns i hela kroppen! 3D-film med stolar som rör sig, vindpustar och dofter - alla dina sinnen 
upplever film om vetenskap och teknik” (Tekniska museet, 2014). 
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(…) individuals’ creative engagement with a fictional medium functions as 
a kind of play (…) “textual poaching”, that is to say, is in itself a game of 
make-believe. The key to understanding fiction as play (…) rests in the 
concept of immersion (…) (White m fl., 2012: 72)  

 
Timm Knudsen (2005: 270) betraktar i synnerhet lajv som en performativ arena 
av identiteten, där det performativa innebär att subjektet fortsätter att skapa sig 
själv och identiteten är resultatet av spelets handlingar snarare än en drivande 
kraft bakom dem. De huvudsakliga grenarna som är aktiva i lajvet är enligt 
Timm Knudsen handling, självreflexivitet och kreativ imitation. Det vill säga, 
spelarna är kroppsligen engagerade i spelet, de är medvetna om sitt deltagande i 
spelet, men investerar ändå i spelet och upplevelsen av att inta en roll ”som 
någon annan”. Genom att imitera en fiktiv karaktär, medskapar spelaren i för-
längningen också själv. I förhållande till denna studie är dessa resonemang där 
performativa dimensioner möter konkreta framträdanden intressanta utifrån 
hur de kan belysa kulturella praktiker som flerdimensionella. I förhållande till 
detta har jag framförallt lajv och zombiewalks i åtanke, som på en nivå är med-
vetna iscensättningar, men som samtidigt enligt Hills och Knudsen bär på flera 
underliggande dimensioner i förhållande till deltagarens identitetsbygge och 
handlingar. 

Kroppsrepresentationer och psykoanalytiska tolkningsmodeller 
Psykoanalysen har använts för att förstå lockelsen till och njutningen av skräck 
som underhållning. Det psykoanalytiska perspektivet på skräck utgår ifrån att 
symbolisk representation kan påminna om förträngda känslor, ofta bottnade i 
sexuella fantasier (Cherry, 2009: 106). Det skrämmande, men samtidigt fascine-
rande med de undanträngda och tabubelagda känslorna är enligt perspektivet 
det som utgör lockelsen för genren. Motiv och teman som frekvent kommit 
upp i skräckgenren, så som monstruositet och våld mot kroppen, har genom 
psykoanalytiska perspektiv ofta tolkats som symptomala, kollektiva, ”kulturella 
mardrömmar” (Cherry, 2009: 87; Leffler, 2000: 84). 
 Enligt Yvonne Leffler (2000: 190-191) pendlar skräckpubliken mellan identi-
fikation, inlevelse och observation. Publiken kan uppleva en voyeuristisk njut-
ning inför att se en annan falla offer för mördaren eller den monstruösa gestal-
ten, men själv som åskådare befinna sig i säkerhet. Åskådaren kan också känna 
empati och identifiera sig med de fiktiva karaktärerna, men tror till skillnad från 
karaktärerna inte på de monstruösa gestalterna i narrativet, och kan tack vare 
sin genrekännedom förvänta sig sådant som karaktären inte är medveten om. 
Andra tolkningar utgår ifrån att representationen istället utgör en masochistisk 
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njutning där åskådaren ser sig själv i offrets ställe, eller som mördarens eller 
monstrets nästa offer (Leffler, 2000: 88, 169, 230; Cherry, 2009: 97). Åskådaren 
kan reagera med rädsla eller obehag inför den medierade upplevelsen, men 
känslorna är av en helt annan karaktär och intensitet än vid liknande verkliga 
upplevelser. Skräckfiktionens representation är just representation och utgör 
inte verklig fara, något åskådaren ständigt är medveten om.  
  Också avbildningar av en monstruös kroppslighet som har sin utgångspunkt 
i mänskliga kroppar får åskådaren att pendla mellan identifikation och observat-
ion. Representationen av kroppsliga gränser och deras överträdelser kan av 
åskådaren upplevas som kusliga (Freud, 1919/2003; Royle, 2003) eller abjekta 
(Kristeva, 1982). Dessa begrepp har ofta använts i analyser av skräckfiktion då 
de teoretiserar sammanblandningen av det bekanta med det obekanta och trots-
andet och överskridandet av symboliskt viktiga gränser, såsom de som håller 
den mänskliga kroppen samman. Förändrade, ifrågasatta, hotade eller nya 
kroppsliga gränser kan utgöras av allt som ”tas ifrån” eller ”läggs till” den 
mänskliga kroppens gränser. Där åskådaren genom kroppen som påminner om 
den egna både befinner sig i och utanför berättelsen, inte bara genom karaktärs-
identifikation.  

Kuslighet 
Kuslighet har alltid sin uppkomst i något som från början uppfattas som verk-
ligt och bekant men där gränserna kring verklighet och fiktion, sanning och 
illusion blir osäkra och där det bekanta kan gå förlorat. Det kusliga skakar om 
föregivet tagna antaganden om kategorier såsom död eller levande, rörligt eller 
orörligt, naturligt eller onaturligt, jag eller den andre (Jervis, 2008: 11; 42). Det 
kusliga har inte sitt ursprung i det helt främmande utan i det förträngda (Freud, 
1919/2003: 148). Sigmund Freud skrev 1919 essän ”das Unheimliche”.55 Den 
tyska originaltiteln betyder ungefär ”det som inte är bekant” på svenska.56 
Freuds resonemang utgick ifrån samtida berättelser och vardagliga händelser, 
som kunde uppfattas som skrämmande eller obehagliga, för att åskådliggöra 
vad som gav upphov till känslan av kuslighet och varför.  
 De upplevelser som ger starkast reaktion på det kusliga är osäkerheten inför 
om något lever eller ej. En docka, som är obekant i och med att den saknar liv, 
kan exempelvis förväxlas med människa, som är bekant eftersom det påminner 
om en själv, och tvärt om (Freud, 1919/2003: 135). En handprotes kan vara ett 
                                                        
55 Ernst Jentsch hade 1906 skrivit en text om samma ämne, men det var Freuds vidareutveckling  
och analys som fick ett stort genomslag (Cherry, 2009: 104). 
56 ”Heimlich” (bekant, hemma) och ”unheimlich” (obekant, hemifrån) är som Freud konstate-
rade beroende av varandra, också rent bokstavligt är alltså det kusliga beroende av det bekanta på 
originalspråket. 



 74 

bra exempel på detta. Proteser kan vara så förfinade att vi inte alltid genast inser 
att de inte är mänskliga. Då vi inser att det vi uppfattat som mänskligt i själva 
verket saknar viktiga mänskliga egenskaper kan vi uppleva det kusliga 
(Masahiro, 1970: 33).57  

 
(…) it [the uncanny] disturbs any straightforward sense of 
what is inside and what is outside. The uncanny has to do 
with a strangeness of framing and borders, an experience of 
liminality (Royle, 2003: 2). 

 
Det kusliga är i förhållande till skäckunderhållning, förenat med samtidiga käns-
lor av obehag och lockelse hos åskådaren och kan fungera som en utlösare av 
ångest, en form av katharsis, som sker på ett tryggt avstånd från verklig fara. 
Sociokulturella rädslor kan på så sätt bearbetas i en förvrängd form (Cherry, 
2009: 106). Alla kulturer uppvisar vissa drag av tro på det övernaturliga. Detta i 
sig är inte ett bevis för uppsvinget av det kusliga och kan inte ensamt karakteri-
sera det kusliga. Tvärtom menar Collins och Jervis, är detta kopplat till Max 
Webers begrepp ”avförtrollning”. Först i en avförtrollad värld kan kategorin 
”övernaturlig” vara tom och det bevisade och naturligas absoluta motsats. Po-
ängen är alltså inte vad det kusliga fyller denna kategori med, spöken, väsen, 
zombier eller vampyrer, utan att det kusliga markerar en osäkerhet och en obe-
stämbarhet på en såväl personlig som kulturell nivå. Denna osäkerhet är 
skrämmande, potentiellt till och med skräckinjagande (Collins och Jervis, 2008: 
2), men samtidigt fascinerande och lockande. 
 Också stadslivet och modern teknologi har i sin linda uppfattats som kusliga. 
Telefonen, filmen och fotografiet har alla betraktats som verktyg genom vilka 
”det kusliga andra” fångas eller manifesteras. Ljud och bild färdades över av-
stånd in i hemmen utan att materialisera sig. Röster och bilder utan kroppar 
skapade en annan värld som hotade att svämma över och ta över den materiella 
och konkreta världen. Kameran upplevdes då den kom som både lockande och 
hotfull. Kameran tycktes ha en förmåga att stoppa tiden genom att med exakt-
het avbilda en stund som passerat. Den som avbildades skulle finnas kvar, åt-
minstone som avbildning, långt efter sin egen död. Kameran bevarade något så 
flyktigt som ett ögonblick på ett sätt som till och med kunde ses som ett trot-
sande av döden. Kamerateknologin sågs också som hotfull i och med att den 
underminerade det unika med både föremål och människor. Gränserna mellan 
                                                        
57 Upplevelsen av det kusliga kan också ha sitt ursprung i den egna kroppen. En svår eller kronisk 
sjukdom kan tvinga fram insikten som den friske ofta förträngt – att hennes kropp en dag kom-
mer att dö och bli ett livlöst lik. Cancerpatienter använder exempelvis ofta metaforer som beskri-
ver en invasion från utsidan – fast de samtidigt är medvetna om ett kusligt förlopp på insidan av 
kroppen (Warsop, 2011: 484-485).  
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original och kopia tycktes utsuddade (Jervis, 2008: 36). Kameran och fotografiet 
skapade en parallell värld av dubbletter och tycktes ytterligare splittra jaget ge-
nom en avbildning av kroppen som ändå var helt separerad från den (Collins 
och Jervis, 2008: 5-6).  

Även i skräcknarrativ har teknologi ofta utgjort en hotfull kuslighet. Uppen-
bara teknologiska hot är robotar, datorer eller programvara som överlistat män-
niskan. Men också mer vardagsnära teknologi, exempelvis televisionen, har 
avbildats som hotfull. Det vardagliga mediet visade sig i Poltergeist (1982) vara 
centrum för de övernaturliga krafter som hotade den familj som var filmens 
huvudprotagonister. Televisionen utgjorde här en port till ”andra sidan” (Jowett 
och Abbott, 2013: 179). Enligt Helen Wheatley (2006: 7) har det kusliga en 
särskild betydelse i tv-narrativet i och med att det konsumeras i hemmamiljö. 
Här ställs det vardagliga och ”hemlika” på sin spets i kontrasten till skräcken 
som tv-mediet erbjuder. Det kusliga uppstår också i televisionens huvudsakliga 
genrer och stilar både används och kastas om. På detta sätt blir inte bara tema-
tiken utan också platsen och mediet del i upplevelsen av det kusliga, där det 
bekanta och obekanta möts.   

Monstergestalten, särskilt den som återkommer från döden, utgörs av det 
förgångna som återvänder och är samtidigt återkomsten av det förträngda. 
Monstret är kusligt eftersom det kan vara svårt att avgöra i vilken kategori det 
hör hemma, men framförallt vägrar det stanna i sin status av död (det vill säga, 
översatt till psykoanalysen – förträngda).58 Det kusliga är relaterat till abjektion-
en i och med att även det kusliga innebär det bekantas omformande till något 
nytt och därmed obehagligt, eller just kusligt (Freud, 1919/2003: 148). Inte alla 
förändringar i det bekanta väcker förstås denna reaktion men det kusliga bär 
inom sig att det avslöjar något som borde ha förblivit gömt.   

 

Abjektion 
Liksom det kusliga väcker det abjekta samtidig lockelse och avsmak (Cherry, 
2009: 111). För alla människor är den egna kroppen en likartad referenspunkt – 

                                                        
58 Paradoxen i det kusliga, nämligen det gömdas (eller glömdas) återkomst, blev uppenbar under 
upplysningen. I förmoderna samhällen förknippades det kusliga med det heliga och oberörbara, 
och därmed hade det en plats. I och med upplysningen försvann detta utrymme och det kusliga 
blev oplacerbart och verkligt kusligt (Dolar, 1991: 7). Kroppen har under de tidigare faserna av 
moderniteten idealiserats som (van Dijck, 2005) undersökt och kartlagd. Det har funnits en 
utstakad kroppslig sanning och även kroppsliga patologier har kartlagt och sorterats i prydliga 
fack. En oklar eller otydlig kropp har utgjort något hotfullt eller ofullständigt. I det upplysta fanns 
inget utrymme för de hot som tidigare kallats övernaturliga. Dessa internaliserades istället och 
uppfattades som del av en kroppslig patologi. Spöken och uppenbarelser blev hallucinationer 
eller inre projektioner (Collins och Jervis, 2008: 2).  
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det som uppfattas som verkligt. Genom att bli varse den egna kroppen kan 
barnet avgränsa sig själv från det som finns utanför den egna kroppen (Hartwig, 
1990: 84).59 Att se en mänsklig kropp i sönderfall, svårt skadad eller död, är att 
betrakta både det bekanta och det obekanta på samma gång. Betraktaren kan 
fortfarande identifiera det bekanta med den mänskliga formen, men denna 
form hotas samtidigt av en skada eller ett sönderfall som förhandlar och för-
ändrar denna form. Inför mötet med det abjekta känner vi oss äcklade eller 
hotade. Dels för att vi i det bekanta ser oss själva, i detta fall i den mänskliga 
kroppen, vår egen kropp och hur den genom sitt kött och blod konkretiserar 
och materialiserar det som är vi, vårt inre liv, varpå sönderfallet av det kropps-
liga skalet påminner om att även vi kan, och en dag skall, upphöra att existera. 
Det som är skrämmande och frånstötande i det vi ser kommer av insikten om 
att vi hela tiden bär med oss möjligheten till upplösning i våra kroppar.  

Kulturantropologen Mary Douglas (1966/2011: 164) menade att kroppens 
gränser kan symbolisera vilka hotade eller osäkra gränser som helst. Den 
mänskliga kroppen är inte bara en kropp av kött och blod, den är också en 
kulturell uppsättning som vid olika tider och på olika platser reflekterar olika 
förväntningar. Då den mänskliga kroppens gränser hotas, hotas också kulturella 
gränsdragningar. Det sätt varpå sociala grupper betraktar sina fysiska kroppar, 
och vårdar dem, speglar oro och källor till ångest i samhällskroppen. Den sön-
derfallande eller för omvärlden öppna kroppen kan ses som en arena för nytän-
kande eller övergångar. 

Enligt Bachtin är karnevalens överdrivna och groteska kroppar att betrakta 
som en slags semester från vardagen då helt nya regler gäller (Danielsson, 2012: 
26). Den groteska kroppen är en kropp som markeras av de öppningar den har 
mot yttervärlden och sin interaktion med omgivningen. Grotesken är en 
summa av delar snarare än en helhet och dess gränser signalerar konkret att 
övergångar från det invanda är möjliga (Young, 1997: 110). Vampyrers och 
zombiers kroppar är inte bara otydliga i och med att deras fysiska kroppars 
gränser är uppluckrade, de befinner sig också i ett osäkert läge mellan liv och 
död. Den döda kroppen åskådliggör särskilt tydligt abjektets gränsland mellan 
två entiteter vi har verktyg att förhålla oss till. Katharine Young skriver: ”The 
corpse portends a presence which is also an absence” (1997: 126). Den döda är 
fysiskt närvarande och påminner på många sätt om en person, ett subjekt, men 
har distinkt förlorat många av de kvaliteter som gjorde den till en person. I 

                                                        
59 Under huden är kroppen för oss alla lika: ”Innanför det papperstunna som huden utgör är alla, 
bokstavligen, lika: kvinnor som män, svarta som vita och rika som fattiga, kroppen suddas ut och 
utan kroppen utplånas vår identitet” (Danielsson, 2012: 96). Att den otydliga kroppen skulle 
betyda identitetens utraderande kan man naturligtvis ställa sig tveksam till, däremot är kroppen 
det första referenssystem som barnet blir varse. 



 77 

övergången finns potentialen för det abjekta. Det abjekta kan varken definieras 
som objekt eller subjekt och befinner sig utanför den kulturella symboliska 
ordningen som är det ramverk vi förhåller oss till för att förstå och känna 
trygghet. Likets resa från subjekt till objekt är en process som är otydlig och 
oprecis för den som iakttar den och blir därför obehaglig och skrämmande. 
Den kropp som kan betraktas som ett rent objekt är inte lika problematisk som 
den abjekta. Kristeva skriver:  
 

It is thus not lack of cleanliness or health that causes abjection 
but what disturbs identity, system, order. What does not re-
spect borders, positions, rules. The in-between, the ambigu-
ous, the composite (1982: 4). 

 
Det mest hotfulla med den döda kroppen är alltså inte, enligt Kristeva, en ob-
jektstatus i sig, utan den döda kroppens liminala och osäkra status. Med tanke 
på att upplevelsen av det abjekta sker hos åskådaren är gränsen heller inte abso-
lut kring vad som är abjekt eller en upplevelse av abjektion. Det abjekta kan 
antingen finnas innanför kroppen eller på utsidan av den. Avföring, uppkast-
ningar, var och kanske främst, liket, utgör manifestationer av det abjekta utan-
för kroppen eller på den kroppsliga ytan. Det abjekta innanför kroppen kan 
utgöras av exempelvis cancertumörer, men också graviditet, då det på kroppens 
insida växer en annan (Goodnow, 1994: 53). 
 En annan viktig distinktion mellan abjektionens olika former är att det 
abjekta antingen kan vara lätt att känna igen genom sin utsida, eller också kan 
det abjekta lura på insidan av det som visar upp en sammanhållen yta. Detta 
skiljer sig från det inre abjektet genom att detta falska abjekt gömmer sig under 
en medvetet maskerad yta (Goodnow, 1994: 57). Distinktionen är intressant i 
förhållande till de monstruösa kroppar som ingår i min studie. Vampyren på-
minner exempelvis till förväxling om en människa tills dess abjekta status blot-
tas genom att de monstruösa dragen kommer i dagen. I detta fall är mellanläget 
rörligt och reversibelt, rörlig kan möjligen också likets abjekta karaktär betraktas 
som i och med att det kan uppvisa fler eller färre abjekta drag, dock kan detta 
tillstånd inte gå tillbaka. Zombiens abjekta status kan inte heller gå tillbaka då 
den en gång ”satt in”.  
 En del av njutningen i att iaktta det abjekta i underhållning kan vara att se 
det gå tillbaka och åter inlemmas i ordningen menar Cherry (2009: 119). Narra-
tivet blir en symbolisk rening då det abjekta uppstår, men i slutet ofta upphör 
att existera. Detta stämmer dock endast till en viss gräns, då många skräcknarra-
tiv mot slutet uppvisar lättade överlevare och förgjorda monster, där tittaren 
leds till att tro att berättelsen är över. I en sista scen antyds dock att något av 
det monstruösa överlevt och att ordningen trots allt inte är återställd. Då narra-
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tivet avslutas på detta sätt lämnas också åskådaren ensam att lösa eller föreställa 
sig förstörelsen eller triumfen av det abjekta. Vilket kan ses som berättelsens 
sista ”kick”. Då obehaget kommer av en distinkt fiktiv berättelse, kan åskådaren 
uppleva den på säkert avstånd. 

Sammanfattande 
Sammantaget syftar de teoretiska perspektiv som tagits upp i kapitlet till att vara 
behjälpliga i en analys av monstruösa i en transmedial kontext. De teoretiska 
perspektiven utgår ifrån tre huvudfåror; transmedialitet, publik och ett förkroppsligat 
åskådarskap. 
 Det transmediala är framförallt intressant utifrån hur det formar och om-
formar medierade berättelser, samt utifrån hur detta påverkar en publikkontext 
och publikens medierade berättelser. Intimt förknippat med det transmediala 
perspektivet är teoretiska utgångspunkter kopplade till publik och fandom, där 
publiken förstås som i högre grad involverad och deltagande i fler av mediedis-
tributionen steg och arenor, än tidigare. Studien använder sig av teoretiska per-
spektiv på fandom och engagerat publikdeltagare, men avgränsar sig inte till att 
studera ”fanpubliker” eller till att definiera deltagare i de studerade praktikerna 
som ”fans”. Vidare påverkas publikupplevelsen av dimensioner av förkroppsli-
gat åskådarskap, som i olika medierade former har potentialen att ge olika upp-
levelser av den monstruösa gestalten. Upplevelser färdas från det medierade till 
det materiella på framförallt två sätt som ofta kan interagera. Medierade berät-
telseelement kan anta konkret materiella och taktila dimensioner genom att 
produceras som föremål. Det medierade kan också förstås som materialiserat då 
det i åskådarens kropp ger upphov till en konkret fysisk upplevelse. Deltagar-
upplevelser som zombiewalks och lajv förstås som förknippade med såväl 
transmedialitet, publik som ett förkroppsligat åskådarskap. Samtliga perspektiv 
är alltså i någon mening förknippade med relationen mellan publik och text 
eller berättelse, där övergångar och transformation är centrala.  



 79 

4. Material och metodologi 

Ett kulturstudieperspektiv 
Studien undersöker kulturyttringar och materialet är hämtat från såväl ett pro-
ducenthåll (televisionstexter och deras marknadsföring), liksom från sfärer av 
publikengagemang där företagsprodukter möter och utvecklas av publik och 
deltagare (publikdiskussioner på TWoP, levande rollspel och zombiewalks). 
Kulturyttringar analyseras för att förstå den kultur som skapat dem (Altheide, 
1996: 2; Saukko, 2003: 11). Genom att skapa förståelse för samspelet mellan 
texter, diskurser och den levda erfarenheten, strävar kulturstudier till att förstå 
hur människor i en kultur vid en viss tidpunkt tolkar sin omvärld. Detta bär 
inom sig ett antagande om att kulturella texter, inte minst populärkulturella 
sådana, kan betraktas som plattformar där det som i samtiden upplevs som 
viktigt får ett spelrum. Kulturuttryck, exempelvis tv-serier, ses som i sig själva 
meningsbärande system, som inte kan reduceras till effekter eller reflektioner av 
till exempel ekonomiska strukturer (Alasuutari, 1995: 2). Helen Wheatley (2006: 
19) menar, inspirerad av Umberto Eco (1979; 1994) och hans begrepp ”modell-
läsare”, att man kan tala om en ”modelltittare” för ett givet tv-program. Genom 
att analysera texten i sig, kan man uttala sig om och placera texten i en motta-
garkontext, och säga något om angelägenheter centrala för mottagaren. Berät-
telser som präglar vår samtid, deras tematik och form, säger alltså något om vad 
vi upplever som viktigt, eller genom vilka symboler vi väljer att förmedla eller 
delta i det som vi upplever som viktigt. En av kulturanalysens utmaningar är 
dock att kulturens mest särskiljande perspektiv och drag kan förbli osynliga för 
dess uttolkare, i synnerhet om denne uttolkare själv lever i kulturen (Altheide, 
1996: 2; Saukko, 2003: 11).  
 Kulturstudier har kallats interdisciplinära eller till och med antidisciplinära 
och metodologin i kulturstudier har ofta liknats vid ett bricolage, där huvudsyf-
tet är att få nya inblickar på kulturfenomen, snarare än att bekräfta tidigare in-
fallsvinklar (Alasuutari, 1995: 2, 24). Också denna studie har använt sig av flera 
angreppssätt (textanalyser och intervjuer, se Analysmetoder) och materialdelar (se 
Materialbeskrivning) som sammantaget syftar till att öka förståelsen för det 
transmediala medielandskapet som en arena där representation och uttolkning 
av monstruösa kroppar sker. Kulturstudieperspektivet blir i det här fallet ett sätt 



 80 

att från flera håll närma sig representationen och mottagandet av den monstru-
ösa gestalten. 
 I en mening är det ett producentled som formar samtida texter. Producen-
ters val är hur som helst inte frikopplade från en präglande samtid. Den nivå av 
en bredare samtid som jag här syftar på omfattar ett ”vi” som består av såväl 
producenter som konsumenter eller deltagare (Ross, 2014). Såväl producenter 
som publik är präglade av vilka symboler och berättelser som nu upplevs som 
gångbara eller kraftfulla. Härtill menar John Hartley (2004) att uttolkningen av 
betydelsen av ett kulturfenomen alltmer förskjutits till publiken eller läsaren. I 
förmodern tid var det en auktoritär författare som stod för tolkningen av tex-
ten. Under upplysningen blev ”tinget” självt fyllt med mening och här låg foku-
set fram till omkring andra världskriget då det istället blivit konsumenten, 
publiken eller läsaren som avgjort betydelsen av ett kulturuttryck. Skiftet ser vi 
inte bara här utan också den mediala formen överensstämmer med att mer och 
mer ”kulturellt arbete” läggs på publik, eller potentiella publik, som ges uppgif-
ter för att fungera som medskapare. Exempelvis genom att sprida budskap 
genom sociala medier och dylikt.   

Epistemologiska utgångspunkter 
I linje med ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt (Silverman, 2006: 144; 
Karnieli-Miller, Strier och Pessach, 2009: 279; Millward, 2012: 419), betraktas 
studien som ”inne i verkligheten”, snarare än som en möjlighet att se utifrån 
och in på ett avgränsbart fenomen (Silverman, 2006: 118). Istället för att utifrån 
en positivistisk syn på kunskap söka efter ”fakta” eller statistiska data syftar 
studien till att belysa komplexiteter och perspektiv, som vidare ses som socialt 
och historiskt förhandlade och därmed inte absoluta eller beständiga (Silver-
man, 2006: 144; Creswell, 2009: 8). Som ovan konstaterades är också såväl 
forskaren som studiens deltagare delar av den kultur som undersöks och samt-
liga är präglade av tidigare erfarenheter och tolkningsraster, vilket färgar upple-
velser och tolkningar och i förlängningen, studiens resultat. Føllesdal, Walløe 
och Elster (1990/2001: 147-148) menar att den tolkande individen till viss del 
är medveten om sin egen förståelsehorisont, men aldrig kan överblicka den 
fullständigt. En tolkningsgrund skapas istället kollektivt i exempelvis en inter-
vjusituation, som därmed inte speglar i huvudsak sanna eller falska redogörelser 
utan perspektiv (Silverman, 2006: 144). Även personliga perspektiv eller redo-
görelser är i sin tur färgade av kulturella strömningar och kontexter. Studien 
lutar sig också mot att diskurser kring kroppslig optimering och transformation 
är härskande i det senmoderna och den så kallade makeoverkulturen, samt att 
detta kan ses och uttolkas i samtida kulturella texter och deras användning.  
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Validitet 
Validitet är ett mått på i vilken utsträckning det en studie undersöker överens-
stämmer med det som studien ämnar undersöka. Validitet diskuteras här uti-
från på vilka sätt en studie kan anses vara ”valid” och vad det bär med sig, samt 
vilka faktorer som kan äventyra, påverka och stärka validiteten i denna studie. 
Validitetsbegreppet är vida omstritt inom kvalitativ forskning, där synen på 
kriterier för valid kvalitativ går vitt isär. En del kvalitativa forskare menar att 
klassiska kvantitativa validitetskriterier kan appliceras också på kvalitativ forsk-
ning. Andra menar att andra kriterier krävs för att diskutera validitet inom kva-
litativ forskning. Ytterligare andra avfärdar validitetsbegreppet helt i förhål-
lande till kvalitativ forskning och menar att det och dess kriterier inte kan ap-
pliceras på kvalitativa studier. I linje med det socialkonstruktionistiska an-
greppssättet som presenterades ovan betraktas tolkningar och utsagor i studien, 
liksom studien i sin helhet, som kontext- och perspektivbunden. Detta innebär 
att studien inte värderas utifrån dikotomierna ”sant” och ”falskt” eller ”rätt” 
och ”fel”, utan framförallt som ett bidrag till att förmedla perspektiv. Synen på 
möjligheten att beskriva sanning eller korrekt återge ”det verkliga” påverkar 
också synen på de validitets- eller reliabilitetsanspråk studien kan ha (Silverman, 
2006: 129). Däremot innebär inte detta att det inte är värdefullt att genomlysa 
de metoder och tolkningar som lett fram till studiens resultat. Om studiens 
resultat är ett perspektiv, eller växer fram ur ett perspektiv, kan validitetsbe-
greppet vara behjälpligt för att i möjligaste mån göra synligt för en yttre uttol-
kare hur perspektivet är betingat och hur det kan ha påverkat processen. 
 För att underlätta för en läsare att beakta rimligheten i resultaten utifrån just 
det perspektiv och den kontext som drivit studien har jag strävat till i möjlig-
aste mån låta läsaren följa resonemang och tolkningar. Genom att göra forsk-
ningsprocessen så transparent som möjligt ges en läsare möjlighet att bedöma 
på vilka sätt utgångspunkterna drivit tolkningar i en viss riktning. Självreflekt-
ion ökar validiteten (Creswell, 2013: 248-249). Dock kan ett självreflexivt för-
hållningssätt begränsas av att det tolkningsraster som driver tolkningarna inte 
alltid är fullt synligt för uttolkaren själv, som jag ovan konstaterade. Risken 
finns alltid för att ”finna vad man söker”, jag har strävat efter att undvika detta, 
dels genom att diskutera alternativa tolkningar, liksom genom att ge en ”tät” 
beskrivning av det undersökta, vilket alltså ger en yttre läsare möjlighet att be-
döma tolkningarna. 
  Creswell rekommenderar att forskaren klargör hur dennes vinklingar, för-
domar och orientering som kan ha format studiens angreppssätt och tolkningar 
(2013: 250). Denna studie är utan tvekan präglad av de teoretiska utgångspunk-
terna om kroppslig transformation som lett till att inte bara ett visst material 
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valts ut, utan att också somliga aspekter i detta material talat till forskaren. Det 
är också genom de länkar som, utifrån studiens utgångspunkter och frågeställ-
ningar, förenar materialet som de beskrivs och analyseras. Det vill säga, genom 
aspekter av transformationsmotivet och det förkroppsligade åskådarskapet. Jag 
utgår ifrån att en annan utgångspunkt kunde ha gett delvis andra fokuspunkter 
och därmed andra länkar och resultat, även om samma material använts. Ge-
nom studier som exempelvis fokuserat på materialdelarnas ekonomiska förut-
sättningar hade andra länkar och aspekter blivit huvudsakliga och vägledande i 
analysen av materialet. Detta belyser emellertid forskningen som perspektiv-
bunden – och där perspektivet driver fram vilka sidor som träder fram i en 
analys. Plurala perspektiv, där det egna perspektivet alltid ses som ofullständigt 
och färgat av vissa utgångspunkter möjliggör en mer nyanserad och flerdimens-
ionell förståelse för studieobjektet menar Saukko (2003). Här föreslår Saukko 
(2003: 18) användningen av begreppet validiteter snarare än validitet. Den plu-
rala formen innebär inte att vilken applicering eller analys som helst kan ha 
validitetsanspråk, men däremot att det egna perspektivet är att betrakta som ett 
av flera möjliga, vilket ger en möjlighet till att bli medveten om vad och vilka 
utgångspunkter som driver forskningen. 
 Creswell (ibid.) menar vidare att triangulering stärker studiens validitet då 
uttolkaren därmed kan närma sig det undersökta fenomenet från flera håll. Jag 
har strävat efter att nå en flerdimensionell förståelse av studieobjektet, det vill 
säga, det monstruösa och det medierade och relationen till makeoverkulturens 
jagprojekt, genom att välja en bredd av materialdelar och metoder. Saukko 
(2003: 25) betraktar en kombination av metoder utifrån metaforen kristallise-
ring snarare än som triangulering, vilket är belysande i detta sammanhang. Pre-
cis som kristallen reflekterar sin omgivning på olika sätt beroende på hur den 
vinklas, reflekterar också olika forskningsmässiga metoder eller angreppssätt 
”verkligheten” på olika sätt. I kristallens ytor, kan makeoverkulturens jagpro-
jekt och det monstruösa tolkas flerdimensionellt genom olika texter och prak-
tiker. Kulturella texter analyseras genom tv-serierna och deras marknadsföring, 
vilket utgör en av kristallens ytor. Texternas användning och praktiker som 
tematiskt relaterar till det monstruösa och kroppens transformation utgör 
andra sidor eller ytor av samma kristall, som förstås som relaterade till en ge-
mensam kärna. Allt detta medverkar till att ge studien en högre validitet, i me-
ningen att de olika delstudierna gemensamt, genom olika typer av material och 
metoder, visar på olika delar av en transformationstematik som tar sig uttryck i 
innehåll (tematik i serier och spel), medial form (transmedia och iscensättning), 
vilket här tolkas som delar av ett bredare samtida fenomen, där kropp och 
transformation på olika sätt står i centrum.  
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Reliabilitet 
Måttet av reliabilitet i en studie talar om hur tillförlitliga resultaten kan betrak-
tas. Bedömningen av reliabilitet underlättas genom att, precis som i förhållande 
till validitet, på ett transparant och noggrant sätt redovisa vad som gjorts under 
forskningsprocessen. Denna studie har innehållit flera delstudier där reliabilitet 
underbyggts på olika sätt beroende på materialets inneboende egenskaper. Det 
som genomsyrat förhållningssättet till samtliga materialdelar och de metoder 
som använts är återigen vad Creswell (2013: 248-249) och Seale (2004: 78) 
kallar för ”tät” och Silverman (2006: 287) för ”rik” beskrivning. Det vill säga, 
jag har strävat efter att noggrant återge de steg som tagits metodologiskt och 
tolkningsmässigt, för att ge en uttolkare möjlighet att följa processen. 
 Överlag finns i den kvalitativa forskningen ofta, även i detta fall, intervjuer, 
inspelningar och transkriberat material att tillgå (Silverman, 2005: 221). Utvär-
deringen av tillförlitligheten i tolkningarna kan underlättas av detaljerade an-
teckningar och inspelningar som forskaren och andra uttolkare kan återkomma 
till (Creswell, 2013: 253; Flick, 2009: 387), vilket också tillämpats i denna studies 
delstudier. Att forskaren i så låg grad som möjligt ska påverka redovisningen av 
resultaten kallar Silverman (2006: 238) för beskrivning med få ingrepp eller 
störningsmoment (low interference description). Detta är i förlängningen ogör-
ligt, då alla tolkningar filtreras just genom forskaren, däremot kan resultatet vara 
mer reflexivt och transparent om forskaren noggrant redovisar på vilka grunder 
tolkningarna gjorts. På ett likartat sätt har inläggen på publikforumet TWoP 
valts ut systematiskt, på ett sätt som noggrant redovisats (se Analys av publik-
forum). Även i detta fall är resultatredovisningen rik på citat, liksom också origi-
nalkällan finns att tillgå för en yttre uttolkare.  
 I förhållande till analyserna av tv-texterna, hänvisar analyserna och tolkning-
arna till specifika scener i namngivna och numrerade säsonger och avsnitt. 
Detta innebär att en uttolkare har tillgång till det material som analysen bygger 
på. Skärmavbilder från tv-seriens analyserade scener har vid sidan av den detal-
jerade beskrivningen använts för att ge läsaren en möjlighet att följa tolkningen 
och också bedöma dess riktighet och rimlighet. Också i förhållande till analysen 
av marknadsföringen av tv-texterna har bilder (och hänvisningar till tillgängliga 
rörliga bilder) från kampanjerna, vid sidan av en detaljerat beskrivande text 
använts för att underlätta tolkningen och bedömningen av analysen. Detta för-
farande har följts för att minska eller åtminstone synliggöra (för yttre uttolkare) 
den påverkan som forskaren haft på texten genom sin tolkning.  
 För att öka fokusgruppintervjuernas reliabilitet har dessa spelats in, noggrant 
transkriberats för att slutligen rikligt citeras i resultatredovisningen i enlighet 
med Silverman (2006: 287). Transkriptionen har i enlighet med Creswell (2013: 



 84 

253) och Silverman (2005: 222) också inkluderat pauser, skratt och dylika inslag, 
som vid första anblick kan te sig oviktiga för resultatet. Dessa kan dock ge en 
bild av intervjuernas flöden och därmed behålla dem i möjligaste mån ”rena” 
från den tolkningsprocess som transkriptionen innebär. I en intervjusituation är 
en annan faktor, som kan påverka såväl reliabilitet som validitet, att frågorna 
kan uppfattas på olika sätt av olika respondenter. Jag menar att detta i viss mån 
skiljer fokusgruppintervjuer från individuella intervjuer. Vid individuella inter-
vjuer, där olika personer intervjuas vid separata tillfällen, uttolkas såväl målet 
med intervjun som frågorna, separat av varje respondent. Vid fokusgruppinter-
vjuer sker denna tolkning istället på gruppbasis. Även vid fokusgruppintervjuer 
föreligger naturligtvis en risk för att respondenter tolkar frågorna sinsemellan 
olika, eller i strid med forskarens intentioner. Däremot menar jag att gruppdy-
namiken i den här typen av intervjuer torde driva fram en gruppkonsensus 
kring vad frågorna berör. Det vill säga, då gruppdeltagare blir varse om andra 
deltagares tolkning av frågan styrs diskussionen i en riktning som gör att delta-
gare diskuterar frågan utifrån gemensamma utgångspunkter, som skapas under 
intervjuns gång (se Gruppdynamik och urval av deltagare – Vampire the Masquerade, 
Gruppdynamik och urval av deltagare – Stockholm Zombie Walk, samt bilagor 2 och 3 
med frågescheman). 
 

Materialbeskrivning 
 
Nedan beskrivs materialet. Urval och analysförfarande beskrivs under Analysme-
toder. 

Televisionsserierna True Blood och The Walking Dead  

Tv-texterna förväntas bidra till analysen genom att de utgör exempel på repre-
sentationer av kroppslig monstruositet och transformation. Som jag tidigare 
konstaterat utgör båda serierna såväl ur producent- som publikhänseende också 
exempel på transmediala narrativ. Studien kompletteras av övriga materialdelar 
som sammantaget strävar till att erbjuda en analys som innesluter ett bredare 
medielandskap snarare än en isolerad text, där kroppslig och medial transform-
ation står i centrum. 

True Blood  

True Blood (2008-2014) var en amerikansk dramaserie, med inslag av skräck och 
komedi, skapad av Alan Ball och HBO (Home Box Office) som producerades i 
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sju säsonger.60 True Blood bygger på böckerna i serien The Southern Vampire Mys-
teries, skrivna av Charlaine Harris mellan 2001 och 2013. I Sverige sändes serien 
först på Canal+ (Ivarsson, 2007) med start i oktober 2008. Sedan augusti 2009 
har SVT sänt serien, men har i november 2015 inte kommit längre än till den 
sjätte säsongen (Benholm, 2009; SVT, 2013b; SVT, 2015). Säsong sex och sju 
har kunnat ses via HBO Nordic (HBO Nordic, 2014a; 2015).  
 True Blood utspelar sig i ett nutida USA där vampyrer precis tillkännagett sin 
existens och nu arbetar för att accepteras och få samma rättigheter som männi-
skor. Vampyrer har i alla tider existerat vid sidan av det mänskliga samhället, 
men kan nu stiga fram offentligt tack vare att ett japanskt företag tagit fram 
blodsubstitutet TruBlood.61 Under de första säsongerna arbetar sig vampyrerna 
fram i samhället med en putsad gemensam fasad, bland annat genom intresse-
organisationen ”American Vampire League”. Officiellt har människor inte 
längre något att frukta från vampyrer, som nu helt livnär sig på konstgjort blod, 
då bruk av mänskligt blod är förbjudet. Sanningen är dock att en del vampyrer 
helt ignorerar dessa påbud och att andra får kämpa hårt för att balansera sina 
mänskliga och monstruösa sidor. Serien pendlar mellan att skildra ett samhälle 
där vampyrgestalten är del av en missförstådd minoritet, till ett där vampyren är 
en verklig fara. Under seriens säsonger presenteras undan för undan vampyrer-
nas komplexa samhällsstrukturer, med egna ledare, dömande och straffande 
instanser.  
 Den fiktiva lilla orten Bon Temps i Louisiana fungerar som huvudfond för 
True Blood. Serien kretsar kring den unga protagonisten Sookie Stackhouse och 
hennes kärleksförhållande till vampyren Bill Compton, som under 1860-talet 
som människa bodde på orten med sin familj, innan han mot sin vilja gjordes 
till vampyr. Vampyrens bett kan vara ett skrämmande anfall från ett monster, 
men i serien också del av en sexuell akt och upphetsande för både vampyr och 
människa.  
 

The Walking Dead 

The Walking Dead (2010-) är en amerikansk spänningsserie med inslag av skräck, 
skapad av Frank Darabont och AMC (American Movie Classics), som utspelar 
sig i ett postapokalyptiskt USA, i nutid eller en nära framtid, där en smitta lett 
till att de döda återkommer som zombier. Serien har i november 2015 produce-

                                                        
60 I USA såg 1,44 miljoner personer premiäravsnittet 2008 (Frankel, 2008) och serien hade under 
första säsongen i genomsnitt 2 miljoner tittare per avsnitt. Säsong 5, som började sändas i juni 
2012 hade i genomsnitt 4,67 miljoner tittare per avsnitt (Bibel, 2012). 
61 Serien skildrar förutom vampyrer också en rad andra övernaturliga väsen, så som ”shapeshif-
ters”, älvor, häxor och varulvar. De första att introduceras är dock vampyrerna. 
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rats i sex säsonger (Prudom, 2014).62 Tv-serien bygger på seriealbum med 
samma namn som utkommit sedan 2003, med Robert Kirkman som upphovs-
man. Efter tv-serien har dataspelen The Walking Dead: Survival Instinct, samt The 
Walking Dead och The Walking Dead: Season Two släppts, det första spelet bygger 
på tv-serien medan de senare två bygger på seriealbumen. Då tv-serien kom ut 
ökade försäljningen av seriealbumen explosionsartat och spelen har då de ut-
kommit ökat efterfrågan för såväl tv-serien som seriealbumen (Hassler-Forest, 
2014: 104). Endast tv-serien, och av den säsong ett till tre, ingår i analysen. I 
Sverige har TV11 rättigheterna till serien och den började sändas i februari 2011 
(TV4, 2011). I september 2013 tillkännagav AMC att en spin-off serie kommer 
att utvecklas, serien som sedermera gavs namnet Fear the Walking Dead, hade 
premiär i augusti 2015 på AMC (SvD, 2015c).63  

Handlingen byggs till stora delar upp kring de förändringar de överlevande 
går igenom, där en ny världsordning innebär att karaktärerna inte längre kan lita 
på främlingar och ofta, på bekostnad av andra, måste sko sig själva för att över-
leva. Kroppen och i synnerhet zombiens kropp används som ett centralt berät-
tarelement. Seriens protagonister är den grupp överlevare som försöker ta sig 
fram i en postapokalyptisk värld. Handlingen är i huvudsak förlagd till Atlanta 
eller omgivande områden i Georgia. Polismannen Rick Grimes är en av seriens 
huvudkaraktärer och blir under seriens första avsnitt skjuten i tjänsten. Medan 
Rick ligger medvetslös på sjukhus hinner världen som vi känner den gå under 
och han vaknar till ett kaos av döda kroppar och förstörelse.  

 

Urval  

True Blood har utkommit i sju säsonger med 12 avsnitt i de första fem säsonger-
na, tio avsnitt i den sjätte och sjunde säsongen. Serien avslutades 2014. The 
Walking Dead har producerats i sex säsonger, varav den första säsongen bestod 
av sex avsnitt, den andra av 13 avsnitt och den tredje till sjätte säsongen av 16 
avsnitt vardera. De tre första säsongerna av The Walking Dead, samt säsongerna 
ett, tre och fem ur True Blood har ingått i analysen. Genom urvalet ingår totalt 71 
avsnitt, 36 avsnitt av True Blood och 35 av The Walking Dead i analysen. Jag me-

                                                        
62 Första säsongens premiäravsnitt som sändes 2010 sågs av 5,3 miljoner tittare i USA, vilket gör 
att serien slår alla tittarrekord för ett premiäravsnitt för AMC (Seidman, 2010). Sedan dess har 
publiken vuxit för varje säsong och säsongsfinalen av säsong fyra sågs av 15,6 miljoner tittare 
(Bibel, 2014). Premiäravsnittet av The Walking Dead hade i Sverige 85 000 tittare och programmet 
var det näst mest sedda av kanalens program den aktuella veckan (MMS, veckorapport 8, 2011).  
63 Serien kommer att vara placerad i den narrativa världen som skapats för The Walking Dead, men 
på en annan geografisk plats och med nya karaktärer. Eventuellt finns någon möjlighet till cross-
over, det vill säga att seriernas narrativ i något avsnitt möts (Goldberg, 2013; Rowles, 2014; SvD, 
2015b).   
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nar att denna avgränsning av True Blood inte påverkar giltigheten av resultaten. 
Urvalet möjliggör en analys av olika faser av serien, som kan ge en bred bild av 
hur monstruositet och kroppsliga gränser representeras i serien. Den möjliga 
utveckling eller förändring av kroppsrepresentationerna som skett i True Blood 
under säsong två och fyra är sannolikt närvarande de efterföljande säsongerna 
tre och fem.  

Något som gäller för båda serierna är att analysen heller inte strävar efter att 
beskriva en möjlig utvecklingskurva eller förändring som skett under seriernas 
gång. I förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter förknippade med ett 
förkroppsligat åskådarskap och ett reflexivt jagprojekt, är den tid serierna sänts 
inte tillräckligt lång för att serierna skulle kunna presentera en utveckling, som 
skulle vara en reaktion på en samhällelig förändring, som sker långsamt, och 
som heller inte är linjär. Med detta i åtanke kan dessa texter analyseras med 
intressanta och giltiga resultat trots att texterna, i de skeden som analyseras, i en 
mening fortfarande är öppna i och med att serierna fortfarande produceras och 
utvecklas.   

 

Marknadsföring av True Blood och The Walking Dead 

För en analys som kan ta seriernas transmediala egenskaper i beaktande har de 
marknadsföringskampanjer som föregick seriernas premiärer valts ut som 
material. I enlighet med Jenkins (2006a: 95) definition av transmedialt berät-
tande utformades kampanjerna som förlängningar av den diegetiska världens 
förutsättningar. Kampanjerna innehöll också mediespecifika egenskaper som 
utnyttjades för att åskådare, och därmed potentiell publik, skulle känna sig om-
slutna av berättelsen. Detta gjordes bland annat genom taktila element eller 
genom element där kampanjen lekte med gränsdragningen mellan faktisk och 
narrativ verklighet. 
 HBO använde sig av byrån Campfire64 för att skapa en kampanj på flera 
plattformar. Kampanjen utformades som en berättelse om vad som skett innan 
vampyrerna existens blivit känd och delades in i stegen ”upptäckt”, ”integrat-
ion” och ”fokus”. I kampanjens första steg skickades brev som innehöll behål-
lare av drycken ”TruBlood” och hänvisningar vidare till bloggar drivna av 
”vampyrer”, till personer som drev bloggar med skäck- eller gotikinriktning, 
med förhoppningen att dessa skulle sprida informationen vidare. I nästa steg av 
kampanjen dök reklamaffischer för drycken ”TruBlood” upp liksom debattin-
lägg från ”American Vampire League” som krävde rättigheter för vampyrer. I 
                                                        
64 Campfire anger på sin hemsida (Campfire, 2013b) transmedialt berättande som en av sina 
främsta arbetsstrategier. Campfire var 1999 pionjärer då de skapade det transmediala The Blair 
Witch Project i samband med premiären för filmen med samma namn. 
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detta skede var det inte uppenbart för åskådaren att det som marknadsfördes 
var en tv-serie. Det sista steget i kampanjen presenterade tv-seriens karaktärer 
och hemvist och kampanjelementen kom samman på ett sätt som gjorde det 
tydligt att det var en tv-serie som marknadsfördes. 
 AMC och FOX International Channels marknadsförde The Walking Dead 
genom att låta statister utklädda till zombier ge sig ut morgonrusningen i en rad 
storstäder runt om i världen.65 Byrån Ireland & Davenport, baserade i Johan-
nesburg stod för övriga kampanjelement. Genom annonser och dekaler skapa-
des dels, liksom i True Bloods fall, länkar till det fiktiva narrativet, som om det 
vore verkligt, dels antyddes en konkret materiell zombiegestalt. Genom dekaler 
fästa i taxibilars fönster och i hissar eftersträvades en känsla av en anfallande 
zombiegestalt. Kampanjerna har analyserats utifrån den dokumentation som 
byråerna har gjort av sitt arbete, som består av filmer och fotografier.  
 

Deltagande publik på publikforum 

Studiens serier är inte endast transmediala till följd av avknoppning eller vidare-
utveckling från produktionshåll. Också publikpraktiker på mediala plattformar 
är utrymmen där meningsskapande förankras och förhandlas och en del av 
publikens relation till programmen. 

Webbplatsen Television Without Pity (TWoP) har fungerat som en grund för 
en publikstudie. Inlägg i forum tillägnade True Blood och The Walking Dead, där 
representationen av de monstruösa gestalterna diskuteras, har valts ut för ana-
lys. TWoP var en amerikansk webbplats som startades 1998 under namnet 
Dawsons Wrap och var från början tillägnad tv-serien Dawson’s Creek (1998-
2003). Sajten kom med åren att få en allt bredare inriktning och innehöll såväl 
televisionskritik skriven av avlönade skribenter, liksom de forum som analyseras 
här, där enskilda ur publiker deltog genom inlägg och diskussion. Anledningen 
till att sajten inte längre sågs som en lika gångbar (lukrativ) kommunikationska-
nal, och så småningom lades ned, kan vara att många användare migrerat till 
snabbare och mindre nischade kommunikationskanaler som Twitter och Fa-
cebook. TWoP ägdes från 2007, fram till nedläggningen i april 2014, av Bravo 
som i sin tur ägs av NBC Universal.66 Uttrycket ”snark” i sajtens motto ”Spare 
the snark, spoil the networks” är en sammansättning av orden ”snide” och 

                                                        
65 ”Zombieattackerna” genomfördes i: New York, Washington DC, Boston, Chicago, San Fran-
sisco och Los Angeles i USA. I övriga delar av världen i Taipei, Hong Kong, Istanbul, Aten, 
Sofia, Tallinn, Belgrad, München, Madrid, Rom, Johannesburg, London, Lissabon, Sao Paolo, 
Buenos Aires, Santiago, Caracas, Bogota, Mexico City och Guatemala City (AMC, 2010). 
66 Sajten hette från början Dawson’s Wrap och var då helt tillägnad tv-serien Dawson’s Creek (1998-
2003). Senare bytte siten namn till Mighty Big TV och breddade sitt fokus till att även inkludera 
andra program, innan det slutgiltiga namnbytet till just Television Without Pity. 
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”remark”, det vill säga ”spydig kommentar”. ”Without pity” i sajtens namn 
antydde naturligtvis också att webbplatsen skulle eftersträva en ärlig, rak ton 
utan onödigt daltande och kommer från ordspråket ”spare the rod, spoil the 
child” (Tracey, 2014). Sammandrag av avsnitt skrevs av frilansande, betalda 
skribenter och forumen var fyllda av publik som på sin fritid diskuterade pro-
graminnehåll. TWoP presenterade sig som följer på sin facebooksida i augusti 
2014: 

The most opinionated place on the web for discerning TV junk-
ies who love television when it's good, but love to hate it even 
more when it's not. It features snarky, no-holds-barred episode 
recaps, daily blogs, photo galleries and more. 

 
Då sidan stängde fanns 68 aktiva forum representerade. TWoP definierade inte 
vilka demografiska grupper som deltog i samtalen, men bland annat sidans 
design och åldern på de grupper som vanligtvis vistas i dessa digitala miljöer 
pekade enligt Gray (2005: 845) på att användarna var i åldersspannet tonåringar 
till personer i 30-årsåldern. TWoP var en amerikansk, och därmed engelsksprå-
kig, sajt som lockade till sig internationell publik från flera länder. Svensk eller 
nordisk publik söker sig likt publik från andra länder också till internationella, 
engelskspråkiga sajter. Engelskan fungerar naturligt som ett gemensamt språk 
då det talas och förstås av långt fler än exempelvis svenskan. Sajten hade delta-
gare som både kallade sig fans och sådana som var mindre förtjusta i program-
men, eller kanske till och med ogillade dem, så kallade anti-fans (Williams, 2011; 
Gray, 2005). Gemensamt för deltagarna var ett visst intresse för programmet, 
men forumet hade potential att innehålla inlägg från personer med olika syn på 
programmen.  
 

Iscensättande praktiker 

Fokusgruppintervjuer med deltagare i levande rollspel och zombiewalks utgör 
en fjärde materialdel som utgår från iscensättningspraktiker kring den monstru-
ösa kroppen och kroppslig transformation. Denna del av materialet är som jag 
tidigare konstaterat inte på ett omedelbart sätt knuten till de serier som analyse-
ras i studien. Däremot är delar de en övergripande populärkulturell förståelse 
för vampyr-och zombiegestalterna. I dessa praktiker ser vi en ytterligare nivå av 
materialisering av den tematiska kroppstransformationen som omger gestalter-
na, i och med att deltagare transformerar sina egna kroppar för att anta en före-
ställd identitet i en föreställd miljö. 
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Levande rollspel 

På svenska kallas det levande rollspelet ofta för lajv och utövarna för lajvare. 
Engelskans Live Action Role-Playing har bildat akronymen LARP, som med 
tiden blivit ett eget ord som ofta skrivs med gemener (Stark, 2012: xi). Det le-
vande rollspelet har vuxit fram ur bordsrollspel, som i sin tur har sina rötter i 
krigsspel där slag spelades ut med hjälp av miniatyrer.67 Bordsrollspelet skiljer 
sig ifrån lajvet genom att händelser i bordsrollspelet inte spelas ut utan talas ut 
eller visas på kort, händelseutvecklingen drivs vidare med hjälp av tärningskast 
som avgör vilken vändning spelet skall ta. I lajvet åskådliggör deltagarna istället 
konkret med sina kroppar en karaktär, genom uppförande, tal och känsloliv. 
Liksom bordsrollspelet har lajvet en spelledare som i viss mån styr spelet (Stark, 
2012: x), men även spelarna kan påverka spelet medan det pågår genom impro-
visation och rolltolkning. Spelet pågår simultant i olika delar av spellokalen, där 
ingen deltagare kan vara delaktig i allt som sker i spelet. De levande rollspelen 
saknar publik, centralt för spelet är istället skapandet och upplevelsen av en 
alternativ värld och karaktärer (ibid; Montola och Holopainen, 2012: 13; Sten-
ros, 2014: 151; Waskul, 2006: 20-21). En del av att fokusera på karaktärsut-
veckling handlar också om att ”play to lose” – det vill säga, spela på ett sätt som 
maximerar karaktärens (och därmed de egna) upplevelserna, snarare än att 
”vinna” genom att undvika besvärliga situationer.  

Rollspelet i sin moderna form växte fram under 70- och 80-talen och bords-
rollspelet Dungeons & Dragons från 1974 ses av många som startskottet för det 
moderna rollspelet (Williams, Hendricks och Winkler, 2006: 1; Waskul, 2006: 
20; Bowman, 2010: 11; Stark, 2012: 39). Under den här tiden började genrefikt-
ionen blomstra och rollspelen har sedan starten haft övervägande fokus på 
fantasy, science fiction och skräck (Bowman, 2010: 22). Lajv har spelats i USA 
från och med slutet av 70-talet och det första spelet som arrangerades i Sverige 
1982 var Drakar och demoner, den svenska adaptionen av Dungeons & Dragons. 
Något större genomslag i Sverige fick dock inte lajv förrän i mitten av 90-talet 
(Stenros och Montola, 2010: 15).  
 Under de senaste decennierna har fler företag utvecklat rollspel och spelan-
det har rört sig alltmer mot en mainstreampublik. Trots att spelandet på senare 
år har blivit mindre subkulturellt, står spelkulturen fortfarande lägre i rang än 
många andra kulturyttringar och studeras heller inte lika flitigt (Williams, 
Hendricks och Winkler, 2006: 1-3; Müller, 2011; Stark, 2012: xi). Rollspelandet 

                                                        
67 Krigsspelen har funnits åtminstone sedan början på 1800-talet men fick under 1960-talet mer 
karaktärsfokus. Istället för att spela med hela arméer blev enskilda krigshjältar centrala för spelet 
(Williams, Hendricks och Winkler, 2006: 3). 
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dras också med ett nördrykte, och deltagare kan ofta mötas av misstänksamhet 
och fördomar. 
 Den lajvvariant som oftast spelas i Sverige hör till nordiskt lajv eller ”Nordic 
Larp”.68 Nordiska lajv är distinkt ickekommersiella (Stenros och Montola, 2010: 
20), och eventuella medlemsavgifter eller dylikt går oavkortat till att täcka kost-
nader kring spelet, som hyra för lokal och så vidare. Spelskapare och organisa-
törer får sällan betalt för sitt arbete och sin tid (Stenros, 2014: 151). Nordic 
Larp karakteriseras av att vara mer karaktärsfokuserat än spelformer i andra 
delar av världen. Inom nordiskt lajv innebär idealet att spelvärlden ska kännas 
verklig i 360 grader, vilket också innebär att aktiviteter också ska genomföras 
konkret och fysiskt. Rekvisitan som används ska så långt det är möjligt vara 
naturtrogen och att symbolisk rekvisita undviks, allt för att spelaren ska få så en 
emotionellt och fysiskt uppslukande (immersive) upplevelse som möjligt. 
(Waern m fl., 2009: 1550; Stenros, 2014: 150). Något som är typiskt för nor-
diska lajv är stark spelimmersion, där karaktärsbygget innebär att spelaren ham-
nar i ett poröst läge mellan karaktär, spelare och person (sig själv). En absolut 
gräns mellan spel, verklighet och fantasi blir omöjlig att dra och spelaktiviteten 
och upplevelsen äger rum någonstans emellan dessa lägen som går in i 
varandra. Karaktären ska upprätthållas och man ska inte lämna rollen någon 
gång under spelets gång (ihållande rollspel) (Waskul, 2006: 20-21; 34; Stenros, 
2014: 150-151).  

Vampyrrollspelet Vampire the Masquerade 

Deltagare ur vampyrlajvföreningen Stockholm by Night, som är en del av den 
övergripande organisationen Sweden by Night, intervjuades för studien. Deltagar-
na träffas i Studiefrämjandets lokaler vid Odenplan i Stockholm varannan vecka 
för att spela. Spelet som Stockholm by Night ägnar sig åt bygger på White Wolf’s 
bordsrollspel Vampire the Masquerade. White Wolf (White Wolf Publishing, 
2014a) är ett amerikansk spel- och bokutgivningsförlag som 1991 för första 
gången gav ut Vampire the Masquerade (White Wolf Publishing, 2014b) som 
bordsrollspel. Den senaste versionen av spelet kom 2011 inför 20-årsjubileet av 
den första versionen (White Wolf Publishing, 2014c). Bordsrollspelet har senare 
lanserats i lajv-versioner av White Wolf, varav den första kom 1993, under 
namnen Masquerade, Mind’s Eye Theatre och Laws of the Night (Loponen, 2010: 

                                                        
68 Nordiskt lajv är inte en tydligt avgränsbar stil. Alla lajv som spelas i norden är heller inte ”nor-
diska lajv” och alla nordiska lajv spelas inte Norden, även om de flesta spelas här (Stenros, 2014: 
147-149). I de nordiska länderna anordnas lajvkonventet Knutpunkt varje år, konventet byter 
namn efter värdlandets språk (Stark, 2012: xi) och det var i samband med Knutpunkt som be-
greppet nordiskt lajv utvecklades under sent 90-tal och tidigt 00-tal. I de nordiska länderna är det 
möjligt att ansöka om allmänna medel för sin verksamhet, men de flesta spelen och organisatö-
rerna saknar medel (Stenros, 2014: 152-153). 
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41). Karaktärer, liksom världen World of Darkness, som utvecklades för bords-
rollspelet, används också i det levande rollspelet. De flesta av de populära spe-
len utspelar sig i World of Darkness, något spelutvecklarna benämner som hem-
mahörande i genren gothpunk (Bowman, 2010: 29, 56). I alla versioner av spe-
let syftar titeln dels på att karaktärerna försöker dölja sin existens inför männi-
skor i sin omgivning, dels på försöken att intala sig själva att de inte till fullo är 
monster.  Mind Eye Theatres adaption av Vampire the Masquerade tillåter exempel-
vis inte rekvisita eller beröring mellan deltagare, något som intervjudeltagarna 
tolkar som en följd av amerikansk lagstiftning. Då det spel som Mind Eye 
Theatre utvecklat i större grad liknar de föregående bordsrollspelen, så till vida 
att spelarna visar lappar, har de nordiska spelvarianterna på Vampire the 
Masquerade istället utvecklat tekniker för att agera ut spelet. Eftersom spelarna i 
Stockholm by Night uppfattar reglerna som otillräckliga har man reviderat dem 
enligt eget tycke, för att exempelvis tillåta beröring och realistisk rekvisita.  
 Av de aktiva medlemmarna i Stockholm by Night brukar varje träff samla un-
gefär 40 deltagare. Träffarna är indelade i kapitel och scener som spelas ut. 
Spelet pågår i ungefär fyra timmar åt gången och varje träff inleds med en ge-
nomgång över hur spelet utvecklas under den aktuella sessionen. Stockholm by 
Night har för tillfället sex spelledare som har uppgiften tills vidare. 
 

Zombiewalks 

En zombiewalk består enkelt uttryckt av en grupp människor, som vid en viss 
tid och plats samlas utklädda till zombier för att sedan röra sig efter en förutbe-
stämd rutt. Evenemangen fungerar som så kallade ”flash mobs”69. En flash 
mob består av en större grupp, för varandra okända människor, som samlas på 
en plats för att ta över eller påverka det sociala rummet med sin, för de flesta, 
oväntade aktion (Garde-Hansen och Gorton, 2013: 106; Molnár, 2014: 44). 
Ofta kan aktionen verka banal eller till och med ”meningslös”, vanliga flash 
mobaktiviteter har exempelvis varit kuddkrig, sånger eller ihållande applåder. 
Information till deltagare sprids genom bloggar, hemsidor och kanske främst 
genom sociala medier som Facebook och Twitter. Att flash moben utgörs av en 
grupp är en särskilt viktig egenskap i och med att de är designade för att skapa 
en gemenskap och delad upplevelse. Garde-Hansen och Gorton (2013: 109) 
understryker att flash moben är en del av populärkulturen och att de ofta skap-
as för att marknadsföra något eller helt enkelt för att fånga omgivningens in-

                                                        
69 Molnár (2014) menar att flashmobfenomenet ofta diskuteras utifrån informationsteknologi och 
informationsspridning, medan mindre sagts om hur fenomenet påverkar stadsmiljön och dem 
som vistas där. 
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tresse. En flash mob är inte politisk i sig, men kan naturligtvis användas som en 
politisk strategi. 
 Initiativtagarna till zombiewalks är vanligen privatpersoner utan vinstintresse 
och zombiewalken är därmed inte direkt anknuten till en franchise eller ett va-
rumärke. Däremot hör den samman med flertalet populärkulturella representat-
ioner av zombier som fungerar som förebilder. Smink och kläder är en viktig 
del av gestaltens iscensättning, men utöver detta är också den fysiska kroppen 
på ett vitalt sätt en arena för att spela ut zombiens kännetecken. Zombiewalken 
saknar den tydliga organisation, i meningen tydliga karaktärer med välutveck-
lade bakgrundsberättelser och en berättelse som följer en tydlig utveckling, som 
är en bärande del av lajvet. Dessutom har zombiewalken en publik, de männi-
skor som samlas för att se den. Zombiewalken är på ett annat sätt än lajvet, 
som ses av en sluten gemenskap, ett framträdande inför okända andra. Dessa 
okända andra är nödvändiga för att walken skall vara meningsfull. Den akade-
miska litteraturen på området är också mycket sparsam i jämförelse med lajv-
kulturen, som får ses som en etablerad och jämförelsevis väl utforskad kultu-
ryttring. 
 Zombiewalken har en betydligt kortare historia än det levande rollspelet och 
den första dokumenterade ickekommersiella walken arrangerades i Toronto 
2003 (Cocarla, 2011: 114). Den troligen största zombiewalken som arrangerats 
är Brisbane Zombie Walk, som samlade omkring 12 000 deltagare i oktober 
2011 (ABC Brisbane, 2011; Brisbane Zombie Walk, 2011).70 I Sverige och 
Stockholm har zombiewalks arrangerats sedan 2008 och den senaste zom-
biewalken i Stockholm ägde rum den 15 augusti 2015. Även andra svenska 
städer som Jönköping, Malmö (Schönbeck, 2012), Umeå, Luleå (Niemi och 
Junkka, 2012) och Borlänge (Dala-Demokraten, 2011) har haft sina egna zom-
biewalks, som dock haft färre deltagare. I anslutning till zombiewalks har ofta 
etablerade kulturinstitutioner skapat egna relaterade evenemang. Exempelvis 
anordnade Stockholms stadsbiblioteks filial vid Medborgarplatsen, PUNKT-
medis, i samband med zombiewalken 2012 en temavecka med namnet Stock-
holm Zombie Week.71 Efter att zombien blivit bekant och populär genom eta-
blerade medier har fans och intresserade bidragit till att omarbeta och iscensätta 
gestalten. Genom att dessa uttryck i sin tur plockas upp av en etablerad kul-

                                                        
70  Zombiewalken i Brisbane samlade in medel till förmån för the Brain Foundation of Australia. 
71 Bland annat lockade biblioteket besökare med följande budskap: ”18.00: Kom och koka blod 
till din döda kropp tillsammans med experter från Stockholm Zombie Walk! 19.00: Herman 
Geijer berättar om hur man överlever en zombieattack!” (Stockholms Stadsbibliotek, 2012).  
Under zombiewalken i Brisbane har the Australian Brain Foundation (Brisbane Zombie Walk, 2011) 
fungerat som en slags legitimitetsmarkör och fäster zombiewalken med vissa nya betydelser eller 
en viss mening. 
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turscen legitimeras till viss del zombiewalken, och kan heller inte längre betrak-
tas som en ren gräsrotsaktivitet. 
 Fenomenet studeras i studien genom en fokusgruppintervju med deltagare i 
zombiewalken i Stockholm den 28 september 2013, som samlade omkring 800 
deltagare (Martikainen, 2013). (Se Gruppdynamik och urval av deltagare – Stockholm 
Zombie Walk). 

Analysmetoder 

Marknadsföringskampanjer – analys inspirerad av multimodal semiotik  
Jag menar att de transmediala marknadsföringkampanjer som föregick True 
Blood och The Walking Dead inte kan betraktas som avgränsade till bilder eller 
gestalter och att tolkningen av dem inte kan separeras från den miljö där de 
placerades. Ett sätt att förstå detta är genom att betrakta kampanjerna som 
multimodala ”texter”. Genom att närma sig också tredimensionella miljöer 
som texter, kan man förstå dem som meningsbärande helheter med flera 
samverkande lager som reproduceras på ett specifikt sätt i en specifik kontext 
och till följd av sociokulturella praktiker (van Leeuwen, 2008: 34; Ravelli, 
2008: 17). Exempelvis kan konstverk (vom Lehn och Heath, 2012: 101) tolkas 
utifrån multimodala tolkningsramar där deras utformning bara är en av moda-
liteterna, och exempelvis den sociala interaktion mellan människor som omger 
dem är en annan modalitet.  
 Text som tredimensionell miljö erbjuder liksom den tvådimensionella bilden 
uttolkaren att ”se på” analysobjektet, men denne kan också ”röra sig igenom” 
texten. Ofta på påbjudna sätt, exempelvis genom gångvägar eller trappor (Ra-
velli, 2008: 21). Det multimodala perspektivet fångar det sätt genom vilka både 
avsändare, produkt, åskådare och åskådarens handlingar är del av den slutgiltiga 
marknadsföringen, det vill säga, den textuella helheten. Då jag inte själv varit på 
den plats där marknadsföringen genomfördes, har jag inte haft tillfälle att ”röra 
mig igenom” texten. Texten som tredimensionell har fått återskapas genom de 
fotografier och filmer jag haft till mitt förfogande. För att beskriva kampanjens 
element och deras representationella och interaktionella betydelser i förhållande 
till en monstruös kroppslighet har begreppen taktilitet och haptisk visualitet 
(Marks, 2000; Barker, 2009) fungerat för att binda samman kampanjens delar 
med åskådarna. Jag menar att den interaktionella meningen mellan text och 
åskådare uppstår just här. All marknadsföring betraktad som en multimodal text 
kommunicerar i någon mening med sin åskådare på dessa sätt, men den an-
tydda monstruösa kroppsligheten ger här ytterligare tyngd åt just taktila och 
haptiska dimensioner. På ett likartat sätt kan man betrakta den övergripande 
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studiens olika delar som olika modaliteter som tillsammans bildar en ”text” eller 
en helhet som tillsammans beskriver ett förhållande till den egna kroppen och 
dess gränser, åskådliggjort genom den monstruösa gestalten. 

Analys av televisionstexter 
Också fiktiva filmer och tv-program utgör utsnitt ur en specifik tidperiod och 
kan läsas för att säga något om kulturella värderingar och ideologier i det sam-
hälle som skapat dem. Jag ser serierna som både reflektioner och medskapare 
av en bredare samtid. Det visuella materialet är i sig ett utsnitt och en tolkning 
av ”verkligheten”, då detta utsnitt vidare undersöks och analyseras filtreras det 
återigen, denna gång genom uttolkaren, som jag konstaterat ovan. Materialet är 
både skapat av och strukturerar ”verkligheten” (Denzin, 2004: 240-1).  

Målet för analysen har varit att se övergripande mönster i hur den monstru-
ösa kroppsligheten representeras i serierna. Mönster som exemplifieras med 
hjälp av nyckelscener. Mitt tillvägagångssätt påminner om de fyra faser som 
Denzin (2004: 237) föreslår att uttolkaren av visuellt material ska följa. Den 
första fasen innebär att uttolkaren bekantar sig med materialet som helhet och 
lägger märke till meningsmönster som återkommer. Jag har inledningsvis be-
kantat mig med serierna som helheter, med det övergripande målet att se på 
vilka sätt den monstruösa kroppen konstrueras och representeras. Av särskilt 
intresse har varit hur kroppen förhölls till markörer för kroppsliga gränser (hud, 
sammanhållenhet och så vidare) och deras avsaknad (sår, skador och så vidare), 
liksom till det mer övergripande ”transformation”. Jag har gått in i materialet 
med en viss förförståelse om seriernas tematik, men den första fasen öppnade 
för att till viss del systematisera iakttagelserna. Efter den första fasen kunde 
kroppsrepresentationerna grovt indelas i meningsmönster där den monstruösa 
kroppen konstruerades i förhållande till 1) sin omgivning 2) andra kroppar och 
kroppsliga gränser 3) genom representationer av dess gränser och yta.  

Jag gick härifrån vidare till att välja ut nyckelscener, något som motsvarar fas 
två i Denzins (ibid.) tillvägagångssätt, som kunde åskådliggöra huvudsakliga 
mönster i texternas kroppsrepresentationer. Efter att ha noterat typer av scener 
som återkom, exempelvis att vampyren vid sin död exploderar i en kaskad blod, 
valdes en sådan scen ut för näranalys för att representera övriga scener av detta 
slag. Eftersom näranalysen här syftade till att ge exempel på den typen av scener 
som förekommer som konstanta representationer genom serien, lades inte vikt 
vid att välja scener ur särskilda segment i serien.  

Nästa steg, som också motsvarar den tredje fasen i Denzins metodbeskriv-
ning, var en analys av de utvalda nyckelscenerna, där mer specifika iakttagelser 
fått plats. Konkreta förändringar kopplade till den fysiska kroppen blir vägle-
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dande för analysen av förvandling, övergång och omförhandling av kroppsliga 
gränser i den sista tematråden. Sår och sprickor, samt de delar av kroppen som 
normalt inte är synliga, som blod, kroppsvätskor eller inälvor som tar plats 
utanför kroppen. Till denna punkt hör också alla de drag som ”lagts till” den 
som element av den monstruösa kroppen, så som vampyrens huggtänder samt 
dess förmåga att röra sig mycket snabbt. Här analyserades också kameravinklar 
och mediespecifika egenskaper av transformations- och kroppsmotivet, i likhet 
med Smits (2010; 2013) analys av det tele-affektiva. 

Enligt Denzins modell utgörs den fjärde fasen av att forskaren återgår till 
hela texten och frågar sig på vilket sätt hela verket talar till forskningsfrågan, 
vilket i min analys är hur den monstruösa kroppen representeras i serierna. Här 
sammanfördes slutgiltigt resultaten från de olika serierna och förhölls till 
varandra. Ovanstående systematisering är en förenkling av den analytiska pro-
cessen då faserna naturligtvis går in i varandra och där jag rört mig fram och 
tillbaka i materialet och tolkningarna. Tendenser i den ena serien kan ha fått 
mig att återkomma till den andra och min inledande förförståelse har riktat 
mina iakttagelser och tolkningar i en viss riktning. Det huvudsakliga målet för 
analysen har ändå varit att genom analyser av enskilda scener säga något mer 
övergripande om seriernas kroppsrepresentationer och genom dem visa på 
tendenser i en ytterligare mer övergripande flora av serier med kroppsrepresen-
tationer av likartat slag. 

Analys av publikforum  
True Blood och The Walking Dead hade varsitt programforum på Television Wit-
hout Pity. True Bloods forum var i sin tur indelat i underkategorierna; True Blood 
General Gabbery och The Population of Bon Temps, Louisiana. Den senare tråden 
innehöll forumtrådar tillägnade enskilda rollkaraktärer och eftersom analysen 
syftade till att titta närmare på inlägg som diskuterade kroppslighet och 
kroppsrepresentationer togs endast trådarna i True Blood General Gabbery i be-
aktande. Trådarna som rörde de enskilda karaktärerna hade ett stort fokus på 
händelser inom intrigen, så som relationsutveckling.  
 Forumet för The Walking Dead innehöll endast en huvudsaklig ”ingångstråd”, 
The Walking Dead General Gabbery. Under denna tråd fanns liksom i True Bloods 
forum också undertrådar för enskilda karaktärer, som också här ströks från 
analysen. I båda forumen ströks inför analysen vidare trådar för enskilda av-
snitt, liksom de trådar som uppenbart saknade tematisk relevans för studien. 
Trådar som uteslöts ur analysen av denna anledning var i båda forumen exem-
pelvis trådar som var tillägnade att diskutera skådespelarna i andra roller eller 
musiken i serierna. Även i dessa trådar kan naturligtvis intressanta inlägg ha 
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funnits som överensstämde tematiskt med det analyserade, men för att navigera 
i det omfattande materialet valde jag att fokusera på trådar där sannolikheten 
för intressanta inlägg var högre. 
 Genom detta urval kvarstod 31 trådar innehållande 11208 inlägg för True 
Blood. För The Walking Dead återstod efter urvalet 31 forumtrådar innehållande 
5913 inlägg. Eftersom denna mängd trådar fortfarande innehåller ett mycket 
stort antal inlägg, har analysen begränsats till de tre första sidorna i var och en 
av de totalt 62 trådarna. En ”sida” definieras hur webbplatsen delat in inläg-
gen i klickbara sidor. Detta tillvägagångssätt innebar att samtliga inlägg som 
analyserades i vissa trådar kunde ligga långt bak i tiden, om det gått flera år 
sedan tråden startades. Tidsspannet för undersökningen blev ändå jämnt i sin 
helhet eftersom andra trådar som analyserats startats nyligen, och härmed 
fångas publikinlägg från olika faser av serien upp. Det vill säga, inlägg som låg 
på de första sidorna i en nystartad tråd var färska, medan inlägg på de första 
sidorna i en äldre tråd var äldre. 
 Att True Blood hade betydligt fler inlägg tolkade jag som en naturlig följd av 
att programmet, och därmed dess forum, existerat en längre tid än The Walking 
Dead med tillhörande forum. Inläggen varierade naturligtvis i längd, men cirka 
4-5 inlägg fyllde en A4-sida. Tidsperioden för analysen sträckte sig över hela 
den tid då forumet existerat, men det var tematiken som avgjorde vilka inlägg 
som valdes ut för analys och diskussion. Samtliga inlägg lästes men bara de som 
var tematiskt intressanta valdes ut för analys. Även denna del av analysen, pre-
cis som textanalysen, utgick ifrån representationen av vampyrens och zombiens 
kroppar och därigenom just de kommentarer som var länkade till just detta. 
Undantaget från detta är att även diskussioner rörande programmens vinjetter 
inkluderats, precis som dessa även beaktats i textanalysen.  
 Trådar för enskilda avsnitt beaktades i två undantagsfall. Detta skedde då 
diskussioner i andra delar av forumet hänvisade till inlägg i dessa trådar, samt 
då kroppsrepresentationer i ett avsnitt genom inlägg visat sig särskilt intres-
sant ur publiksynpunkt och där flera inlägg hänvisat till en särskild scen. Jag 
ansåg det i dessa fall som värdefullt att även gå in i den avsnittsspecifika trå-
den. Undantagen utgörs av tråden Cherokee Rose – avsnitt 4 i säsong 2 av The 
Walking Dead, samt tråden Turn! Turn! Turn! – avsnitt 12 i säsong 5 av True 
Blood.  
 Jag gjorde inte min närvaro känd för deltagarna i forumen och skrev inga 
egna inlägg. Denna position kan ifrågasättas eftersom deltagarna på detta sätt i 
en mening inte var medvetna om att deras aktiviteter iakttogs. Å andra sidan 
var sidan öppen och krävde varken registrering eller inloggning och deltagarna 
var medvetna om att vem som helst kunde läsa deras inlägg. Inläggen var 
heller inte skrivna under personnamn utan man använde sig av anonymise-
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rande användarnamn. Gray (2005: 847) menar vidare att just Television Without 
Pity och den ofta sarkastiska och vassa språkdräkten som sågs i inläggen talade 
för att författarna räknade med och hoppades på viss uppmärksamhet och 
respons för sina inlägg. Något som å andra sidan i viss mån säger sig självt, då 
forumet var en plattform för kommunikation. 

Fokusgruppintervjuer  
Fokusgrupper har använts för att intervjua deltagare i lajv och zombiewalks. 
Rubin and Rubin (2005: 27) placerar kvalitativa intervjuer i centrum för en 
tolkande konstruktionistisk teori. Just fokusgruppsintervjuer producerar, 
sedda ur en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, inte främst kunskap om 
individens tankar, känslor och upplevelser, men är däremot utmärkta för att 
analysera processer av social interaktion. Detta eftersom gruppen formar in-
dividens svar (Millward, 2012: 418-419; Tonkiss, 2004: 197). Individen och 
gruppen går dock inte helt att separera ifrån varandra. Jag menar att den ana-
lyserade individupplevelsen i detta fall just är av gruppkaraktär i meningen att 
gruppen behövs för individens upplevelse. Fokusgrupper strävar framförallt 
till att stimulera diskussion mellan gruppmedlemmar snarare än mellan fors-
kare och deltagare (Millward, 2012: 413; Silverman, 2006: 109) och Uwe Flick 
(2009: 197) ser fokusgrupper som särskilt gynnsamma i jämförelse med indi-
viduella intervjuer eftersom gruppen erbjuder en dynamik som påminner om 
den där åsikter produceras, uttrycks och utbyts i det vardagliga livet. I mitt fall 
rörde intervjuerna särskilda evenemang och praktiker som också de ägde rum 
på gruppbasis. Jag hoppades att gruppdiskussionen skulle stimulera diskuss-
ionen mellan gruppdeltagarna som deltagit i evenemangen tillsammans, och 
där den gemensamma upplevelsen i intervjusituationen i någon mån kunde 
återskapas.  
 Gruppdynamiken uppmuntrar som bäst deltagare att bli medvetna om och 
uttrycka sina åsikter, då de hör andra uttrycka sina, oavsett om de håller med 
eller inte. Både Flick (2009: 198) och Millward (2012: 423) konstaterar att 
gruppdynamiken måste fungera för att nå optimala resultat. Enligt Flick bör 
grupper bestå av deltagare som har en relativt homogen bakgrund i förhål-
lande till utbildning och socioekonomisk status, och enligt Millward kan 
grupper med deltagare som har alltför olika bakgrunder och livsstilar störa, 
eller potentiellt blockera, diskussionens flöde. 
 Fokusgrupper kan inte erbjuda några statistiskt gångbara resultat om en 
population (utanför gruppen). Däremot kan de erbjuda ett värdefullt instru-
ment för deltagare att själva styra forskningens fokus i en viss riktning. Inter-
vjuer eller enkäter med en förutbestämd uppsättning frågor kan producera 
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statistiskt pålitliga eller generaliserbara resultat, men risken för att förbigå 
viktiga teman eller frågor kvarstår, vilket förstås skulle vara en förlust, inte 
minst för studiens validitet.  
 En gruppdiskussion där gruppdynamiken fungerar skapar som bäst en 
miljö där teman kommer fram utan alltför stor iblandning från forskaren. 
Risken finns naturligtvis för att moderatorn omedvetet kan påverka deltagarna 
före eller under intervjun, vilket kan leda till att den tar en riktning den annars 
inte hade gjort. Gruppen kan också innehålla en eller flera deltagare som do-
minerar intervjun och därmed styr den i en viss riktning. Deltagare kan känna 
sig ovilliga att uttrycka åsikter eller känslor som skiljer sig från de övriga 
gruppmedlemmarnas eller forskarens. Upplevelsen skiljer sig också från ett 
vanligt samtal i och med att deltagarna vet att det de säger spelas in. Efter 
intervjun, då forskaren går igenom materialet, är de producerade resultaten i 
händerna på forskaren och dennes tolkning och uppfattning av ”sanning” och 
”verklighet”. Transkriberingen av intervjun är ett vidare steg som också 
oundvikligen innebär att materialet filtreras genom forskarens tolkning (Se 
Reliabilitet). 

Gruppdynamik och urval av deltagare – Vampire the Masquerade  

Intervjun kunde inte ske under pågående spel eller i omedelbar anslutning till 
spel eftersom utomstående, som inte deltar i spelet, inte tillåts närvara. Som 
utomstående utan direkt koppling till den subkulturella miljö som lajvet och 
dess deltagare är del av, förlitade jag mig på ett snöbollsurval (Browne, 2005) 
för att hitta deltagare till intervjun. Browne (2005) ser snöbollsurvalet som en 
fruktbar strategi för att hitta respondenter till diskussioner eller intervjuer där 
frågor av känslig natur avhandlas. I denna studie var urvalsförfarandet snarare 
en följd av att en ingång till sammanhanget ”lajvspelare” krävdes. Vidare är 
intervjupersoner sannolikt mer benägna att delta om de tillfrågas av en sedan 
tidigare bekant, än då frågan kommer från en för dem okänd person.  
 Genom en gemensam bekant fick jag kontakt med Malin, 33, som sedan 
sent 90-tal deltagit i vampyrlajv. Genom kontakt via Facebook bad jag Malin 
kontakta lajvspelare som kunde tänka sig att delta i en gruppdiskuss-
ion/intervju. Malin valde att samla de kontakter hon trodde kunde vara intres-
serade under ett evenemang på Facebook, dit hon också bjöd in mig.  

Gruppen fick fem deltagare, tre kvinnor och två män, med vilka intervjun 
genomfördes. Kvinnorna var 26, 33 och 37 år gamla och männen 29 och 31 år 
gamla. Jag ville att intervjun skulle ske på gruppbasis eftersom det också är så 
spelet genomförs, och jag ville att gruppen skulle bestå av personer som också 
spelat tillsammans. Jag hoppades att gruppdynamiken från spelet då skulle bidra 
till intervjusituationen. De roller, i meningen interpersonella roller som skapas i 
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allehanda situationer, torde aktiveras i samband med en gemensam intervjusitu-
ation och därmed låta deltagarna ”minnas” spelet på ett optimerat sätt. Jag me-
nar att detta innebar att gruppsammansättningen i detta fall påverkades i mindre 
grad av arbetssituation, klassbakgrund och dylika faktorer ”utanför spelet”. 
Spelarnas relation och länkar till varandra hade i intervjusituationen att göra 
med deltagandet i lajv. Eftersom deltagarna kände varandra sedan tidigare kan 
chansen att ha varit större att deltagare kände sig bekväma med att uttrycka sina 
åsikter eller upplevelser. Å andra sidan kan etablerade roller och relationer för-
stås också verka i motsatt riktning, genom att hindra deltagare ifrån att uttrycka 
eller agera på ett sätt som avviker ifrån etablerade förväntningar hos andra 
gruppdeltagare. Åldersspannet var relativt homogent och i förhållande till lajv-
deltagande var medelåldern hög, men enligt deltagarna typisk för föreningen.  

 Intervjun skedde på Institutionen för mediestudier. Deltagarna hade före-
slagits att intervjun också kunde ske hemma hos någon av dem eller i mitt hem, 
detta för att i möjligaste mån göra miljön bekväm för deltagarna. En intervju i 
hemmiljö kunde understryka att intervjun var på de intervjuades villkor, och att 
deras upplevelser stod i centrum. En intervju i universitetets lokaler, liksom 
deltagarnas vetskap om att resultatet av intervjun skulle komma att användas i 
en studie, kunde potentiellt i större grad ge en känsla av en förväntad prestation 
hos deltagaren. Detta kunde i sin tur påverka relationen mellan intervjudeltagare 
och forskare och intervjusituationen som sådan. Gruppsammansättningen, med 
deltagare som sedan tidigare kände varandra, skapade dock en tillåtande grupp-
dynamik. Deltagarna fungerade som experter inom området genom sina kun-
skaper och erfarenheter, där forskaren tilläts inträde, snarare än tvärt om (se 
Reliabilitet). 

 

Gruppdynamik och urval av deltagare – Stockholm Zombie Walk 

Deltagarna i zombiewalken intervjuades direkt i samband med walken den 28 
september 2013. Gruppen bestod från början av sex personer, två män och fyra 
kvinnor. Två av kvinnorna var 22 och 24 år gamla och två 25 år gamla, männen 
var 31 och 40 år gamla. Efter cirka 15 minuter var tre deltagare tvungna att 
avvika och de 22 och 24-åriga kvinnorna och den 31-åriga mannen återstod. 
Walken startade i Fatbursparken på Södermalm och avslutades i Humlegården. 
För att etablera kontakt med deltagare begav jag mig till Fatbursparken innan 
walken startat. Jag fotograferade förberedelserna inför walken och tog kontakt 
med deltagare för att hitta intresserade för att genomföra intervjun. Jag hade på 
förhand bestämt att jag ville intervjua en grupp människor som deltagit och att 
detta skulle ske i direkt anslutning till den avslutade walken. Jag ville genomföra 
en gruppdiskussion snarare än individuella intervjuer eftersom jag upplever 
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fenomenet zombiewalk så kollektivt till sin natur och att detta bäst kunde bely-
sas genom en gemensam diskussion. Då zombiewalken är avhängig sina många 
deltagare kändes det som en naturlig följd att den också skulle diskuteras på 
gruppbasis. Jag ville också att intervjun skulle ske i nära anslutning till walken, 
eftersom detta i så största möjliga utsträckning möjliggjorde att deltagarna fort-
farande var kvar i de affekter som walken väckt, snarare än att de senare skulle 
försöka erinra sig en tidigare upplevelse. Också de andra deltagarnas närvaro 
bidrog sannolikt till att deltagarna i viss mån var kvar i samma affektiva stäm-
ningsläge. En tredje viktig aspekt var att deltagarna fortfarande bar sin maske-
ring, vilket jag tror på ett avgörande sätt kan påverka upplevelsen av walken. 
Om maskeringen varit borttagen hade deltagarna sannolikt också känt sig fjär-
made från upplevelsen. Ett problem med att deltagarna inte på förhand hade 
valt att delta i intervjun var att de inte nödvändigtvis på samma sätt dedikerade 
sig att stanna för en längre intervju, vilket blev uppenbart då tre av sex deltagare 
lämnade intervjun efter 15 minuter. Intervjun skedde i Humlegården, vilket inte 
erbjöd samma känsla av stabilitet som intervjun på institutionen. Jag föreslog 
initialt en pub för intervjun, men deltagarna trodde att deras maskering inte 
skulle godkännas. 
 

Genomförande 

Eftersom en av deltagarna i Stockholm by Night har lettiska som modersmål och 
starkare kunskaper i engelska än i svenska genomfördes delar av intervjun på 
engelska, deltagarna avgjorde när svenska eller engelska skulle användas. Inter-
vjun vid Stockholm Zombie Walk genomfördes på svenska. Citat ur intervjuerna 
presenteras på det språk som användes av respondenten, därav presenteras en 
del citat på engelska och andra på svenska i analysen. 
 Intervjuerna var semistrukturerade (Trost, 2010: 40) såtillvida att delområ-
den förberetts med tillhörande frågor av mer konkret natur. Delområdena var: 
den egna kroppen i förhållande till de andra kropparna i walken/lajvet, om-
vandlingen av den egna kroppen, med hjälp av mask, kläder och rörelsemönster 
samt kopplingen till fiktion i genren zombie/vampyr (Se bilagor 2 och 3 för 
teman och frågor). Jag lät dock deltagarna styra diskussionens riktning och i 
båda intervjusituationerna rörde sig diskussionerna utan min inblandning kring 
områden i anslutning till det jag ville ta upp. Jag kunde således ställa följdfrågor 
eller relaterade frågor som på ett naturligt sätt förde diskussionen vidare från ett 
tema till ett annat. Intervjun med vampyrlajvarna varade i tre och en halv 
timme, medan intervjun med deltagarna i zombiewalken tog dryga 45 minuter. 
En del av denna stora skillnad i tid har att göra med att intervjun med rollspels-
deltagarna hade två syften, dels att få veta mer om lajv-världen, praktiskt och 
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historiskt, och å andra sidan få veta mer om deltagarnas erfarenheter av spelet. 
Intervjun med deltagarna i zombiewalken hade å andra sidan ett snävare fokus, 
vilket var deltagarnas upplevelser av walken. Intervjuerna spelades in och tran-
skriberades. Namnen fingerades inför resultatredovisning för att skydda delta-
garnas anonymitet. 
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5. Paratextuella element och transmedial 
marknadsföring  

Televisionstexter utmärks alltså i högre grad än tidigare av narrativ komplexitet 
och en transmedial form, bland annat genom paratextuella element som blivit 
allt mer betydelsefulla (Genette och Maclean, 1991; Mittell, 2006; Jenkins, 
2006a; 2006b; Gray, 2010). Detta kapitel kommer att analysera två typer av 
paratexter. True Bloods och The Walking Deads transmediala egenskaper kommer 
att analyseras genom de marknadsföringskampanjer som föregick deras premiä-
rer och seriernas vinjetter kommer att analyseras som omgivande och tongi-
vande paratexter.  

Båda serierna har omgetts av omfattande transmediala världar, där tv-
seriernas diegetiska verkligheter fungerat som baser för både produkter och 
evenemang. På såväl HBOs och AMCs hemsidor säljs kläder, böcker, serietid-
ningar, glas, handdukar, actionfigurer, figuriner, skyltar och skal till mobiler och 
datorer och så vidare (Keck, 2011; AMC, 2014a; HBO, 2014; The Walking 
Dead Wikia, 2014). True Bloods rollkaraktärer har twittrat, bloggat och använt 
sociala medier som en del av en transmedial bas och marknadsföring av pro-
grammen. Publiken har uppmanats att twittra med hashtagen #waiting sucks, i 
väntan på nya avsnitt av serien och ”truebies” har lanserats som ett samlings-
namn för seriens fans. AMC sänder efter varje The Walking Dead-avsnitt talk-
showen Talking Dead (AMC, 2014b) som ofta gästas av seriens skådespelare 
som delar med sig av erfarenheter från inspelningarna, eller erbjuder egna ana-
lyser kring seriens intrig eller karaktärer. True Bloods nya säsonger har lanserats 
med så kallade minisodes, det vill säga kortare avsnitt som aptitretare (Pop-
sugar, 2010).  

I synnerhet The Walking Dead har marknadsförts genom högst fysiska ele-
ment, som genom sin storlek och fysiska närhet till åskådaren ger nya dimens-
ioner till det transmediala. Exempelvis körde en lastbil täckt av blodröd färg, 
framtill och längst bak klädd i avhuggna kroppsdelar tillverkade av plast, runt i 
San Diego under Comic-Con (Comic book convention) i juli 2011. Bilen var 
vidare klädd i bilder av zombier och information om när nästa säsong skulle 
börja sändas (Hibberd, 2011; Atbreak, 2011). I samband med Comic-Con i 
samma stad två år senare, 19-20 juli 2013, anordnades ”The Walking Dead 
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Escape” (The Walking Dead Escape, 2013). Här bjöds deltagare in för att köpa 
biljetter till ett mellanting mellan en hinderbana och ett lopp. En zombiesmink-
ning ingick i upplevelsen och ett deltagande innebar, tack vare övriga deltagare, 
att bli ett med tv-seriens narrativa värld. I London marknadsfördes å andra 
sidan den nya säsongen av serien i augusti 2012 med en snabbmatsvagn med 
namnet ”The Gory Gourmet” och med mat passande för zombier, hjärna istäl-
let för biffar av nötkött på hamburgarna bland annat (Hanly, 2012). 

Den marknadsföring som kommer att analyseras i detta kapitel är de kam-
panjer som planerades och genomfördes för att introducera och etablera de helt 
nya programmen och deras affektiva grunder inför en tilltänkt publik.72 I egen-
skap av paratexter som föregick programmen är det rimligt att anta att de ele-
ment som lyftes fram i marknadsföringen också var de som avsändarna avsåg 
att åskådare eller deltagare skulle uppfatta som huvudsakliga och riktningsgi-
vande i förhållande till programtexterna i sig. Jag menar att kampanjelementen 
tillsammans med de platser där kampanjerna ägde rum med fördel kan analyse-
ras som multimodala texter. Det multimodala perspektivet tar hänsyn till att 
kampanjelementen är beroende av omgivande miljö och åskådare för att formas 
och kan inte tolkas utan att ta hänsyn till den kontext som omgav dem, i syn-
nerhet inte i detta fall då stora delar av marknadsföringen utformades för att 
vara interaktiv. Det kan ses som problematiskt att en analys som till så stor grad 
vilar på en multimodalitet av text, inte har kunnat närma sig texten på samma 
sätt som åskådarna som upplevde kampanjen på plats. Jag har dock här fått anta 
en tilltänkt åskådarposition i förhållande till de element som för en åskådare på 
plats skulle ha varit fysiskt vidrörbara och ta hjälp av de teoretiska utgångspunk-
terna kring hur ett förkroppsligat åskådarskap fördjupas och påverkas av taktila 
dimensioner. 

Kampanjerna var utformade för att i möjligaste mån förmå mottagare och 
åskådare att bli delaktiga i kampanjens vidareutveckling och spridning. Kam-
panjernas övergripande mål var, att få åskådare och därmed potentiell tv-publik 
och konsumenter, att lägga märke till serierna, som även är varor med ett eko-
nomiskt värde. Jag menar att kampanjelementen dock måste ses i ett bredare 
ljus, som också tar hänsyn till åskådarens valmöjligheter och medvetenhet om 
sin medverkan i marknadsföring och varumärkesbygge, vilket ger deltagaren 
själv affektiva belöningar.73  

                                                        
72 Eftersom jag inte haft möjlighet att ta del av marknadsföringskampanjerna då de pågick har 
min analys av och diskussion om dem utgått ifrån videoklipp och fotografier av deras utform-
ning. De filmklipp som beskriver True Bloods (Campfire, 2013a) och The Walking Deads (Advertis-
ing served, 2013) kampanjer är hämtade från de byråer som skapade kampanjerna. 
73 I förhållande till dessa marknadsföringskampanjer är det inte fråga om fandom i meningen ett 
enskilt fenomen eftersom serierna under marknadsföringskampanjerna ännu inte haft premiär. 
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Inför analysen av marknadsföringen kommer en deskriptiv genomgång av 
kampanjernas element först att presenteras, serievis, för att ge en bild av kam-
panjernas utformning. Kampanjelementen analyseras därefter i förhållande till 
”rumsliga element” och ”taktila element”, där rumsliga element syftar, precis 
som namnet antyder, på element som kan ses som stämningsskapande eller 
berörande i ett större sammanhang, som ett rum, stadsbild och så vidare. Tak-
tila element å andra sidan är kopplade till en mer konkret möjlighet till taktil 
beröring. Jag ser haptiska och taktila kampanjegenskaper som det som framför-
allt binder samman plats, marknadsföringselement och åskådare, alltså de delar 
som tillsammans utgör den multimodala texten. Haptiska dimensioner förvär-
vas optiskt, det vill säga via synen, men berör genom fysiska reaktioner i resten 
av kroppen (Marks, 2000; Sobchack, 2004) (Se Ett förkroppsligat åskådarskap kap. 
3). Det är framförallt de transmediala element som åskådaren själv kan beröra, 
eller fysiskt beröras av, som kan hjälpa oss att förstå länkarna mellan den 
transmediala formen, kroppsmotivet och åskådarupplevelsen.  

Marknadsföring av True Blood  
Den New York-baserade marknadsföringsbyrån Campfire (2013b) fick av HBO 
uppdraget att marknadsföra True Blood och skapa förväntningar inför premiären 
den 7 september 2008. Campfire presenterar på sin hemsida transmedialt berät-
tande som ett av sina främsta marknadsföringsgrepp (ibid.). Kampanjen pågick 
mellan april och september 2008 i nordamerikanska städer.74 Byrån valde att 
utforma kampanjen som en bakgrundsberättelse, som utspelar sig innan de 
händelser som inleder själva tv-serien. I det första avsnittet av True Blood har 
vampyrerna nyligen tillkännagett sin existens. Campfires kampanj skildrar pro-
cessen kring avslöjandet om vampyrernas existens, samt människors reaktioner 
inför detta. Kampanjen erbjuder åskådare inomdiegetisk information om hand-
ling och karaktärer som inte kommer att återberättas eller vara tillgänglig genom 
tv-texten, och utgör därmed delar av ett transmedialt berättande, där dessutom 
mediespecifika egenskaper bidrar till berättelsen som helhet (Jenkins, 2006a). 
 Campfires kampanj består av tre steg, ”upptäckt”, ”integration” och ”fo-
kus”, vilka samtidigt åskådliggör tre stadier av vampyrernas integration i det 

                                                                                                                                  
Däremot strävade kampanjerna efter positiva affekter hos åskådare eftersom detta var det som 
kunde ge serierna uppmärksamhet. 
74 Trots kontaktförsök med Campfire har jag inte kunnat kartlägga i vilka städer kampanjerna 
genomfördes. I Sverige har HBO Nordic marknadsfört premiärerna av säsong sex och sju (juni 
2013 respektive juni 2014) genom tv-reklam, utomhusposters och online-reklam. Inför premiären 
av säsong sex anordnade HBO Nordic ett event för press, fans och bloggare genom att öppna 
”Fangtasia” vid Stureplan för en kväll. Deltagare gavs instruktionen att bege sig till Stureplan där 
de möttes av ”vampyrer” som gav dem adressen till eventet. Sociala medier användes löpande 
inför varje nytt avsnitt (Kvarnsmyr och Karlsson, 2013; Tullgren, 2014). 
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diegetiska samhället. Där berättelsen avslutas i marknadsföringen tar den vid i 
tv-texten i samband med seriestarten. Det första steget av kampanjen består av 
så kallad viral marknadsföring (Jenkins, 2006b: 148; Caldwell, 2014: 141). Leve-
ranser innehållande brev och prover av det syntetiska blodet – och drycken, 
”TruBlood” skickas hem till bloggare som driver bloggar med inriktning mot 
skäck och gotik. Leveranserna innehåller brev skrivna på utdöda språk, liksom 
hänvisningar till webbsidor som kan erbjuda mer information, bland annat en 
blogg som drivs av en ”vampyr”. Campfire hoppas genom denna strategi skapa 
nyfikenhet, spridning och diskussion i sociala medier och därmed använda mot-
tagare som ”upptäckare” av det nya programmet, det vill säga, kultskapande 
strategier så som Caldwell (2014: 141) beskriver dem. Andra element i denna 
del av kampanjen är dramatiserade dokumentärer där japanska vetenskapsmän 
intervjuas om produktionen av det syntetiska blodet, samt webbsidan 
”bloodcopy.com” där ”vampyrer” kommunicerar med varandra.  
 

 

 
Bilder från Campfires kampanj (Campfire, 2013a). 

 
Nästa steg i kampanjen, ”integration”, består av dramatiserade nyhetsinslag om 
upplopp och oroligheter i samband med att vampyrerna tillkännagett sin ex-
istens, samt tv-reklam för drycken ”TruBlood”. TruBlood marknadsförs också i 
gatubilden genom affischer och bildekaler, samt genom tidningsannonser. Det 
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är inte omedelbart tydligt att dryckesreklamen i själva verket marknadsför en tv-
serie. Den tillgängliga informationen leder fram till en hemsida som faktiskt 
handlar om en dryck, varifrån besökare kan navigera vidare till seriens hemsida. 
Denna del av kampanjen presenterar också genom tv-inslag debattörer från 
”American Vampire League” (AVL), som kräver rättigheter för vampyrer, och 
som senare kommer att bli karaktärer i tv-serien.  
 

 

 
Bilder från Campfires kampanj (Campfire, 2013a). 

 
Det tredje steget i kampanjen, ”fokus”, tar kampanjen till Bon Temps, seriens 
fiktiva huvudort. Genom intervjuer med seriens skådespelare i sina roller pre-
senteras rollfigurerna. Elementen i kampanjens samtliga delar sammanförs i 
denna avslutande del, och deras individuella bidrag till skapandet av världen 
kring tv-serien True Blood blir tydligt. Jag kommer att återkomma till hur jag 
sammankopplar utformningen av reklamkampanjen, både rent estetiskt men 
också genom rumsliga och taktila element, till upplevelsen av kropp och 
kroppsliga gränser. Här överlappar seriens tematik, den monstruösa kroppen, 
och seriens mottagande, åskådarens kroppsliga upplevelse, varandra. Tematiken 
kring att vampyrer existerar väcker en reaktion hos åskådaren, en känsla som 
torde fördjupas och förstärkas genom att element från den fiktiva, narrativa 
världen, inkorporeras med den verkliga vardagsvärlden. Åskådaren och dennes 
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omgivningar blir i någon mening del av marknadsföringen, då den faktiska 
verkligheten, liksom åskådaren själv, blir en fond för den diegetiska berättelsen.  

Marknadsföring av The Walking Dead  
The Walking Dead har premiär i hela 120 länder samtidigt den 31 oktober 2010, 
och kan alltså utan tvekan kallas för en transnationell företeelse (FOX, 2013). 
Den samtidiga internationella releasen genomförs med all sannolikhet för att 
undvika piratkopiering. I USA slår serien alla tiders tittarrekord för AMC, med 
5,3 miljoner tittare för premiäravsnittet (Gorman, 2010). FOX International 
Channels och AMC genomför inför seriens premiär samtidiga ”zombieattack-
er” i 26 storstäder runt om i världen, som syftar till att överraska luttrade stor-
stadsbor att lägga märke till marknadsföringen för programmet.75 Statister anli-
tas för att utklädda och sminkade till zombier ”attackera” människorna i mor-
gonrusningen.  
 Marknadsföringsbyrån Ireland & Davenport, baserade i Johannesburg, Syd-
afrika, står bakom idéerna till den kampanj som utöver zombieattackerna 
kommer att användas internationellt. Liksom kampanjen kring True Blood som 
för in vampyrgestalten ur det fiktiva narrativet, har också denna kampanj ett 
fokus på att integrera zombien i existerande miljöer för ett kraftfullare uttryck, 
snarare än att låta den stanna kvar i sin narrativa, fiktiva värld. Ireland & 
Davenport introducerar också sin kampanj genom att ange att de inte ser serien 
som “en serie om zombier” utan som “en serie om människor”. Det vill säga, 
det centrala för berättelsen är skildringen av mänskliga reaktioner inför den 
hotfulla kroppsligheten, snarare än den hotfulla kroppsligheten i sig.  
 Ireland & Davenport för in annonser i tidningar, för produkter som 
plattänger för hår, stekpannor och så vidare, som istället för att omnämnas i 
förhållande till sina sedvanliga användningsområden, rankas efter sin 
användbarhet som vapen mot zombier. De sidor i dagstidningar som normalt 
listar dödsannonser lämnas tomma, och längst ned på sidan placeras istället en 
annons för The Walking Dead. I kampanjen inkluderas också korta intervjuer 
med människor som ställs frågan hur långt de skulle kunna tänka sig att gå för 
att skydda sig mot zombier. Reklamfilmer sänds där “sörjande överlevande” 
berättar om förlusten av sina nära och kära.76 

                                                        
75 ”Zombieattackerna” genomfördes i: New York, Washington DC, Boston, Chicago, San Fran-
sisco och Los Angeles i USA. I övriga delar av världen i Taipei, Hong Kong, Istanbul, Aten, 
Sofia, Tallinn, Belgrad, München, Madrid, Rom, Johannesburg, London, Lissabon, Sao Paolo, 
Buenos Aires, Santiago, Caracas, Bogota, Mexico City och Guatemala City (AMC, 2010). 
76 Trots kontaktförsök med Ireland & Davenport har jag inte kunnat hitta information om vilka 
tidningar och tv-kanaler som användes i marknadsföringen. 
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 Ett kampanjelement som konstrueras genom flera dimensioner utgörs av 
“överlevare” som vandrar i gångarna på byggvaruhus och framför sig skjuter 
vagnar med verktyg för att freda sig mot zombier. Vagnarna är utrustade med 
reklamskyltar som informerar om den kommande seriestarten. Ett ytterligare 
inslag, som förflyttar markadsföringen ännu ett steg mot att ge åskådaren en 
upplevelse av att befinna sig i fysisk närhet av en zombiegestalt, är de dekaler 
som fästs på fönster i taxibilar och på hissdörrar. De dekaler som fästs på 
taxibilars fönster är utformade på ett sådant sätt att den person som sitter inne i 
bilen anar en gestalt utanför bilen. Bildens utformning eftersträvar att ge 
illusionen av att någon med blodiga händer står lutad mot fönstret, och att man 
på ett något längre avstånd kan se resten av gestaltens kropp. Mellan händerna 
står texten “The Walking Dead” samt premiärdatumet och namnet på kanalen 
Fox. Dekalerna på hissdörrarna består istället av bilder på zombiesminkade 
gestalter som då dörren är stängd påminner om en grupp zombier, som försö-
ker tränga sig in i hissen. I och med att hissdörrarna är rörliga, döljs dekalerna 
automatiskt då hissdörrarna öppnas. Eftersom hissdörrarna naturligtvis är 
öppna då någon stiger in i hissen överraskas den som för första gången använ-
der hissen av dekalerna, då dörrarna stängs. Genom dessa inslag använder sig 
marknadsföringen inte endast av en avbildning av den monstruösa gestalten, 
utan kan också i viss mån inkorporera de element av attack och överraskning, 
som zombiegestalten är förknippad med.  
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Dekaler i taxibilar och på hissdörrar. Bilder tagna av Ireland & Davenport. 

(Advertising served, 2013) 
   
Också The Walking Dead marknadsförs genom strategier som är uppbyggda för 
att underlätta informationsspridning via sociala medier och bloggar. Inbjud-
ningar till evenemang med kartor på den aktuella stadens avloppssystem skickas 
ut i flera städer, försändelsen innehåller en beskrivning av hur man lättast tar sig 
till en ”Safe zone”. Spraymålade pilar ackompanjerade av texten ”Safe zone” 
börjar dyka upp på olika platser i städerna, en marknadsföringsstrategi som 
förväntas väcka intresse och nyfikenhet. På de platser som märks ut på kartan 
och genom spraymålade pilar hålls fester där deltagarna för att komma in först 
blir jagade av zombiesminkade statister för att sedan ta sig upp till eventet i den 
tryggade zonen.  
 Jag menar att seriernas två diegetiska världar som delges publiken genom 
marknadsföring är speciella eftersom de, förutom att vara transmediala, är så 
intimt sammankopplade med representationen av en (potentiellt hotfull) 
kroppslighet. De element som även i andra sammanhang, exempelvis serier 
som inte har samma fokus på hotet från en fysisk gestalt, skulle få åskådaren att 
känna sig innesluten i den narrativa världen, blir här potentiellt än intensivare. 
Tv-serievärlden har integrerats i vår värld på främst två sätt, dels det rumsliga, 
det vill säga den omgivande miljön, dels genom föremål som kan vidröras. I 
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diskussionen om den diegetiska världen som omslutande och överlappande vår 
egen värld kommer jag främst att använda mig av Louise Ravelli (2008) och i 
diskussionen av de taktila elementen kommer jag att hänvisa till Gilligans (2012) 
”taktil transmedialitet”. 

Omgivande miljöer och marknadsföring 
Marknadsföringen av båda serierna strävar efter att låta de diegetiska elementen 
sammansmälta och interagera med den omgivning som kampanjerna är place-
rade i. Den omgivande miljön blir därmed också en avgörande del av kam-
panjernas utformning och bidrar till tolkningen av dess element. Förväntningar 
och koder som redan är etablerade i en kontext eller på en plats används för att 
förstärka önskade effekter av marknadsföringselementen. Stadsmiljön i en stor-
stad är exempelvis fylld av koder för förväntat beteende, dels genom oskrivna 
sociala regler, men också genom konkreta materiella påbud, så som skyltar, 
ledstänger och trappor. Platser är ofta utformade för ett visst ändamål och en 
viss form av interaktion mellan dem som vistas på platsen. Exempelvis är en 
skola och en skolgård utformade med hjälp av former och material som ger 
platsen vissa representationella och interaktionella betydelser. Det vill säga, en 
byggnads utformning väcker vissa förväntningar och interaktion med byggna-
den påbjuds på ett visst sätt; man kan se ut genom fönster, gå upp för trappor 
och så vidare (Ravelli, 2008: 17). Eftersom vi är så vana vid de betydelser som 
kommuniceras och de interaktioner som påbjuds, är vi inte alltid medvetna om 
platsers kodade betydelser, förrän de ifrågasätts eller förändras.  
 Att en ordinär och ”etablerad” miljö blir del av det narrativ som utgår ifrån 
en diegetisk värld återkommer alltså i båda seriernas kampanjer. The Walking 
Dead marknadsförs genom ”zombieattacker” i storstäder, genom att maskerade 
skådespelare rör sig i morgonrusningen. Stadsmiljön blir en avgörande fond för 
kampanjen, dels genom att zombieattacken blir ett tydligt avbrott och inslag i 
den miljö som har en etablerad takt och där vissa sociala regler vanligtvis följs. 
Dessutom är stadsmiljöer som bakgrunder bekanta från otaliga film- och tv-
narrativ med zombietematik. Berättelsen om zombien omfattar således under 
marknadsföringen mer än den konkreta utklädda gestalten. Också allt som om-
ger den, det vill säga, det för åskådaren bekanta, blir del av marknadsföringen 
för serien, liksom också åskådaren själv placeras i de narrativa händelserna. I 
The Walking Deads andra kampanjdelar där ”överlevare” rör sig i järnaffären, blir 
likaledes affären och verktygen, liksom affärens kunder, delelement i kampanjen 
genom överförd betydelse. På ett likartat sätt påkallar de spraymålade budskap-
en om en ”safe zone” uppmärksamhet från sin omgivning på ett sätt som gör 
att de inte står ensamma och avgränsade i sin betydelse. Åskådaren blir, med sin 
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kropp och sina reaktioner inför kampanjinslagen, även här en del av kam-
panjen. Även personer som inte ingår i kampanjen eller ens är medvetna om 
den, kan bidra till att ge narrativet en materialitet genom att fungera som bak-
grund och fond för händelseutvecklingen. 
 Representationella miljöer som används i marknadsföringen av både True 
Blood och The Walking Dead vid sidan av en konkret stadsmiljö, är reklammiljöer 
och mediemiljöer som på ett likartat sätt låter den narrativa världen ur tv-
serierna sammansmälta med och interagera med den ”faktiska verkligheten”. 
Båda seriernas kampanjer presenterar dramatiserade dokumentärer, och i fallet 
med True Blood, ett nyhetsinslag. Dessa är utformade enligt ett format som för 
åskådaren är bekant från faktiska dokumentärfilmer och nyhetssändningar. 
Kampanjen anammar alltså den representationella formen av mediematerialet, 
men presenterar innehållsmässigt de alternativa premisser som serierna bygger 
på. Också de reklamaffischer som marknadsför ”drycken TruBlood”, är place-
rade på platser som även vid andra tillfällen presenterar reklambudskap, vilket 
jag menar leder till att platsens och utformningens representationella betydelse 
överförs till affischerna. Reklambudskapet för drycken fyller delvis samma 
funktion som tidigare reklamaffischer som suttit på samma plats, det vill säga, 
att dra uppmärksamhet till en viss produkt – i detta fall tv-serien. Nu marknads-
förs istället en produkt som hör hemma i en fiktiv verklighet, och trots att 
marknadsföringen i själva verket rör tv-serien True Blood, görs detta på ett sätt 
som påbjuder tolkningen av True Bloods premisser som verkliga och också ger 
narrativet en föreställd materialitet. Affischerna med TruBlood-flaskor begrän-
sar sig inte till den materiella affischen som marknadsför läskedrycken, utan 
dess placering och därmed representationella betydelse innebär för åskådaren 
också minnet av alla de reklambudskap som tidigare suttit på platsen eller plat-
ser som liknar den. Precis som tv-serien utspelar sig i en verklighet som påmin-
ner om åskådarens, men där somliga element lagts till, ämnar reklamkampanjen 
att locka åskådaren till att föreställa sig sin omgivning som förändrad enligt tv-
narrativets premisser.  
 På ett likartat sätt är de dekaler som föreställer ”zombiehänder” på taxibils-
fönstren och zombier på hissväggarna sätt att, om än inte lika tydligt som vid 
”zombieattackerna”, placera in zombien som en fysisk gestalt i en bekant om-
givning, där zombien antyds ha en fysisk kropp och vara närvarande. I förhål-
lande till skärmmedier har den fysiska upplevelsen av en berättelse beskrivits 
genom haptiska (Marks, 2000) och hyperhaptiska (Ross, 2012) dimensioner. 
Den haptiska visualitet som enligt Marks (2000) och Sobchack (2004) låter hela 
kroppen reagera då vi ”känner oss fram” genom det känselorgan som ögat 
utgör, eller den fördjupade, hyperhaptiska, effekt detta får i ett 3D-format, kan 
rimligtvis antas fördjupad i en omgivning där de visuella uttrycken (det vill säga 
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de monstruösa gestalterna) utformats antingen genom tredimensionella gestal-
ter eller genom bilduttryck som interagerar med fysiska omgivningar (såsom 
hissdörrar). Haptiska eller hyperhaptiska intryck kan i förhållande till transme-
diala dimensioner, tydliggöra den stegvisa fördjupningen av medieupplevelsen. 
Haptiska och hyperhaptiska dimensioner åskådliggör framförallt den oklara 
gränsdragningen mellan berättelse och åskådare, samt omöjligheten i att sepa-
rera åskådarens synintryck från resten av den upplevande individen. Marknads-
föringen på de transmediala plattformar som diskuterats ovan är som konstate-
rat utformade för att överträda gränsen mellan medierad berättelse och faktiska 
taktila miljöer. Denna överskridna gräns blir samtidigt en ytterligare potentiell 
förstärkning av upplösningen av gränsen mellan åskådare och berättelse, liksom 
synintrycken inte är de enda eller kanske ens de dominerande i medieupplevel-
sen, som istället blir rumslig. The Walking Deads kampanj är påtagligt mer foku-
serad på avbildningen av en föreställd kroppslighet, men även i True Bloods 
kampanj är antydningarna om en materiell dimension av den diegetiska världen 
tydliga. En kroppsupplevelse som kan liknas vid den vi upplever i en berg- och 
dalbana. Vi reagerar fysiskt med en skräckblandad förtjusning då vår kropp 
signalerar fara medan vi i själva verket vet att vi är i säkerhet (Ndalianis, 2012). 
En åskådare sjunker in i narrativet på ett fördjupat sätt, men utan att glömma 
att ”det inte är på riktigt”. 

Taktila kampanjelement  
Kampanjerna innehåller också konkret taktila element, alltså sådana som går att 
vidröra, eller som i fallet med zombieattackerna, vidröras av. Den utklädde kan 
vidröra, vidröras och även förnimmas som ”nära”. Om visuella uttryck är för-
stärkta av att ha fått rumsliga dimensioner är de taktila dimensionerna ytterli-
gare en fördjupning. De reklamaffischer som antyder en materiell och greppbar 
dimension, får i de taktila delarna av kampanjerna, konkreta materiella motsva-
righeter. I The Walking Deads kampanj får zombieattackerna och överlevarna i 
järnaffären ses som element som befinner sig någonstans mellan det visuella 
och taktila. Sarah Gilligans (2012) begrepp taktil transmedialitet är i förhållande 
till dessa marknadsföringskampanjer tydligast identifierbart genom de produk-
ter som faktiskt går att vidröra. Gilligans egna huvudsakliga exempel rör kläder. 
Varuprovet som är en del av True Bloods kampanj är en tydlig transmedial, mate-
riell produkt. I de kampanjer som diskuteras i denna studie är föremålen del av 
en större berättelse, verktygen i järnaffären påbjuder att tänka på vardagliga 
verktyg i en ny kontext, samt en föreställd kropp som skall skadas med hjälp av 
dem. Härmed antyds också en materiell monsterkropp som kan beröras på 
samma sätt som verktygen kan det. Kampanjerna går här längre än Gilligans 
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egna exempel eftersom de antyder en kropp av kött och blod, en taktilitet som 
tagits ytterligare en nivå från en klädeskostym. 
 I True Bloods kampanj utgörs de rent taktila marknadsföringselementen av de 
prover av drycken TruBlood som skickas ut i brev till personer, med målet att 
dessa skall sprida att de mottagit försändelsen och därmed skapa intresse och 
uppmärksamhet kring tv-serien. Denna del av kampanjen innebär att motta-
garen får ett brev, som denne med sina händer kan känna på och öppna. Provet 
av ”TruBlood” kan mottagaren ta fram, vrida på och känna tyngden förflytta 
sig i röret, och höra vätskan skvalpa då röret förflyttar sig efter handens rörel-
ser. Mottagaren kan vidare öppna behållaren och lukta på vätskan, eller dricka 
upp den, och således, med fler sinnen uppleva det hen har framför sig. Denna 
försändelse innebär att en del av tv-narrativet konkret materialiseras. En mera 
klassiskt utformad marknadsföringsmetod, som exempelvis ett reklamblad, 
skulle uppenbart på ett tydligare sätt separera den fiktiva tv-världen från motta-
garens ”verkliga” fysiska verklighet.   
 Zombiegestalterna i ”attackerna” kan åtminstone teoretiskt vidröras. Den 
skrovliga huden i deras masker kan kännas under fingrarna, en sötaktig doft 
från det konstgjorda blodet kan kanske kännas och människor i deras närhet 
kan känna luftdragen från deras rörelser. Helt säkert kan de åtminstone höra 
ljuden de ger ifrån sig. Som Laine (2006) påpekar känns dessa element, som 
kräver vår kropps omedelbara närhet för att vi med våra sinnen ska uppleva 
dem, mer subjektiva och personliga. Detta torde därmed betyda att vi upplever 
oss och våra kroppar på ett fördjupat sätt inlemmade i den diegetiska världen, 
snarare än att den är uppbyggd runt oss och att vi kan besöka eller betrakta den.  

Vinjetter som paratexter 
Precis som marknadsföringselement är förknippade med huvudtexten, men i sig 
också utgör separata textvärldar, fungerar också tv-seriers vinjetter som viktiga 
delelement i tolkningen av huvudtexten. Vinjetten fungerar, likt många former 
av andra paratexter så som marknadsföring eller trailers, som en ingång och 
tolkningsram i förhållande till huvudtexten. I likhet med andra paratexter bidrar 
vinjetter till åskådarens initiala tolkningar och förväntningar i mötet med texten 
genom att introducera genre, ton och karaktärer menar Jonathan Gray (2010: 
74). I viss mån ska vinjetten fungera kompletterande och lockande för nya tit-
tare, men den har enligt Gray också en rituell funktion för samtliga tittare, på 
ett sätt som påminner om teater- och biosalongens dämpning av belysningen 
och öppning av ridån, vilka är rituella övergångar till pjäsen eller filmen. Vinjet-
ten fungerar istället som en övergång mellan den faktiska verkligheten och tv-
textens diegetiska verklighet. 
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True Bloods vinjett skapades av Digital Kitchen (2014) som också producerat 
vissa transmediala marknadsföringselement för seriens räkning. Precis som 
serietexten och i synnerhet skildringen av vampyrkroppen, leker också True 
Bloods vinjett med kontraster och transformationstematik. Vinjetten består av 
ett kollage av rörliga bilder där den enda direkta länken till den diegetiska värl-
den är en sekvens som avbildar en skylt utanför en kyrka med texten ”God 
hates fangs”. Frasen syftar dels tillbaka på verklighetens ”God hates fags” som 
används som slagord av konservativa, religiösa och homofoba grupper, dels 
antyds här den inomdiegetiska världen genom ”fangs”, det vill säga, vampyrens 
huggtänder. True Bloods vinjett etablerar serien genom stämningsskapande kon-
traster. Till countrymusikern Jace Everett sång ”Bad Things” introducerar vin-
jetten bildsekvenser som etablerar miljön och stämningen för serievärlden. 
Klassiska rockinstrument som trummor, gitarr och bas skapar ett tungt sound i 
en korsning mellan rock och country, som osar amerikansk, manlig arbetarklass. 
Texten är enkel och återkommer till raden ”I wanna do bad things to you” 
vilket i förhållande till sångens genrekontext och låtens utförande, men också i 
förhållande till bildsekvenserna som ackompanjerar låten, konnoterar sex. I 
förhållande till andra bilder i vinjetten, och seriens övergripande tematik är en 
annan konnotation våld, eller en kombination av sex och våld.  

Bildsekvenser förekommer efter olika teman som avlöser varandra. Bilder 
som avbildar sumpmarkerna och en alligator i närbild, skog och gator från vad 
som ser ut att föreställa en amerikansk småstad, placerar serien i den nordame-
rikanska södern. Andra bildsekvenser som föreställer arkivbilder från demon-
strationer, gospelkörer, vuxendop, medlemmar i Ku Klux Klan och barmiljöer 
fördjupar den historiska och kulturella kontext som fungerar som fond för 
narrativet.77 Ytterligare andra bildsekvenser föreställer omslingrade nakna krop-
par, kroppar som dansar nära varandra i en barmiljö, samt blodröda halvöppna 
läppar med glansigt läppstift mellan vilka cigarettrök sipprar fram och en tredje 
visar döda eller förmultnande djur. En del bildsekvenser är filmade med hand-
hållen kamera och samtliga sekvenser är filmade eller behandlade med filter 
som gör dem gryniga och ryckiga. 

I vinjetten möts temana död, sexualitet och återfödelse, vilka också kan kny-
tas till vampyrgestalten, som förkroppsligar dem alla. Döden representeras av 

77 De kroppar vi ser dansa i vinjetten är inristade med ”white trash”-epitet, vilket placerar dem i 
en viss i förhållande till klass och överhuvudtaget tillhörighet, och de kan i förhållande till jagpro-
jektet ses som stämplade som monstruösa i sin oförmåga att leva upp till ett normativt ideal. Se 
också Amador (2012) som menar att True Blood och seriens vinjett reproducerar och hanterar 
klichéer om de amerikanska sydstaterna och dess invånare som fattiga, lantliga, alkoholiserade, 
religiöst fanatiska och överdrivet sexuella, något som serien dock enligt henne närmar sig med 
ironi och social medvetenhet och avbildar individer från olika sociala skikt och bakgrunder jäm-
bördigt som sympatiska eller osympatiska. 
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en påkörd pungråtta, en förmultnande räv, en alligatorskalle och en groda som 
omsluts av en köttätande växt. Återfödelsen kan i sin tur ses i bilder av en in-
sekt som kämpar sig ur sin puppa efter att ha genomgått en metamorfos, liksom 
de sekvenser som avbildar vuxendop, då dopet symboliserar en andra födelse 
där individen ”blir till igen”. Bilderna på en kvinnokropp i underkläder och 
nakna omslingrade kroppar anspelar i sin tur på sex. Sekvenserna alternerar och 
följer varandra i tät följd, vilket skapar en gemensam helhet och bilderna fylls 
med konnotationer de annars skulle ha saknat. Den nakna, sexualiserade krop-
pen eller de blodröda läpparna blir, då de kontrasteras med en överkörd pung-
råtta och en död räv, som i snabbspolning förmultnar framför kameran, fyllda 
med mer ambivalenta betydelser. Konnotationerna av det hotfulla och förgäng-
liga i det döda djuret färgar de i övrigt neutrala eller till och med tilldragande 
bilderna. Ett inslag avbildar barn som äter bär och de mörkröda bären som 
smetas ut i barnens ansikten väcker konnotationer av blod eller blodrött kött på 
grund av de övriga bilderna. Vinjetten slår an en ton av att det hotfulla och 
lockande möts sida vid sida i en enhetlig helhet, precis som i vampyrgestalten 
och dess värld. Åskådaren möts av en blandning av affektiva budskap som dock 
samtliga, på grund av snabba kontraster där intima, neutrala och frånstötande 
bilder alternerar är benägna att fånga åskådarens uppmärksamhet. 
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Bilder från True Bloods vinjett, HBO. 
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The Walking Deads vinjett har förnyats efterhand, men även här introduceras 
genretypiska drag. Seriens vinjett har under samtliga säsonger haft samma led-
motiv och samma stämningsskapande element och inga versioner av vinjetten 
har innehållit de kroppsrepresentationer som annars är så typiska för The Wal-
king Dead och genren. Snarare har avsaknaden av liv använts som ett centralt 
stämningsskapande element, vilket är ett annat drag som är typiskt för serien. 
Liksom serien presenterar vinjetten platser och strukturer som normalt är fyllda 
av mänskligt liv och mänsklig aktivitet, men som här lämnats tomma och som 
antyder ett kusligt, för tillfället osynligt, hot.  

Vinjetten för säsong tre är ett bildkollage av platser och detaljer som på olika 
sätt vittnar om följderna av seriens pandemi. Samtliga bildsekvenser har belagts 
med ett gulaktigt filter vilket får dem att likna äldre fotografier. Ledmotivet 
antyder spänning och fara genom stegrande stråkmusik och marschtrummor. 
Musiken går i en loop som hela tiden stegras, vilket ger lyssnaren en upplevelse 
av brådska. Ovanpå huvudspåret ligger dissonanta ljud som blir dominerande 
då den underliggande ljudmattan plötsligt upphör och avslutas till dramatiska 
trumslag. Vinjetten inleds med bilder från en väg där en mängd bilar stannat 
och står oordnade, snett över vägens bägge filer och utanför dem. Avsaknaden 
av människor, de övergivna fordonen, och öppna bildörrar antyder uppbrott 
och flykt, vilket förstärks av musiken. Också vägen i sig, som inte längre kan 
användas för sitt ursprungliga syfte, kan ses som symbolladdad, då vägen är 
tydlig markör för struktur. En väg har en viss stäckning och uppbyggnad, där 
filer, vägmarkeringar och trafikanvisningar konkret reglerar trafikanters bete-
ende för att trafiken ska fungera efter en viss förutbestämd struktur. Vägens 
och trafikens förlorade struktur blir därmed ett symboliskt åskådliggörande av 
förlusten av en vidare samhällelig struktur, som här ter sig uppbruten och sak-
nar den funktion den en gång bar upp. 

Ett annat tydligt inslag visar hur det organiska – här i form av växtlighet och 
djur, sammanblandas med det som från början är distinkt separat från naturen 
och som teknik eller mänskliga strukturer skapat. Två mycket tydliga bilder som 
både talar om ett konkret och ett mera metaforiskt sönderfall är närbilder dels 
på några patroner och en sheriffsbricka som ligger övergivna på marken och 
som mer eller mindre håller på att tas över av den omgivande vegetationen. 
Över patronerna klättrar myror och en larv, och sheriffsbrickan ligger inbäddad 
i hö.78 Såväl patronerna som brickan fungerar som symboler för en lagstiftande 
ordning och en struktur som straffar dem som inte följer de regler som upprät-
tats för att bevara denna ordning. Patronerna står, även om de inte skulle 

78 Patronerna är märkta med texten ”Federal”– och något oläsbart, Federal verkar vara ett am-
munitionsmärke, men federal sammanfaller ju också med det amerikanska styrelseskicket. 
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komma från en myndighetsutövares vapen, för något som skapats teknologiskt 
för att disciplinera naturen, i form av levande kroppar. Att dessa symboler hål-
ler på att övertas av den omkringliggande naturen kan i sin tur ses som att den 
ordningen, precis som dess symboler, förlorat sin kraft. Andra symboler i vin-
jetten som också talar om förlorad ordning är en vindpinad, söndertrasad och 
smutsig amerikansk flagga som svajar ensam och övergiven i en bildpassage, 
liksom en till synes tom fängelsebyggnad. Flaggan fungerar som en symbol för 
nationen och vissa värden, att den är trasig och smutsig vittnar om att dessa 
värden inte längre har kunnat vårdas, eller att de förlorat sin betydelse. Den 
tomma fängelsebyggnaden framstår även den som tömd på potential till att vara 
en av samhällets ordningsgivande institutioner. Även straffande institutioner 
uppfattas som nödvändiga för samhällelig ordning och har vid sidan av kyrkan, 
utbildningsväsendet och det övriga rättsväsendet stark symbolisk kraft. 

Hoten från kroppen är uppenbara i framförallt True Bloods vinjett, där krop-
pen på grund av bildkontrasterna blir ambivalent och oberäknelig, och den rena 
ytan fylld av andra, tvetydiga betydelser. I The Walking Deads vinjett saknas ex-
plicita avbildningar av kroppar, men jag vill påstå att kroppen (eller att jagas) i 
egenskap av seriens centrala tematik, utgör ett visst implicit hot även i vinjettens 
sekvenser som andas hot och flykt. 

Bilder från The Walking Deads vinjett, AMC. 

BILDERNA FINNS ENDAST 
I TRYCKTA UPPLAGAN
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Ett utbyggt narrativ 
Både HBO och AMC eftersträvar en status som ”kvalitetstelevision” (Cherry, 
2012; Hassler-Forest, 2014; Bourdaa, 2014), något som allt tydligare hör sam-
man med ett transmedialt berättande. Komplexa narrativ sträcker sig nu också 
ut över fler medieplattformar (Mittell, 2006) och publik, eller potentiell publik, 
engageras för att delta i berättelsen för att på det mest framgångsrika sättet 
marknadsföra den. Också ambitionen att aktivera fans- eller publikdrivna prak-
tiker är utmärkande för ”kvalitetstelevision” i dess nuvarande form (Hassler-
Forest, 2014) och målsättningen i marknadsföringen av såväl True Blood som The 
Walking Dead var att locka deltagare att agera som så kallade ”producer-
generated users” (Caldwell, 2014: 154). En ny sorts publik, som tidigare inte 
betraktat sig själva som ”tv-tittare”, eftersträvades genom narrativ komplexitet. 
I synnerhet True Bloods kampanj var till en början inte tydligt utformad som 
marknadsföring för en tv-serie utan utgjordes av gåtfulla ledtrådar (Wessels, 
2011: 71). Genom sociala medier skulle bloggare och åskådare sprida informat-
ion och intresse för serierna och sina transmediala upplevelser. Kampanjerna 
var också på ett vidare sätt gränsöverskridande genom sin transnationella prä-
gel. Genom den samtidiga internationella premiären av The Walking Dead i hela 
120 länder och med den marknadsföring som föregick den, fungerar serien som 
ett exempel på det medielandskap som i allt mindre utsträckning är begränsat 
till att förhålla sig till nationella gränser (Appadurai, 1996). 
 Båda kampanjerna och också seriernas vinjetter präglas av att tilltala sina 
tilltänkta åskådare, och därmed seriernas potentiella publik, genom egenskaper 
som förstärker de affektiva grunder som placerar serierna i en tele-affektiv 
genre. En genre som potentiellt tilltalar åskådaren genom att väcka fysiska re-
aktioner. Genom att betrakta kampanjerna som multimodala texter blev länkar-
na mellan marknadsföringens element, deras placering och mötet med åskåda-
ren tydligare, då de kunde betraktas som olika modaliteter av en helhet, snarare 
än som skilda enheter som möttes. Det transmediala fördjupar och förstärker 
de egenskaper vi kan se i representationerna av kroppen i tv-texten och skapar 
tillsammans med narrativet på tv-skärmen eller bioduken en ny sorts helhet, där 
element som sträcker sig utanför kärnnarrativet har blivit allt viktigare. 

Ndalianis (2012: 180-1) menar att skräckberättelser i transmediala utform-
ningar förlorar effekten av chock, äckel och rädsla och snarare utgör tankepus-
sel som ger kognitiva belöningar snarare än skrämmer. Jag tror att detta till viss 
del stämmer i synnerhet i marknadsföringen av True Blood där humor och am-
bitioner till kultskapande formade stora delar av kampanjen. I marknadsföring-
en av True Blood har vi också kunnat se hur vampyren själv har kunnat berätta 
sin historia genom att använda och ta kommandot över medieteknologier, vil-
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ket låtit dess värld på många sätt smälta samman med vår. Däremot menar jag 
att det ändå är av bärande betydelse att kampanjelementen är vidrörbara i 
marknadsföringen av en skräckberättelse där det Ndalianis kallar kognitiv och 
sensorisk immersion (2012: 165) kan samverka för en helhetsupplevelse. Det 
vill säga, den berättelse som publiken kognitivt är engagerad i, får också di-
mensioner som upplevs genom sinnen som känsel, doft eller dylikt. Im-
mersionen i det fiktiva narrativet, som är målet med transmediala berättargrep-
pet, förstärks av den förkroppsligade upplevelsen av det fiktiva. Åskådarens 
kropp blir det medium varigenom berättelsen fortsätter och iscensätts. Här 
menar jag att det inte är av avgörande betydelse om åskådaren faktiskt vidrör 
elementen, utan att potentialen till beröring och att elementen förts in i åskåda-
rens tredimensionella omgivning redan på ett avgörande sätt påverkar upplevel-
sen av dem.  
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6. Den monstruösa kroppen i True Blood och
The Walking Dead

Såväl zombier som vampyrer befinner sig i ett oklart läge mellan liv och död 
och båda gestalterna anfaller och skadar människor, men i övrigt kan de te sig 
väsensskilda. Medan zombiens monstruösa drag ständigt är synliga på kroppens 
yta och dess hotfullhet explicit och frånstötande, ter sig vampyren ofta sofisti-
kerad, tilldragande och attraktiv. Jag menar dock att det är genom sina gränsö-
verskridande kroppsligheter som såväl vampyren som zombien är lockande. 
Vampyrens rena och tilldragande kroppsliga yta, som ofta är förknippad med 
förstärkningen av åtråvärda drag, döljer monstruositet och hot. Dess hotfullhet 
är i stor utsträckning förknippad med att dess monstruösa och mänskliga sidor 
inte enkelt kan separeras ifrån varandra. I båda serierna präglas den monstruösa 
kroppen av en pendling mellan humana och monstruösa drag, till följd av en 
transformation där enhetliga kroppsliga drag ställs mot gränslösa, fragmente-
rade och öppna kroppar. Gestaltningarna av vampyrer i True Blood och zombier 
i The Walking Dead utgår, trots sina olikheter, ifrån gemensamma fokuspunkter 
som monstruositet och kroppslig förändring.79 Tillsammans och i förhållande 
till varandra kan gestaltningarna visa på att berättelser som uppehåller sig vid 
monstruositet och kroppens sönderdelning inte framförallt är intressanta att 
betrakta som enskilda gestaltningar, utan snarare kan förhållas till mer övergri-
pande teman som övergång och transformation.80 Transformationstemat och 

79 I True Blood figurerar även en rad andra gestalter som varulvar, ”shapeshifters”, häxor och så 
vidare, som också befinner sig i kroppsliga mellanlägen av förvandling, och även de kunnat er-
bjuda intressanta ingångar till diskussion om kroppar, kroppslighet och kroppsliga gränser, det är 
dock endast vampyrens kropp vars överskridna gränser är öppna mot död. 
80 Kroppslig förvandling som skräcktema, och att det, innanför den kroppsliga fasaden, finns 
något annat än det ögat kan se är långt ifrån en ny företeelse. Detta går igen i äldre gotiska berät-
telser där monstret eller den galne vetenskapsmannen har två sidor och där den kroppsliga för-
ändringen är tecknet på och avslöjandet av dessa två sidor. Också superhjältar som Batman, 
Spindelmannen, Supermannen och Fantomen döljer sig under en ofta kostymklädd, alldaglig och 
ordinär (mans)kropp. Innanför huden döljer sig då potentialen till en inre styrka och kroppsliga 
superkrafter. Superhjälten kan genomgå en kroppslig förändring och också pendla fram och 
tillbaka mellan den ordinära mänskliga kroppen och den kropp som är befäst med superkrafter. I 
superhjältenarrativet är det en ensam karaktär som tar sig an problem och orättvisor, ofta också 
med en tydlig, enskild, antagonist som står för det onda och problematiska i ett samhälle som 
behöver återföras på rätt spår. I True Blood och The Walking Dead är den samhälleliga nyordningen 
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kroppsrepresentationerna präglas i båda serierna av en betoning på kroppslig 
materialitet som är förknippade med ett förkroppsligat åskådarskap där åskåda-
ren dras ”nära” det avbildade genom specialeffekter i ljud och bild. Detta kapi-
tel kommer att analysera den monstruösa kroppens transformation och monst-
ruösa drag genom tre nivåer; monstrets kropp, relationen mellan monstrets 
kropp och andra kroppar och slutligen, monstrets kropp i förhållande till sin 
omgivning. Kapitlet inleds brett genom att skildra hur transformationen, och 
dess viktiga funktion i berättelsen, understryks genom berättartekniska element 
för åskådaren. Följande delar av kapitlet går vidare genom att visa på vilka delar 
av kroppen den monstruösa transformationen är koncentrerad till, samt hur 
instabil kroppslighet och monstruösa drag också påverkas av och i sin tur bidrar 
till gestaltningen av omgivande miljöer. Kapitlet avslutas med en analys av ge-
staltningen av den monstruösa gestaltens andra och slutgiltiga död, vilket utgör 
en transformationsberättelse i sig då den innebär en sönderdelning eller upp-
lösning av kroppen. 

Monstruösa kroppar: transformation och övergång 
Skildringen av det monstruösa är intimt förknippat med kroppslig förändring 
och blivande, och en viktig del av det monstruösa har att göra med process 
snarare än en statisk gestalt. I såväl True Blood som The Walking Dead under-
stryks kroppsligt blivande genom ett fokus på ”före” och ”efter” i förhållande 
till kroppens förändring. 
 Under det första avsnittet av The Walking Dead räddas karaktären Rick Gri-
mes av en man och hans son och erbjuds skydd i deras hus. Hustrun (och 
mamman) i familjen har fallit offer för smittan men befinner sig i närheten av 
familjens hem. Berättelsestrukturen erbjuder genom introduktionen av kvinnan 
en omvänd tranformationsberättelse, som påminner om den struktur berättelser 
om kroppstransformation i makeoverkulturen vanligtvis antar. Makeoverkul-
turens narrativ kontrasterar ofta ”före”-bilder på felande subjekt, i behov av 
hjälp från experter, med lyckade ”efter”-bilder (Weber, 2009: 12; Johansson, 
2012: 89). I The Walking Dead kontrasteras istället ett ”efter” med ett önskvärt 
och förlorat ”före”.  
 Kamerans närbilder på kvinnans ansikte visar att hon smittats, men hon 
konstrueras som ambivalent i relation till det monstruösa. Detta understryks 
genom att både hennes handlingar och utseende påminner om en tidigare 

eller problematiken istället definierad av kollektiva grupperingar, som definieras och separeras 
genom kroppsliga gränser och deras överträdelser.  
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mänsklig existens, vilket understryker berättelsens fokus på ”före” och ”efter”. 
Kvinnans yttre är förhållandevis välbevarat och hon gör inga ansatser att at-
tackera och skada människor, till skillnad från många av de zombiegestalter som 
omger henne. Närbilder visas också på hennes hand som vilar på dörrvredet till 
vad som en gång var hennes hem. Transformationens följder understryks på ett 
sätt som nästan exakt påminner om makeovernarrativens sätt att kontrastera 
bilderna på ett genomfört arbete med jaget. Mannen i familjen bestämmer sig 
för att avsluta sin hustrus eventuella lidande och ställer sig i ett fönster på över-
våningen för att skjuta henne. Utrustad med ett vapen och en bild på den le-
vande, leende och till synes lyckliga hustrun gör mannen ett försök. Bilden blir 
här ett explicit verktyg för att åskådliggöra berättelsens ”före”, samt för att 
kontrastera det mot den oönskade transformationens ”efter”, sam ett sätt att 
uppehålla berättelsen vid transformation och övergång. Kvinnans nuvarande 
tillstånd ställs konkret mot de utgångspunkter hon hade i sitt mänskliga liv ge-
nom att bilderna av hennes ansikte kontrasteras, och det hotfulla, eller tänk-
värda, har här att göra med närheten till en förlorad mänsklighet snarare än en 
fullt monstruös kropp.  

TWD säsong ett, avsnitt ett, AMC. Samtliga bilder i kapitlet är 
skärmavbilder från DVD-skivor. 

BILDERNA FINNS ENDAST 
I TRYCKTA UPPLAGAN
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Pandemin i The Walking Dead som får de döda att återuppvakna har i serien ett 
okänt ursprung. Något sjukdomsalstrande, som kan vara virus, resistenta bakte-
rier eller en svampinfektion, leder till att den drabbade, efter ett bett som inte är 
direkt dödande, blir svårt sjuk och utan undantag dör. Till sjukdomsbilden hör 
ett andra uppvaknande, utan tillgång till egna minnen eller personlighet, men 
med en aggressiv lust att attackera människor och konsumera levande männi-
skokött.81 Zombiesmittans hot kommer utifrån men slår ut kroppen inifrån då 
den egna kroppen sönderfaller (insjuknar) inifrån och ut. Då insjuknandet är ett 
faktum förgör kroppen alltså i någon mening sig själv.82 De mest detaljerade 
förloppen av monstruös transformation i The Walking Dead är i huvudsak för-
knippade med karaktärer som är bekanta för seriens övriga karaktärer och 
publik, vilket ger ett förlängt och fördjupat fokus på övergång och en mer de-
taljerad skildring av den monstruösa kroppens ”före” och ”efter”.  
 En ung kvinna som lever tillsammans med sin syster och andra överlevande i 
ett campingläger, har under tidigare avsnitt etablerats som karaktär och försetts 
med en bakgrundsberättelse, då hon blir biten och smittad av en zombie.83 Un-
der det avsnitt som kvinnan smittas etableras det ”före” som karakteriserar 
kvinnans liv genom att hon med sin syster samtalar om sin barndom, föräldrar 
och tidigare gemensamma upplevelser. Genom detta läggs en affektiv grund för 
att åskådaren ska kunna beröras av och identifiera sig med kvinnans öde, vilket 
vidare förstärks genom de kroppsliga drag och attribut som visas upp för åskå-
daren i samband med transformationen från det mänskliga till det monstruösa.  
 Transformationsskeendet avbildas ofta på ett sätt som gör det utdraget och 
där inte bara ”före” och ”efter” är intressanta, utan också övergångsskeendet 
mellan tillstånden. Den bitna unga kvinnan blir inbegripen i en transformat-
ionsberättelse som omfattar två avsnitt. Efter att kvinnan blivit biten blir hon 
liggande på marken varefter systern rusar fram till henne. Kameran alternerar 
närbilder på de båda systrarnas gråtande ansikten och det affektiva stämningslä-
get är förenat med sorg eller förlust, snarare än skräck eller äckel. Den döende 
kvinnan är delvis fläckad av blod, men kameran fokuserar inte på några öppna 
sår eller annan kroppslig förändring. Efter att kvinnan avlidit blir systern sit-

81 I avsnitt sex av den första säsongen vetenskapliggörs zombieblivandet genom att en forskare 
på ett forskningscentrum förklarar skeendet för seriens huvudkaraktärer som tagit sin tillflykt till 
centrat i hopp om bot och hjälp. Forskaren förklarar att det endast är hjärnstammen som åter-
uppvaknar, men inte hjärnan i sig, vilket leder till att zombien rör sig, men saknar förmåga att 
känna och tänka konsekvensinriktat. 
82 På samma sätt fungerar zombiehotet även sett ur ett vidare samhällsperspektiv. Också zombie-
apokalypsen kommer till uttryck genom ett inre hot, som även detta tar sig kroppsliga uttryck. 
Samhällsstrukturen söndersmulas inifrån av sina egna delar – människorna som den består av. 
Vartefter att människor insjuknar och upphör att fylla de funktioner som upprätthåller strukturen 
börjar de istället skada och tillslut tillintetgöra denna struktur. 
83 Avsnitt fyra och fem av säsong ett. 
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tande vid hennes sida och också nu visas närbilder på den döda, som är blek 
och delvis fläckad av blod, men klart mänsklig snarare än monstruös. Systrarna 
avbildas efter detta på ett något längre avstånd, båda är ljushyllta och ljushåriga 
och klädda i likartade färger, vilket får deras kroppar att framträda som en ge-
mensam helhet, som bryter av mot de mörkare färgerna i bakgrunden. 
 Seriens premisser lovar åskådaren att en transformation in i det monstruösa 
är att vänta för den döda och att hennes kropp för att inte utgöra en fara bör 
avskiljas från systerns kropp, medan kameran nu snarare konstruerar dem som 
en enhet. Den döda kvinnans mänsklighet betonas inför det transformativa 
ögonblicket genom att den överlevande systern stryker henne över håret och 
talar om gemensamma minnen, allt medan kameran fokuserar på den dödas 
ansikte. Då den dödas födelsedag infaller samma dag har systern förberett en 
gåva, ett halsband, som hon fäster runt hennes hals. Födelsedagen understryker 
att transformationshändelsen också markerar en ny ”födelsedag”, det vill säga 
en transformation och pånyttfödelse, i en monstruös kropp. Smycket markerar 
kvinnans status som subjekt genom att vara en personlig utsmyckning och ge-
nom att också symbolisera relationen mellan systrarna. Kameran fortsätter att 
alternera närbilder mellan kvinnornas ansikten för att sedan fokusera en extrem 
närbild på den döda kvinnans mun i profil. Den överlevande systern, fortfa-
rande i närbild, lutar sitt öra mot munnen och uppfattar ljud. Kameran fokuse-
rar härefter på den döda kvinnans händer som sakta börjar röra sig. Nästa när-
bild visar den döda kvinnans ansikte då hon slår upp sina ögon, som nu täckts 
av en mjölkvit hinna. Berättelsestrukturen har härmed betonat och förlängt 
kvinnans transformation in i det monstruösa och här framförallt konstruerat 
det som en förlust av det mänskliga.84  
 Ett annat exempel från serien som också understryker hur mänskliga drag 
får ge vika för monstruösa, men där transformationen i sig skett dold från åskå-
daren, är den lilla flickan Sophias zombieblivande.85 Flickan försvinner från de 
övriga överlevarna och är borta under flera avsnitt. Hennes försvinnande och 
försöken att hitta henne byggs i narrativet upp som ett spänningsmoment.86 
Flickan hittas då dörrarna till en lada full av zombier öppnas, och hon är den 
sista att vackla ut ur ladan. Kroppens konkreta förändrade tillstånd presenteras 
här i ett slag då flickan lämnar ladan, snarare än genom ett utdraget förlopp, 

84 Scenerna mellan systrarna avslutas med att den överlevande skjuter sin syster. 
85 Avsnitt sju, säsong två.  
86 Senare under den andra säsongen kommer gruppen i kontakt med en gårdsägare och kan för 
en tid bo på hans gård. Det kommer att visa sig att gårdsägaren istället för att döda zombier som 
kommit till hans gård låst in dem i en lada, däribland hans fru och vänner. Han hoppas på att ett 
botemedel skall hittas och att de ”insjuknade” skall kunna tillfriskna. Återigen är gruppen splitt-
rad angående hur man skall agera, och i själva verket, också oense om var det mänskligas gräns 
går. 
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som i exemplet med de två systrarna. Detta i meningen att berättelsestrukturen i 
flickans fall understryker förändringen av kroppen genom ett dolt förlopp, där 
två olika slags kroppar kan ställas emot varandra, den levande friska kroppen, 
samt kroppen som zombie.87 

Också vampyrens tillblivelse sker dold för omgivningen. I True Blood skapas 
vampyrer ur mänskliga originalkroppar genom riter som på många sätt påmin-
ner om de kulturella riter som vi i väst förknippar med döden och döda krop-
par. I vampyrberättelsen innebär dock dessa riter och slutet på det mänskliga 
livet och kroppen inte ett upphörande, utan en passage till vampyrens nya ex-
istens. I förhållande till makeoverkulturens transformationsberättelser är alltså 
en uppenbar länk till den monstruösa transformationen, att också denna delar 
ett påtagligt fokus på ett ”före” och ett ”efter” (Jones, 2008), där jaget omfor-
mas och föds på nytt. I såväl True Blood som The Walking Dead markeras kopp-
lingen till det mänskliga ursprunget i skildringen av monstergestaltens tillbli-
velse. 
 Två exempel från True Blood skildrar unga kvinnor, Jessica Hamby och Tara 
Thornton88, som måste dö som människor för att återuppstå som vampyrer. 
Den monstruösa makeovern bevarar här den kroppsliga ytan, som förblir den-
samma, medan kroppens inre och jaget förses med nya förmågor som till stor 
del kan döljas för omgivningen. Vampyrblivandet innebär framförallt ett nytt 
jag som kan ta plats i en kropp med ett sedan tidigare bekant utseende, medan 
makeovernarrativ oftast ersätter en kropp för att bättre stämma överens med 
ett inre jag. Jessica och Tara måste, för att leva vidare efter sin mänskliga död, 
begravas tillsammans med en vampyr och deras blod måste ersättas med vam-
pyrblod. De inleder sina existenser som vampyrer genom att resa sig som le-
vande döda ur de gravar där de lades som människor. Förlusten av det gamla 
jaget understryks genom den symbolladdade graven och också genom seriens 
skildring av de nya vampyrernas förlust och saknad efter de relationer de hade i 
livet. Trots att vampyrens transformation i True Blood är i ett motsatsförhållande 
till zombiens transformation i The Walking Dead i meningen att vampyrens 
kropp är uppbygglig, stark och vacker, medan zombiens oundvikligen förfaller, 
innebär båda en förlust av ett tidigare jag. Vampyren är efter transformationen 
långt rörligare och mer flexibel i sitt kroppsliga skick än zombien. Man kan i 
representationen av monsterkroppen i True Blood och The Walking Dead alltså se 
en pendelrörelse, där den väldisciplinerade kroppen bryts ned och, i vampyrens 
fall, åter kan byggas upp. Vampyrens kropp kan färdas in och ut ur den kropps-

87 Flickans tillstånd blir föremål för en form av omvänt ”avslöjande” som kan påminna om 
makeoverkulturens nygamla kroppar som presenteras efter en tid som dolda i reality-televisionens 
narrativ, medan transformationen här istället utgör en form av mardrömsresultat. 
88 Avsnitt tio och elva, säsong ett och avsnitt ett, säsong fem. 
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liga transformationen, och därmed det monstruösa, medan zombiens kropp i 
sitt förfall ofrånkomligt färdas allt längre ifrån den disciplinerade kroppen. Båda 
transformationsberättelserna utgör dock på olika sätt omvända och mardröms-
lika transformationer, med oväntade eller oönskade och framförallt oförutsäg-
bara följder. Makeoverkulturens kroppsberättelser handlar om att ”befria” ett 
sant inre jag, medan berättelserna om det monstruösa snarare lovar ett ”efter” 
där det monstruösa får spelrum. Den mänskliga kroppens förändring blir i True 
Blood och The Walking Dead materialiseringen av övergången från det bekanta till 
det obekanta. Övergången till det monstruösa handlar ofta om att förlora, sna-
rare än att hitta, ett jag. Gestalternas transformerande kroppar utgör båda hot-
bilder av förlorade jag i motsats till makeoverkulturens narrativ som utlovar 
”hittade”, skapade jag och fulländade kroppar.  

Kroppstransformationens fokuspunkter  
De monstruösa gestalternas kroppsliga transformation är i True Blood och The 
Walking Dead direkt knutna till tre framträdande punkter i makeoverkulturens 
diskurser kring ett optimerat jag, nämligen hud, tänder och hunger (vikt).89 I 
både True Blood och The Walking Dead är representationer av perforerad hud och 
öppna kroppsliga gränser framträdande, liksom en explicit sammanblandning av 
kroppens in- och utsida, där organ eller andra vävnader blir synliga, eller då 
delar av kroppen saknas, vilket står i ett slags motsatsförhållande till jagpro-
jektets strävan efter en sammanhållen kroppslighet och därmed ett sammanhål-
let och optimerat jag. Huden, som är kroppens synliga yta, största organ och 
gräns mot yttervärlden, är en av de viktiga punkterna i genomförandet av jag-
projektet och en av de delar av kroppen som uppvisas och granskas av omgiv-
ningen (Patterson och Schroeder, 2010).  
 I vampyrens fall påminner exempelvis hyn på ett förstärkt sätt om makeo-
verkulturens fokus på ett felfritt yttre, där marknadsföring för antirynk-krämer 
eller medel mot akne, i vampyrens snabbläkande hy får en magisk, till och med 
monstruöst, felfri speglingsyta. Vampyrens hud är slät och skiljer sig vanligtvis 
                                                        
89 Även produkter för hår skulle möjligtvis kunna räknas in i denna kategori av ”hjälpmedel” för 
ett jagbygge. Håret är dock inte på samma sätt, som exempelvis huden, en organisk del av krop-
pen. Håret kan klippas av och avskiljas från individen och också lättare modifieras. Ett tunt hår 
kan bli tjockare med löshår, och färgen kan lätt ändras. Därför ser jag inte hår som en lika intres-
sant komponent i en diskussion om ett ”jagbygge” där den fysiska kroppen utgör en komponent. 
Det optimerade jaget i förhållande till hud, tänder och vikt är också starkt kopplade till en kvinn-
lig kropp. Det är kvinnans kropp som ovillkorligen måste efterleva denna form av disciplinerat 
fysiskt jagbygge. Även mannens kropp är naturligtvis kopplad till en rad ideal, men det är knapp-
ast något djärvt påstående att det är kvinnans kropp som ofta ingående granskas, och att mannen 
har fler möjligheter att kommunicera pondus eller värde i andra och fler kategorier än de rent 
utseendemässiga, på ett annat sätt än kvinnan. 
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inte märkbart från människors hud, förutom att den är blek och kall att vidröra. 
Ett av makeoverkulturens arbetsverktyg för att det unga eller ungdomliga jaget 
ska speglas på rätt sätt i den åldrande kroppen, är plastikkirurgi och andra kos-
metiska ingrepp, vilket kan förhållas till i synnerhet vampyrgestalten. Huden 
(och därmed resten av kroppen) bör enligt rådande diskurser kring kroppslighet 
kläs, solas, rakas, epileras, vaxas, peelas, sminkas, rengöras och återfuktas. Dess-
sutom finns också ökade tendenser kring permanent förändring (transformat-
ion) av huden genom tatueringar, piercings och ärrning. Huden är speciell ge-
nom att den markerar gränsytan mellan insida och utsida, jaget och samhället, 
jagprojektet och dess arbetsverktyg i form av ”hjälpmedel” som kosmetika och 
så vidare. Huden som len, mjuk och hårfri ses som en markör för en idealiserad 
kvinnokropp och vård av huden blir därmed också en gränsdragning mellan 
könen (Patterson och Schroeder, 2010: 254; 257). Diskurserna som omger 
makeoverkulturens kroppsprojekt betonar vikten av det ”naturliga” och ”äkta”, 
där ett överslaget projekt hotar att slå över i det monstruösa. Exempelvis blir 
den plastikopererade kroppen potentiellt utslätad eller tillrättalagd på ett sätt 
som påminner om att också den evigt starka och oövervinnerliga utsidan av 
vampyrkroppen i True Blood existerar till priset av att få uttrycka sitt sanna inre, 
eller jag. Både ingrepp och vampyrens existens lovar på ytan ungdom och 
skönhet, men de saknar under ytan autenticitet.  
 Zombiens hud utgör i detta fall vampyrens motsats; zombiens kropp, och 
dess yta i form av hud, visar alla de tecken på förfall man kan förvänta sig av en 
död människokropp. Huden är trasig och missfärgad och kan ofta saknas i 
partier och zombien kan på ett konkret sätt betraktas som flytande och föränd-
rad i sitt kroppsliga skick. Jagprojektet, manifesterat genom reklambudskap, går 
ut på att hejda eller ställa till rätta det som håller på att hända i form av åldrad 
hy eller akne. Zombien är även i detta avseende en slags drastisk motsats till 
polerad yta, och dess kropp kan läsas som en explicit protest eller resignation 
inför alla försök att vara en samlad helhet, metaforiskt eller konkret.  

Tänder är en annan fokuspunkt i den marknadsföringsretorik som speglar 
vilka sorts kroppar och utseenden som är lyckade manifesteringar av ett väl 
genomfört jagprojekt. Leende vita tandrader konnoterar såväl en inre som en 
yttre lycka. Leendet i sig är ett tecken på en positiv upplevelse, medan raka, vita 
och kompletta tandrader är attribut som alltså förknippas med ett väl genom-
fört kroppsligt jagprojekt. Vampyrens tänder i True Blood är vita, vassa och po-
tenta och utgör en förlängning av den i övrigt starka kroppen. Vampyrens 
huggtänder är ett attribut som lagts till den mänskliga kroppen och utgör en 
hyperexponering av de värden som konnoterar ett utseendemässigt lyckande, 
vilket slår över i ett slags dialektiskt genomförande av jagprojektet och i det 
monstruösa. Det fysiska draget illustrerar karaktärernas relation till sin 
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monstruositet genom att det i vissa situationer behöver visas eller aktiveras, 
medan det i andra kan döljas. Vampyrerna ”klickar” fram sina tänder i situat-
ioner då de känner sig hotade eller upphetsade och tänderna blir således ett 
tecken på rädsla, ilska eller upphetsning. Tänderna är till för att bita människor 
och de konnoterar ett direkt hot mot den mänskliga kroppen dess gränser. 
Tänderna är konkret till för att perforera hud och de står metaforiskt för vam-
pyrens monstruositet och gränslöshet. Zombiens tänder i The Walking Dead är 
mörka och missfärgade och ofta saknas tänder ur tandraden, läpparna eller 
vävnader i zombiens ansikte, vilket leder till att delar av tandraderna exponeras 
på ett onaturligt sätt och blir till ett potentiellt skrämmande grin. Zombiens 
tänder signalerar en hotfullhet främst genom att de visar upp en abjekt kropp 
som frångått den mänskliga kroppens ordning. Zombiens kropp exponerar ofta 
det som aldrig borde ha blivit synligt, det som normalt döljs under kroppens 
yta. Zombiens ansikte påminner genom detta ofta om en liemansgestalt, vilket 
understryker dess nära koppling till döden och dödsbringande egenskaper. 
 En tredje fokuspunkt som är särskilt framträdande i diskurser kring det 
kroppsligt genomförda jagbygget är vikt och hunger. Kroppen ska hållas slank 
och vältränad. Framförallt kvinnor måste, i världen utanför tv-narrativen, för att 
framgångsrikt optimera sina jag, hålla sin hunger i schack. Så ofta har vampyr-
gestaltens hunger lästs som en allegori för sexuell aptit att andra tolkningar helt 
förbisetts. Då vampyrens lust inte tolkas som rent sexuell återstår faktiskt en 
annan tolkningsmöjlighet – nämligen den förbjudna lusten inför mat (Höglund, 
2000: 123). Humanvampyren i True Blood måste kämpa för att hålla sin hunger i 
schack eftersom den inte vill skada människor i sin omgivning medan zombie-
gestalten i The Walking Dead hetsäter utan tanke på konsekvenserna. Zombiens 
och vampyrens monstruositet är till stora delar förknippad med den häftiga och 
omättbara hunger de ger uttryck för. En hunger som riktas mot det förbjudna 
och som har farliga och destruktiva konsekvenser, för dem själva, för deras 
omgivning och i slutändan, för all struktur. Förutom att zombien attackerar och 
konkret konsumerar andra människor – vilket gör att dess diet inte kan anses 
vara i linje med sunda val, är också zombiens och monstervampyrens sätt att äta 
förknippat med att de själva fläckas av sitt begär. Zombien biter och sliter med 
händerna i det blodiga kött den vill åt, och såväl zombien som monstervampy-
ren försvinner med sin kropp in i den kropp de konsumerar.	   Blod från de 
kroppar monstren attackerar märker ofrånkomligen deras egna kroppar med 
det förbjudna, i zombiens fall helt tanklösa, begär som de låtit sig styras av. 
Även kroppar som inte efterlever ett jagprojekt på ett framgångsrikt sätt blir 
märkta av det faktum att de inte kunnat undvika att styras av begär, genom 
övervikt och andra avvikelser från en fast norm.  
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Vampyren, blodet och begäret	  
I vampyrberättelsen har det mänskliga blodet ofta en central roll, då vampyren 
behöver blod för sin överlevnad. I True Bloods universum har dock ett japanskt 
företag för vampyrernas räkning tagit fram den syntetiska bloddrycken 
TruBlood som säkrar vampyrernas tillgång på föda på artificiell väg. Drycken, 
som i möjligaste mån ska efterlikna verkligt mänskligt blod, kan beställas i sma-
ker av olika blodgrupper, men kan likväl inte mäta sig med det mänskliga blo-
dets autenticitet.  
 En scen i den första säsongens åttonde avsnitt inleds med en närbild på en 
surrande mikrovågsugn där en TruBlood-flaska står på uppvärmning. Flaskan 
får i scenen belysa de diametralt olika inställningarna till blodsubstitutet i vam-
pyrsamfundet. Då mikron plingat till sträcker vampyren Erik Northman över 
flaskan till Bill Compton och männen glider över i ett samtal om ”mainstream-
ing”, vilket innebär att som vampyr leva så likt en människa bland människor 
som möjligt, samt att bara dricka blod från den människa som villigt erbjuder 
sin kropp för detta syfte. Erik, liksom många vampyrer med honom, ser 
TruBlood som ett hopplöst artificiellt och smaklöst substitut som aldrig kan 
leva upp till det mänskliga blodet. Andra vampyrer, så som Bill, är beredda att 
(åtminstone i perioder) att välja blodsubstitutet för att skydda människor.   
 Det mänskliga blodet behåller alltså en särställning och är befäst med en 
oefterhärmlig autenticitet i förhållande till flaskan som är märkt med texten 
”TruBlood” (äkta blod). Vampyren är befäst med ”evigt” liv, men den saknar 
autentisk mänsklighet i form av hjärtslag och pulserande blod. Om man väljer 
att tolka blodet som en allegori för våra jag, kan man alltså se drycken 
TruBlood som ytterligare en satsning på ett reklamfinansierat jag, som kan kon-
sumeras. I förhållande till det reflexiva jagprojektet och dess uttryck i makeo-
verkulturen, kan det mänskliga blodet och TruBlood utgöra de motpoler av 
autenticitet och de produkter och strategier som marknadsförs som ”auten-
tiska”. Precis som en ändlöst lång samling hud- eller hårvårdsprodukter, tand-
blekningskit eller bantningspreparat försöker man sälja vampyren det autentiska 
som den aldrig till fullo kan uppnå. Substitutet lovar äkthet och fulländning 
(TruBlood), precis som reklamen bygger ”sanna jag” av hårfärg och kosmetika.  

Vampyrens eget blod har i True Blood en verkan på människor som påminner 
om en beroendeframkallande drog, och blodet, också kallat V-juice, säljs på en 
illegal drogmarknad.90 V-juice verkar som många av verklighetens droger ge-

                                                        
90 Får en skadad människa i sig vampyrblod kan denne läka på samma sätt som en vampyr. Detta 
är dock en välbevarad hemlighet i vampyrgemenskapen eftersom man inte tänker låta sig utnytt-
jas av den mänskliga läkarvetenskapen. Då en människa har fått i sig en viss mängd av vampyrens 
blod skapas ett band mellan människa och vampyr. Vampyren kan känna på sig var människan 
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nom att ge sin brukare njutning, känslor av eufori och tillfällig sexuell potens, 
men leder med tiden till bieffekter och svåra abstinensbesvär. Sättet vampyrens 
blod verkar i den mänskliga kroppen kan förhållas till vampyrens relation till 
människan i stort. Då vampyrblodet blir en del av den mänskliga kroppen blir 
gränserna mellan kroppar, och därmed också det monstruösa och det mänsk-
liga, alltså osäkra då vampyrens kropp hotar att i flytande form ta sig in männi-
skan och utan synbara förändringar på den mänskliga kroppens yta, verka och 
förändra människan och hennes beteende. På samma sätt som vampyrkroppen 
också erbjuder en tilldragande och vacker yta har dess blod till en början också 
önskvärda egenskaper, men precis som den tilldragande kroppen bär på en 
implicit monstruositet är också vampyrblodet befäst med ett dolt hot.  
 Vampyrens längtan efter den mänskliga kroppen och dess blod har ofta 
tolkats som ett sexuellt begär (Hogan, 1986: 138; Baddeley, 2010; Weinstock, 
2012: 20; Rothermel, 2012: 95, m.fl.). Vampyrens begär bär med sig ett löfte om 
njutning, dels för vampyren, men ofta också för den människa som är föremål 
för vampyrens begär och i True Blood finns en många gånger ömsesidig dragning 
mellan vampyrer och människor, som inte endast är sexuellt. Vampyrens begär 
pendlar mellan å ena sidan något njutbart, sexuellt kodat och å andra sidan 
destruktivitet och mörker. Såväl humanvampyrer som monstervampyrer (se 
Höglund 2009: 310) blir i serien upphetsade av det som är förknippat med att 
suga blod, men det finns i vampyrens bett en potentiell destruktivitet som kan 
ta överhanden om inte vampyren är försiktig och begäret måste därmed regleras 
och passas. Mellan Bill Compton och Sookie Stackhouse är Bills bett och Soo-
kies blod en del av sexakten och omgärdas av sensualitet och ett romantiskt 
skimmer. Andra vampyrers bett kan i serien vara betydligt mer omilda och ag-
gressiva, men även de är ämnade att konnotera ett slags rå potens och sexualitet 
som dock är helt frikopplad från romantik.91  

befinner sig och människan kommer i sin tur att känna en sexuell dragning till den vampyr vars 
blod hen har druckit av.   
91 Bills bett lämnar nästan aldrig några permanenta märken eftersom han ofta stryker sitt eget 
blod över såret, vilket gör att det omedelbart drar ihop sig och läker. Bills vampyrkropp utgör 
alltså inte samma hot mot människokroppen som många andra vampyrkroppar gör. Vampyren 
kan dock inte alltid nå samma tillfredsställelse genom att suga blod från den som frivilligt låter sig 
bitas. 
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Öppna och dolda kroppsliga hot  
Liksom jag tidigare konstaterat manifesteras den monstruösa kroppens hot på 
olika sätt hos vampyren och zombien. Medan vampyren döljer såväl onda upp-
såt och kroppslig inkonsekvens under kroppens yta, bär zombien bär dessa 
synligt. Vampyrkroppen i True Blood påminner till förväxling om en mänsklig 
kropp, men är befäst med en hotfullhet som Katherine Goodnow (1994: 57) 
har kallat för ”dolt abjekt”. Det dolda abjektet präglas av ett ”falskt, rent an-
sikte”, en hotfullhet som inte omedelbart kan identifieras, men som under ytan 
innebär samma fara som det synliga abjektet. De av vampyrkroppens egenskap-
er som är befästa med dess monstruositet är i regel sådana som kan döljas eller i 
olika situationer ser olika ut, så som huggtänder och tårar av blod. 
	   Zombiens i The Walking Dead å andra sidan bär sin kroppsliga monstruositet 
på kroppens yta och dess monstruösa drag kan inte dras tillbaka då de väl har 
satt in. Dock kan också zombiens kropp röra sig fram och tillbaka i det hotfulla. 
Liket väcker enligt Kristeva (1982: 5) den yttersta formen av abjektion. Ef-
tersom zombien är ett animerat lik, kan dess kropp betraktas som än mer hotfull, 
då den på ett än tydligare sätt står i motsats till strukturer av kroppslig ordning 
och barriärer.92 I zombienarrativet skapas alltid en osäkerhet även kring den 
kropp som ligger still och till synes är död eftersom karaktärer och publik under 
rådande premisser inte längre kan lita på tidigare gränser och strukturer. Vid 
otaliga tillfällen under seriens gång kommer karaktärerna nära kroppar som vid 
första anblick är tillintetgjorda. Kroppar så skadade att de omöjligt kan vara vid 
liv och som dessutom ligger eller sitter stilla, men som ändå vaknar till liv. 
Också de explicit abjekta kropparna i The Walking Dead kan alltså i någon mån 
betraktas som dolda abjekt, eftersom deras hotfullhet bär potentialen till att 
fördjupas.  
 Vampyrens enhetliga, människoliknande kropp ger inte alltid prov på en 
explicit hotfullhet, men då vampyren gråter bryter en inre hotbild fram. Vampy-
rens tårar består av blod och strimmorna av blod utgör ett kroppsligt hot, då de 
konkret sipprar fram ur den annars sammanhållna och rena kroppen. Då vam-
pyren gråter fläckas abjektets rena ansikte av det inre hotet, så som Goodnow 
beskriver det. Blod är en av kroppens beståndsdelar som hör hemma på krop-
pens insida, och som då det rinner på kroppens utsida, i allt väsentligt är ett 
tecken på sjukdom eller skada. Vampyrens kroppsliga gränser, som till synes är 
intakta och till och med mänskliga, ritas här om. Dessutom signalerar vampy-
rens tårar av blod något om dess känsloliv. Mänskliga tårar är klara och genom-
                                                        
92 En död kropp skall enligt vår förförståelse och vår inramning av det mänskliga inte ha för-
mågan att röra sig och åsynen av en sådan kropp har potentialen till att slunga betraktaren djupare 
i vad Masahiro Mori (1970: 33) kallar ”the uncanny valley” – kuslighetens dalgång.  
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skinliga, medan vampyrens rent konkret är fyllda av något mörkt och dunkelt. 
Att de består av blod konnoterar också att de är onaturliga och att vampyrge-
stalten egentligen inte är ämnad att gråta.	  Också i skildringen av den odöda 
gestaltens andra död har ansiktet en särskild plats i narrativen, då närbildsfokus 
i båda serierna ofta läggs på ansiktet i dödsögonblicket, vilket förstärker monst-
rets förlust av det mänskliga och subjektiva, som får vika undan för det abjekta. 
Jag återkommer till detta under En andra transformation: den monstruösa gestaltens 
andra död.	  

Vampyrtårar i True Blood, Lorena Krasiki och Bill Compton, HBO. 

Möten mellan monstruösa och mänskliga kroppar	  
I berättelser om monstruös kroppslighet är det i möten mellan gränsdefinie-
rande kroppar (människokroppar) och avvikande kroppar (monstruösa krop-
par) som de kroppsliga gränsernas överträdelser blir som mest explicita. Kon-
trasteringen av den sammanhållna kroppen med den monstruösa, och framför-
allt anfallet mot kroppen, fungerar också som ett berättartekniskt grepp genom 
att etablera en närhet mellan åskådare och text. 
 Möten med en monstruös kroppslighet skildras ofta utifrån ett misslyckande 
att separera det avvikande och sjukliga från det friska. Premisserna i The Walking 
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Dead påbjuder dock att gränserna mellan liv och död förskjutits och att tidigare 
strategier för avskiljande inte längre kan användas. Riter kring döden och den 
döda kroppen är delvis förknippade med att hantera sorg och att upprätta 
strukturer kring döden, ett fenomen som människan inte rår över, men riterna 
handlar också konkret om att skilja döda kroppar från de levande. Karaktärerna 
i serien skapar därför nya tillfälliga riter kring sina döda och det betonas att de 
”verkliga döda” skall begravas medan zombier efter att de tillintetgjorts skall 
brännas. Detta förfarande fungerar som ett försök att upprätthålla vissa gränser 
och strukturer, även kroppsliga, i ett samhälle vars strukturer uppluckras. 

The Walking Dead visar dock också prov på motsatsen, där den sjuka eller 
döda kroppen istället för att avskiljas från de levande, används för att maskera 
gränsen mellan levande och döda och därmed det monstruösa och mänskliga. 
Under den första säsongens andra avsnitt skildras på ett mycket explicit sätt hur 
överlevande tvingas iklä sig den monstruösa kroppen. En grupp överlevare 
befinner sig i Atlanta för att skaffa förnödenheter och målsättningen är att åter-
vända till lägret för att undvika stadskärnan som zombierna gjort till sin. Att 
lämna byggnaden de befinner sig i är att göra sig till ett lätt byte och gruppen 
bestämmer sig för att en möjlig lösning är att sönderdela en zombiekropp och 
iklä sig dess vävnader och därmed doft, för att undvika zombiernas intresse. 

Detta skildras i en scen som är intressant av framförallt två orsaker. För det 
första fäster den en subjektsidentitet vid den gränslösa, oordnade och abjekta 
kropp som ligger på golvet framför gruppen, på ett sätt som sällan sker med de 
otaliga kroppar som förstörs i serien. Detta skapar ett underlag för att för-
knippa den transformerande kroppen vid en ”före”-berättelse och ett mänskligt 
liv. För det andra kommer kroppen att genomgå en andra transformation, då 
”efter”-berättelsen utgörs av att den kroppsliga strukturen helt tillintetgörs. 
Oftast är de ickedöda eller döda identitetslösa abjekt eller kusliga kroppar 
märkta av sin materialitet och sin avsaknad av subjektsidentitet eller sin förlo-
rade subjektsidentitet. I det här fallet kopplas alltså de mänskliga kvarlevorna till 
en specifik individ, som sedan berövas återstoden av sin kroppsliga sammanhål-
lenhet. 

Rick hinner höja yxan för att rikta den mot kroppen, men hejdar sig i sista 
stund, sträcker sig efter plånboken i likets kläder och läser från legitimationen: 
”Wayne Dunlap, Georgia, född 1979”. Genom detta fästs kroppen vid ett 
namn och ett ursprung. Rick fortsätter: ”Han hade 28 dollar på fickan då han 
dog och en bild på en söt flicka. Med kärlek från Rachel. Han var som oss, 
oroade sig för hyran eller superbowl. Om jag hittar min familj ska jag berätta 
om Wayne”. Med flera ytterligare markörer fästs nu Wayne vid ett liv, en identi-
tet och ett sammanhang. Dels i en relation till en annan människa och dels till 
sin amerikanska kontext, något som understryks då Rick, som är en etablerad 



137 

karaktär, jämför Wayne med sig själv och sin familj. ”En sak till, han var organ-
donator” säger en av de andra karaktärerna. Ett organdonationsbeslut ter sig 
som en bisarr kvarleva från en helt annan tid och får i detta sammanhang en ny 
innebörd. Utan att återskapa konkret kroppslig ordning har gruppen på ett visst 
sätt återskapat (åtminstone minnet av) delar av en kulturell ordning. Detta görs 
genom att återinlemma den från början oidentifierade materiella kvarlevan, det 
vill säga Wayne Dunlaps kött och blod, in i en kulturell kontext genom att fästa 
den vid en subjektsidentitet.  

Härnäst kommer kroppen och dess struktur att förintas under en 45 sekun-
der lång explicit scen, där det affektiva anslaget inte främst skapas genom bilder 
utan genom ljudeffekter. Gruppen överlevare, iklädda skyddsrockar, omringar 
den döda kroppen och filmas på avstånd snett uppifrån. Den dödes ansikte 
döljs bakom överlevarna och hans kropp avskiljer sig inte märkbart från de 
andras då gruppen betraktas på avstånd, förutom att han ligger ner. Då Rick tar 
fram körkortet är en närbild fokuserad på hans ansikte, för att sedan vandra till 
de andra överlevarna. Då Rick sätter yxan i kroppen visas de andras äcklade 
blickar och frånvända ansikten och ljudeffekter av knakande ben och fuktiga 
kroppsdelar ljuder. Rick fortsätter att hugga i kroppen, som inte visas i bild, 
ljudeffekterna ackompanjeras istället av närbilder på de andra överlevarna, som 
tydligt känner obehag och äckel och varav en till slut kräks. Åskådaren inbjuds 
att genom kombinationen av karaktärernas reaktioner och ljudeffekter, själva 
känna en närhet till den avbildade kroppen trots att den inte visas i bild. Då 
kameran väl riktas mot den döde mannen, visas inte hans ansikte, utan hans 
avhuggna lemmar och öppna buk. Slutligen använder de överlevande sina hän-
der för att iklä sig den dödes vävnader och blod, något som vidare fördjupar 
anslaget av obehag då den döde inte kan hållas på avstånd. Återigen inbjuds 
åskådaren till en upplevd närhet genom närbilder på de äcklade överlevarnas 
ansikten. 
 Ett annat exempel från seriens första säsong, då gruppen överlevande bosatt 
sig i ett campingläger, handlar om kontakten med den smittade kroppen. En 
man blir biten av en zombie och redan innan han hunnit uppleva några sjuk-
domssymptom upptäcks bettet av en slump av en annan överlevare. Sjukdomen 
i mannens kropp utgör ett mikrokosmos av hans position i gruppen efter att 
han smittats. På samma sätt som sjukdomen letat sig in i hans kropp och hotar 
att förgöra den inifrån, utgör han som gruppmedlem nu också ett inre hot, 
något som blir allt mer manifest då han börjar uppvisa symptom. Då mannen 
börjar hosta blod blir det inre hotet tydligt genom de kroppsliga tecken det ger 
ifrån sig, och mannens sjukdom utvecklas i samma takt till att snart utgöra ett 
hot mot gruppen, som han avskiljs ifrån och överges. 

Som jag tidigare varit inne på är möten mellan vampyrer och människor mer 
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ambivalenta då de samtidigt kan innebära både lockelse och hot, och människan 
kan inte till fullo vara säker på vilken sida av vampyren som för tillfälligt är 
dominerande. Då vampyren ligger närmare det monstruösa kan den betraktas 
som en monstervampyr, något som signaleras såväl genom dess egen kropp och 
genom dess möten med den mänskliga kroppen. Monstervampyrens blick och 
mimik och rörelsemönster är tecken på en monstruös status, men framför allt 
lämnar monstervampyren tydligare märken på den mänskliga kroppen. Då en 
monstervampyr bitit en människa är ofta stora delar av hals och bröst täckta av 
öppna sår. Ju fler perforeringar vampyren gör i den mänskliga huden, och ju 
mer blod den utgjuter, desto mer har den skadat barriären mellan insida och 
utsida på den mänskliga kroppen. Monstervampyren översköljs också ofta, 
precis som zombien, av den mänskliga kropp den konsumerar. Kroppen märks 
alltså åter av sina överträdelser och den hunger den borde hålla i schack.  

Den monstruösa kroppen och samhällskroppen 
Både True Blood och The Walking Dead är berättelser om nutida samhällen som 
står inför omvälvande förändringar och som samtidigt befolkas av varelser 
vars kroppar representerar gränslöshet och övergång. I The Walking Dead på-
går en fullkomlig kollaps och sönderfall av en tidigare samhällsordning, och 
dess institutioner. I True Blood utgör vampyrernas konkurrerande, interna 
samhällsstruktur ett potentiellt hot mot rådande ordning. Skildringen av sam-
hällsstrukturen (eller dess avsaknad) speglas i respektive serie i den monstru-
ösa kroppen. Den gränslösa eller osäkra kroppen speglar förstörelsen av, eller 
hotet mot, ordningsskapande eller ordningsuppehållande institutioner eller 
instanser i det samhälle som avbildas.	  
 Liksom zombiens kropp i sig utgör en explicit hotfullhet är också hoten mot 
den fysiska mänskliga kroppen och samhällskroppen öppna och tydliga i The 
Walking Dead. I True Blood lever vampyrerna officiellt i samförstånd och fred 
med människor, men är i själva verket organiserade efter egna samhälleliga 
strukturer. Vampyrerna hör antingen till ”mainstreamers” – som tror på samex-
istens med människor, eller till dem som ser människor som sina undersåtar, 
som en form av boskap. Precis som vampyrernas samhällsinstitutioner och 
hemliga agendor förblir osynliga för människor, lurar i djupet av deras sam-
manhållna och ofta tilldragande kroppar också en hotfull monstruositet. Vam-
pyrgestalten präglas som konstaterat av en osäkerhet och kan inte enkelt kate-
goriseras då det ofta pågår en kamp mellan dess monstruösa och mänskliga 
drag. Vampyrkroppens handlingar speglar också det övergripande samhällshot 
som gestalten ger upphov till. Den vampyr som skadar en människa gör ett 
mycket konkret fysiskt intrång i den mänskliga kroppen, vilket blir ett åskådlig-



139 

görande av hotet från de samhällsstrukturer vampyrerna byggt upp, som också 
de kan penetrera och skada, till och med tillintetgöra, den samhällskropp män-
niskor skapat. Förhållandet mellan hotet från den monstruösa kroppen och 
hoten mot samhällskroppen påminner om varandra också i The Walking Dead. 
Zombiesmittans följder hotar att konsumera och tillintetgöra de samhälleliga 
strukturerna på samma sätt som den enskilda zombien hotar att förgöra den 
mänskliga kroppens gränser. Precis som zombiens egen fysik förlorar den 
struktur och kroppsliga ordning den en gång hade upphör också dess förmåga 
att vara del av en samhällsstruktur. I The Walking Dead är det de överlevande 
människorna som är i stånd att bygga upp vad som kan kallas en samhälls-
kropp. Utträngda i mindre grupper försöker de överlevande genom interna 
strukturer och maktkamper skapa egna fungerande, mindre samhällssystem. 
Den forna samhällskroppen är uppdelad och sönderhuggen i enheter som inte 
längre kommunicerar eller samarbetar med varandra, precis som zombiens 
kropp. Seriens huvudsakliga protagonister stöter med jämna mellanrum på 
andra överlevande människor. Ibland är dessa hotfulla, ibland vädjar de om 
hjälp, men gruppen avvisar i regel främmande människor och lämnar dem åt 
sitt öde. De övergripande samhällsinstitutioner som sammanfogade främmande 
människor med varandra har i serien utraderats. 

Institution, ordning och kaos	  
Samhällskroppen är uppbyggd av vissa bärande institutioner och båda serierna 
skildrar hur flera av dessa ifrågasätts, förändras eller förintas. I The Walking Dead 
är övergivna militärfordon och polisbilar, tilltrasslade och smutsiga flaggor, 
kyrkor fyllda av zombier återkommande. Nedbrutna symboler för ordningsupp-
rätthållande myndigheter, eller skadade nationella och religiösa symboler, vittnar 
om en nerbruten samhällsstruktur och övergivna eller ineffektiva institutioner 
där nya spelregler gäller. I True Blood å andra sidan är det vampyrernas institut-
ioner som skapar osäkerhet och rädsla, där de tar plats vid sidan om de etable-
rade mänskliga institutionerna ett hot som växer sig starkare och tydligare under 
seriens gång.  

Sjukvården blir den första samhällsinstans vars kollaps skildras i The Walking 
Dead. Under seriens första avsnitt Days Gone Bye blir polismannen Rick Grimes, 
skjuten i tjänsten. Zombiesmittan har ännu inte brutit ut och Rick får vård på 
ett sjukhus, där han under en längre tid svävar in och ut ur medvetslöshet. Då 
han slutligen återfår medvetandet, har världen runt omkring honom fått en helt 
ny form. Från sin sjukhussäng ser han sig om i sitt rum, där allt verkar vara i sin 
ordning, förutom att blommorna i vasen på nattduksbordet har vissnat och att 
klockan på väggen har stannat. För tittaren är dessa detaljer tydliga omen om 
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vad som skett utanför rummets dörr och om vad som komma skall. 
	   Först då Rick tar sig ut i sjukhuskorridoren blir förstörelsens omfattning 
uppenbar för både honom och publiken. Takens isolering har gett vika, lysrören 
blinkar, golven är täckta av papper och skräp och det är illavarslande tyst. Rick 
lyckas ta sig fram till en telefon och lyfter på telefonluren men hör bara tystnad. 
Sjukvården som institution, här symboliserad av en sjukhuskorridor, har medan 
Rick varit medvetslös helt förintats, och det är genom avbildningen av en oord-
nad och gränslös kropp som detta illustreras och understryks. Rick fortsätter 
längs nästa korridor och under blinkande lysrör och bråte, ligger en illa tilltygad 
kropp. Utmed väggarna syns kulhål och blod, längs golven pölar av blod. I 
slutet på korridoren under skylten ”Cafeteria” syns igenbommade dörrar över 
vilka någon målat texten: ”Don’t open, dead inside”. Rent konkret syftar detta 
på att döda samlats i rummet och dörrarna inte skall öppnas eftersom de då 
anfaller. Dock skulle de engelska orden ”dead inside” också lika gärna kunna 
syfta på ”död på insidan”. Vilket i detta sammanhang kan tolkas metaforiskt 
som det ”döda”, det vill säga, förlorade värdet i sjukvårdsinstitutionen, som i 
sin tur är en del av det amerikanska samhället. Vad kan komma fram då dörrar 
öppnas in till olika institutioner och instanser, gör de vad de borde göra eller är 
de döda på insidan? I ett vidare perspektiv, där man ser den döda insidan som 
ett mera abstrakt samtida tillstånd kan också denna text kopplas till det reflexiva 
jagprojektet. Är vi döda på insidan då vi blivit flytande och föränderliga? Man 
kan läsa texten som symbolisk för att det under de yttre lagren av manifestat-
ionen av jaget, genom kropp och kläder, ingenting finns. Att såväl vi som våra 
institutioner är döda på insidan. Detta ter sig långsökt i förhållande till det en-
skilda exemplet, däremot inte med den genomgående tematiken som följer 
serien. 
 Mellan dörrarna till cafeterian sticker smutsiga fingrar med långa naglar fram. 
Den döda insidan representeras konkret av döda kroppar och Rick måste välja 
en annan väg ut ur den raserade sjukhusinstitutionen. Utanför sjukhuset har 
döda kroppar lagts i rader och högar, och strax intill sjukhuset ses resterna av 
nästa fallerade samhällsinsats. En militärhelikopter och en rad andra militärfor-
don står tysta och övergivna, avbrutna i sitt uppdrag. 
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Avsnitt 1 av säsong 1 av The Walking Dead, AMC. 

 Också i True Blood står samhället inför omvälvande förändringar. Vampyrer-
na har sin egen straffande instans, tribunalen, där vampyrer samlas och sherif-
fen för området presenterar den som överträtt vampyrernas lagar och regler. 
Denna blir dömd av vampyrsamfundets domare (magistrate). I princip kan 
vampyrer endast göra sig skyldiga till brott mot andra vampyrer. Människor är 
värdefulla endast som en annan vampyrs ägodelar och en vampyr kan straffas 
för att den skadat eller dödat en människa då denna ”tillhört” en annan vampyr. 
Straffen som tilldelas vampyrer är fysisk och kan för allvarliga brott vara ”den 
sanna döden”. För mindre allvarliga brott kan vampyren till exempel bli av med 
sin huggtänder och få svälta i väntan på att de växer ut igen.  
 	   Under avsnitten Wildfire och TS-1993 av The Walking Dead når de överlevande 
ett forskningscentrum som arbetat med att ta fram ett vaccin. Här står den 
konkreta byggnaden för ambitionerna kring en vetenskaplig lösning på proble-
met – och i förlängningen på omöjligheten i att längre förlita sig på detsamma. 
Då de överlevande närmar sig byggnaden möts de av högar av kroppar efter 
individer, som liksom de själva, försökt ta sig fram för att få hjälp. Militärfor-
don som misslyckats med sina uppdrag och dött kaos omger byggnaden. Inne i 

93 Avsnitt fem och sex i den första säsongen. 
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byggnaden finns allt som önskas kan i form av bekvämligheter. Mat, dryck, inte 
minst alkohol, duschar, rena kläder och sängkläder. Inne på centrat har ord-
ningen kunnat bibehållas tack vare rigorösa säkerhetsåtgärder. Men målet, att 
säkerheten skulle nå ut från centrat och vara till hjälp för världen utanför, har 
inte kunnat förverkligas. Istället har centrat blivit en dyster borg där ordning 
råder, i en värld som inte kan ta del av den. Det viktigaste, ett fungerande vac-
cin, har vetenskapen inte kunnat producera. En ensam forskare som resignerat 
inför att inget finns att göra för att hejda smittan, finns kvar på centrat. De 
överlevande får inse att ”någon där ute” som kan hjälpa dem, åtminstone inte 
finns här.	  
	   I säsong tre bosätter sig överlevarna i The Walking Dead på ett fängelse. Ka-
raktärerna lyckas isolera en avdelning celler för att freda sig ifrån anfall från 
zombier och senare kan man också expandera det skyddade området ut på 
fängelsegården. Fängelset blir en fristad för överlevande, något som dock inne-
bär att det ordnade, mänskliga livet blir det avskilda och avvikande innanför 
fängelsemurarna, medan zombierna härjar i världen utanför. Fängelsebyggna-
den får här åskådliggöra rättssystemets kollaps då dess ursprungliga syfte vänts 
till sin motsats. Byggnaden, som skapades för att vara tillhållet för det avvi-
kande och det destruktiva, innesluter nu resterna av normalitet medan det de-
struktiva finns utanför murarna. På ett likartat sätt vänds också de byggnads-
strukturer som en gång fungerade för att hålla fångar inlåsta, nu till att skydda 
fängelset från yttervärlden. Exempelvis står på fängelsegården ett utkikstorn, 
vars ursprungliga syfte varit att övervaka dem som fanns på fängelset för att 
hindra dem från att rymma. Nu blir funktionen även i detta fall det motsatta, 
tornet blir till en utkiksplats för att hindra någon från att ta sig in på fängelse-
området. 
 Också de religiösa symbolvärdena och kyrkan som institution används till-
sammans med den sönderfallande kroppen för att visa på kollapsen av en sam-
hällsinstitution i The Walking Dead. Under det första avsnittet av säsong två är 
några överlevare ute för att leta efter den försvunna lilla flickan Sophia, då de 
hör ljudet från kyrkklockor och blir förvånade och hoppfulla. Med hjälp av 
ljudet kan de hitta fram till en liten kyrkobyggnad med omgivande kyrkogård. 
Ljudet av klockorna och byggnaden i sig påminner om den samhällsinstitution 
kyrkan står för, i sydstaterna på ett än mycket starkare sätt än i Sverige. Även i 
ett sekulariserat Sverige har kyrkan en roll som delaktig i krishanteringsarbete 
och frivilligarbete och kan stå för en hjälpande hand och ett extra skyddsnät då 
andra samhällsinstanser inte förmår att hjälpa, även för den som inte tror på 
den religiösa grund som kyrkan står för.	  Kyrkklockorna markerar tidpunkten 
för ceremonier som bröllop, begravningar eller gudstjänster, alla rituella sam-
mankomster med en tydlig struktur. Då de överlevande når kyrkan inser de att 
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ljudet från klockan har sitt ursprung i ett förinspelat och tidsinställt utropssy-
stem. Kyrkobyggnaden och kyrkklockans eko från en annan tid är allt som 
finns kvar. Väl inne i kyrkan konfronteras de överlevande med att också för-
samlingens medlemmar håller på att vittra sönder. I kyrkbänkarna syns ryggarna 
av vad som en gång var människor. Då de vänder sig om ser man dock att de 
för länge sedan passerat vidare till något bortom institution och ordning. Återi-
gen markerar zombiens gränslösa kropp de uppluckrade gränserna för den 
institutionaliserade ordning den är omgiven av.	  

Djupa skuggor, tysta hus och platser för det monstruösa	  
Både True Blood och The Walking Dead utspelar sig i USA:s sydstater. The Walking 
Dead i delstaten Georgia, till viss del i storstaden Atlanta och till viss del på den 
omgivande landsbygden. Huvudorten i True Blood är den fiktiva lilla staden Bon 
Temps, franska för ”goda tider”, i delstaten Louisiana, men delar av handlingen 
är också förlagd till New Orleans och Dallas, Texas. En mängd gotiska berättel-
ser har utspelat sig i sydstaterna, som bär på en belastning från det förflutna. 
Följderna av slaveriet och etnisk diskriminering har i det verkliga livet på ett 
avgörande sätt påverkat dessa trakter (Ruddell och Cherry, 2012: 39-40). De 
sydgotiska berättelserna delar just ett eko av det förgångna och ett slags, ibland 
tyst, hotfullhet som lurar i de djupa sumpmarker eller mörka skogar som finns 
här. Förutom den täta vegetationen i sumpmarken och skogarna är också kyr-
kogårdar och gamla herrgårdar i förfall vanliga fonder för den sydgotiska berät-
telsen (Mukherjea, 2012: 110). Övernaturliga element behöver inte nödvändigt-
vis vara en del av berättelsen men är en vanlig ingrediens, liksom det groteska, 
makabra och våldsamma. Vansinne, förfall och förtvivlan skildras också ofta 
med hjälp av omgivningen. Detta är fallet också i True Blood i synnerhet, men till 
viss del också i The Walking Dead.94  
 Flera av de karakteristika för den gotiska berättelsen som Mattias Fyhr tar 
upp i De mörka labyrinterna: Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003) kan ses 
i True Blood och The Walking Dead. Ett av den gotiska berättelsens vanligaste 
element är det implicita hotet som emellanåt tar sig fysiska former (ibid; Caval-
laro, 2002: 21). Labyrinter och mörker är platser där det hotfulla kan gömma 
sig. Eftersom vampyrer inte kan röra sig i solljus, och generellt sover under den 

                                                        
94 Till en sydgotisk tradition räknas exempelvis litteratur av nobelpristagaren William Faulkner 
som skrev bland annat A rose for Emily och Harper Lee, som 1960 skrev Dödssynden (To Kill a 
Mockingbird). Anne Rice är en av de författare som varit inflytelserika för nutida gotiska berättel-
ser, i synnerhet vampyrberättelsen (Warner, 2006: 367). Rice En vampyrs bekännelse utspelar sig i 
New Orleans i Louisiana. Också nutida zombieberättelser har utspelat sig sydstaterna, exempelvis 
filmerna House of 1000 Corpses (2003) och The Devils Rejects (2005) regisserade av Rob Zombie 
(född Robert Bartleh Cummings) (Warner, 2006: 367). 
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ljusa delen av dygnet, utspelar sig en betydande del av True Bloods handling nat-
tetid och därmed i mörker. En mörk natur ligger om natten som en famn runt 
både byggnader och dem som rör sig den lilla i staden Bon Temps. Någon be-
lysning finns inte kring byggnader, förutom möjligen en lampa på husens ve-
randor. Vägarna vilar i mörker, de bilar som rör sig här nattetid ter sig som små 
ljuskällor i ett kompakt mörker. The Walking Dead utspelar sig å andra sidan i en 
postapokalyptisk tid där elektricitet och andra moderna bekvämligheter slutat 
fungera. Här är storstaden lika mörk som landsbygden. Stora byggnadskomplex 
som gallerior eller sjukhus som vanligtvis behöver elektriskt ljus ligger nu i 
mörker. Att platser som dessa nu står mörka och övergivna antyder att de inte 
längre kan leva upp till den roll de en gång bar upp. Båda serierna utspelar sig 
emot en fond av skuggor som ter sig outforskade och ofta hotfulla, och där 
både verkliga och föreställda hot lurar.  

Ett annat typiskt element ur den gotiska berättelsen är ett olöst hot eller 
mysterium från det förgångna. I The Walking Dead är det förgångna ständigt 
närvarande i alla de byggnader och människokroppar, i form av zombier, som 
är ruiner från en annan tid. Ruinerna i serien är moderna byggnader och serien 
utspelar sig i en alternativ nutid eller nära framtid. Ett av de mest grundläg-
gande mysterierna består i att varken karaktärer eller publik känner till orsaker-
na till zombiesmittan. Flera mysterier vilar också över True Blood och huvudka-
raktären Sookie Stackhouse fungerar som utgångspunkt för flera av dem. Soo-
kie kan höra andra människors tankar och hennes förmåga får både henne själv 
och andra att undra vem eller vad Sookie egentligen är.95 Frågetecken kring hur 
Sookie och Jason Stackhouses föräldrar dog är ett berättarelement som under 
flera säsonger utgör ett eko ifrån det förflutna.96  
	   Också platser kan åskådliggöra hur berättelsen och inte minst de övernatur-
liga eller mystiska elementen har flera lager, där somliga är manifesta, medan 
andra för det mesta är dolda. Baren Fangtasia i True Blood drivs av och för vam-
pyrer, samt för att attrahera människor som vill träffa vampyrer för att ha sex, 
så kallade ”fangbangers”. Fangtasia som plats och rum symboliserar vampyrge-
staltens och därmed vampyrkroppens olika lager. Precis som vampyrens sam-
manhållna kropp kan ses som bestående av flera lager, där det yttersta ofta kan 
dölja och förhandla vampyrens monstruösa insida, kan också baren Fangtasia97 
ses en som plats ”med flera lager”. Det yttersta lagret, baren, bjuder in männi-

95 Det visar sig så småningom att Sookie har påbrå från en älva, vilket är bakgrunden till hennes 
ovanliga förmåga. 
96 Länge har Sookie och hennes bror trott att föräldrarna dog i en olycka på en översvämmad 
bro, men under seriens gång antyds att något annat ligger bakom. Under seriens femte säsong 
visar det sig att det är en vampyr som ligger bakom föräldrarnas död. 
97 Namnet Fangtasia har hämtat inspiration från vampyrens tänder, på engelska fangs. Namnet 
ligger också mycket nära ”fantasia”, som innebär något övernaturligt eller ”fantastiskt”. 
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skor i vampyrernas värld, de undre lagren, som källaren där vampyrernas kistor 
står, kan ses som vampyrens djup och monstruositet. 
 Fangtasia är något av en svartklubb och bara en del av dess verksamhet är 
allmänt känd. Exempelvis är det utåt sett strängt förbjudet för vampyrer att 
njuta av människoblod – endast TruBlood ska drickas i baren, en policy som 
dock inte efterlevs. Fangtasia är till skillnad från det omgivande samhället en 
miljö där det framförallt är vampyrernas spelregler som gäller. Människor 
kommer hit för att vara nära vampyrer och för att uppleva den spänning det 
innebär att underkasta sig vampyrens makt. Baren är konkret till för mötet med 
vampyrkroppen och handelsvaran är här implicit det mänskliga blodet, ef-
tersom det, precis som med vampyrkroppen, finns mer än vad ögat först kan 
se.	  Att befinna sig i vampyrens värld innebär samtidigt risken att inneslutas i 
vampyrens kropp. I denna lokal, kan vampyren vara rakare med vad den i regel 
vill ha från människor, nämligen sex och blod.	  

Drottning Sophie-Anne och Eric Northman på Fangtasia. HBO 

Liksom Fangtasias policy i förhållande till människoblod har flera lager, där som-
liga är explicita, och andra dolda, har också platsen Fangtasia flera lager. I källa-
ren under Fangtasia ligger Erics och Pams kistor, där de lägger sig för vila under 
dagen. Människor kan få följa med Eric eller Pam ner i källaren för sex, eller för 
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att bli bitna. Då Fangtasia här läses som ett åskådliggörande och en förlängning 
av det kroppsliga hotet från vampyren, utgör också Fangtasia en tilldragande 
plats som osar av erotisk laddning precis som ytan av vampyrkroppen ofta gör. 
Under ytan, det vill säga i källaren av byggnaden, och under den polerade 
kroppsliga fasaden, finns mer eller mindre endast tomhet. Källaren är karg, kall 
och ogästvänlig, väggar, tak och golv består av kall och kal betong och belys-
ningen är knapphändig. Om baren är den yttre manifestationen av vampyrens 
värld, för den mänskliga omgivningen, kan källaren tolkas som dess sanna inre. 
I flera avsnitt av serien har människor som straffats fästs i kättingar i tak eller 
väggar och här har även människor hållits fångna under tortyrliknande förhål-
landen.98 

Den abjekta kroppen och den kusliga staden i The Walking Dead 
Inte endast på en institutionsnivå, utan även i förhållande till mer vardagliga 
ordningssystem, som gator och trafikleder, blir uppbrotten i struktur tydliga i 
The Walking Dead. Detta ger upphov till det kusliga, som enligt Freud 
(1919/2003: 148) i regel uppkommer då det bekanta inkräktas av ett främ-
mande eller tidigare undangömt element. Det kusliga, som är ett framträdande 
drag i serien, blir manifest inte endast genom avbildningar av kroppar, utan 
också genom den övriga inramningen av det postapokalyptiska samhället. 
Många scener i serien kontrasterar resterna av ett normaltillstånd mot det kaos 
som blivit dominerande sedan zombieinvasionen. Ett talande exempel på detta 
är då Rick Grimes i seriens första avsnitt rider in i Atlanta. Det ensamma ekipa-
get, Rick och hans häst, färdas längs en flerfilig motorväg in mot staden. Filerna 
som leder in mot staden är tomma medan filerna som leder ut är igenkorkade 
av bilar som aldrig nådde sina mål. Infrastruktur som vägar, broar, (släckta) 
trafikljus, skyltar, byggnader och fordon är kvar som spöklika påminnelser om 
en mänsklig närvaro som upphört. Mänsklig rörelse och mänskliga ljud är på-
tagligt frånvarande från dessa scener. Ljud som normalt inte väcker något obe-
hag, som fågelkvitter, är malplacerade i denna miljö och påminner om andra 
ljud som tystnat. Bilarna tycks ha stannat plötsligt, bildörrar har lämnats öppna 
och scenen andas uppbrott. Detta tomma skal som så mycket påminner om det 
bekanta fylls av det kusliga på grund av sin brist på mänskligt liv. Zombiens och 
likets kroppar ger på många sätt samma associationer av förlorad struktur och 
ordning som stadens brist på normalitet, institution och ordning. En infrastruk-
                                                        
98 Exempel på detta är då karaktären Lafayette Reynolds i avsnitt 1 säsong 2, Nothing but the blood 
hålls fången eftersom han sålt vampyrblod. Under flera avsnitt i säsong 7 hålls några kvinnor 
fångna och under seriens sista avsnitt visas hur den forna vampyrmotståndaren Sarah Newlin 
kedjats fast och utnyttjas av vampyrerna eftersom hennes blod innehåller antikroppar mot vam-
pyrsmittan ”hepatit-V”. 
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tur ingen kan använda, skyltar ingen kan läsa och så vidare påminner om händer 
och fötter som inte längre styrs av någons vilja och en hjärna som inte kan 
tänka. 

Rick rider in i Atlanta, The Walking Dead, AMC. 

Ett annat exempel från seriens första delar där det kusliga är framträdande såväl 
genom omgivningsavbildningar som avbildningar av kroppar är då Rick letar 
efter bensin i ett övergivet läger. Rick rör sig mellan bilar på en parkeringsplats 
där allt kunde vara normalt men där stämningen är märkt av det kusliga och 
subtilt hotfulla. Att tittaren vet under vilka förutsättningar berättelsen utspelar 
sig bidrar naturligtvis till upplevelsen av det hotfulla, men upplevelsen förstärks 
av några distinkt kusliga element. Parkeringen Rick befinner sig på är på många 
sätt bekant och alldaglig för åskådaren men hemsöks med enkla medel av något 
hotfullt. Personliga tillhörigheter ligger utspridda mellan bilarna på ett sätt som 
signalerar uppbrott och oordning. Det envisa surret från flugor bryter den an-
nars kompakta tystnaden och låter åskådaren ana att i närheten också finns 
något som lockar till sig flugor – i detta fall förmodligen döda kroppar. Det 
alldagliga och normala och kontrasten till dess motsats uppnås genom inzoom-
ningen av leksaker som någon lämnat efter sig. Denna kontrast skall strax ytter-
ligare understrykas genom en kroppslig avbildning.	  
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Rick rör sig vidare i det mer eller mindre förstörda lägret, en förstörelse och 
oordning som blir mer och mer påtaglig ju längre in i lägret han kommer. Efter 
en stund får han syn på ett barn. Barnet som ses bakifrån är en flicka under 10 
år, med blont långt hår, som är klädd i en rosa morgonrock och ljusrosa tofflor. 
Hennes klädsel som konnoterar oskuld och naivitet och hennes status som barn 
understryks ytterligare av en teddybjörn hon bär i sin ena hand. Att hon dessu-
tom rör sig ensam genom en kaotisk miljö förstärker ytterligare hennes sårbar-
het. Rick kallar på henne med orden ”Little girl”, vilket ytterligare understryker 
dessa egenskaper. Då flickan vänder sig om omkullkastas emellertid det bekanta 
mot det obekanta eller kusliga och abjekta. Hennes ansikte är svårt märkt och 
det blir uppenbart att det är för sent att hjälpa henne. Flickan åskådliggör rent 
konkret abjektets och det kusligas två sidor: det bekanta och det obekanta där 
det senare omkullkastar det förra. Hon har gått från identifikationsobjekt till 
hot genom att kroppens barriärer öppnats och den kulturella tillhörighet och 
subjektstatus som somliga av hennes attribut skvallrar om omkullkastats av 
hotet från den gränslösa kroppen. 

”Little teddy-bear girl”, The Walking Dead, AMC. 
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En andra transformation: den monstruösa gestaltens andra död	  
Kroppens färd in i det monstruösa fungerar i monsternarrativen som en över-
gång till ett mera osäkert läge. Såväl zombien som vampyren har genom sin 
blotta existens trotsat döden i meningen att deras kroppar fortsätter att fungera 
i varierande grad även efter att deras hjärtan slutat slå. Gestalterna har till och 
med blivit svårare att döda för gott, men ingen av dem är odödlig. 
 Kroppen som flytande och osäker i samband med den andra döden, är för 
såväl vampyren som zombien sammankopplad med två kroppsliga aspekter 
som är särskilt framträdande. En av dem är blodet, vilket är en konkret flytande 
del av kroppen, den andra är ansiktet, som vid representationen av den andra, 
slutgiltiga döden ofta är i fokus. Zombien i The Walking Dead kan endast dödas 
genom att hjärnan förstörs. Avskiljs huvudet från kroppen har ansiktet fortfa-
rande förmågan att röra sig. Vampyrens andra död, eller den sanna döden (true 
death) som den benämns i True Blood, kan åstadkommas med silver eller trä i 
form av kulor eller pålar som genomborrar hjärtat, genom solljus eller genom 
att huvudet skiljs från kroppen. Dessa förutsättningar innebär att avbildningar 
av den monstruösa gestaltens död medför en explicit förstörelse och nedmon-
tering av kroppen. Avbildningen av såväl zombiens som vampyrens andra död 
kretsar i regel kring kroppens flytande eller instabila beståndsdelar, blod eller 
inälvor och resultatet av vampyrens andra död är att den enhetliga kroppen helt 
upphör och ersätts av en flytande blodig massa. Genom de närgångna avbild-
ningarna av kroppen förankras medieupplevelsen i tele-affektiva egenskaper 
(Smit, 2010; 2013) och därmed ett förkroppsligat åskådarskap. 
 En del av de scener som avbildar vampyrens andra död visar endast en ex-
plosion av blod och organiskt material. Påfallande många dödsscener åskådlig-
gör dock en dödsprocess där fokus läggs på en smältande kropp och i synner-
het ett smältande ansikte. Exempel på avbildningar av det senare slaget kommer 
ifrån samtliga analyserade säsonger. Vampyrerna Long Shadow99, Lorena,100 
Roman och Salome101 har alla mött den andra döden genom att pålas. Kame-
rans sätt att arbeta i dessa sekvenser understryker kroppens sönderdelning på 
två sätt. Åskådaren dras nära det avbildade på det sätt Kavka (2008) beskriver, 
genom närgångna närbilder och också effektivt genom ljudeffekter som under-
stryker de tele-affektiva egenskaperna (Smit, 2010; 2013). Lorena dör genom att 
genomborras av en påle. Sekvensen inleds genom att fokus läggs på hennes 
ansikte, som är täckt av blod efter hennes tårar. Härefter läggs en närbild på 
pålen som genomborrar bröstkorgen, och en på ryggen där pålen tränger ut. 

                                                        
99 Avsnitt 8 säsong 1 
100 Avsnitt 7 säsong 3 
101 Avsnitt 6 och 12 av säsong 5 
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Bilderna förstärks genom de ljudeffekter av knakande och nästan ”smaskande” 
läten som lagts till. Detta innebär för åskådaren en potentiell förstärkning, då 
ljuden från kroppen kräver en mer omedelbar närhet för att uppfattas. Ljudef-
fekterna antyder vidare en materialitet hos den kropp som avbildas, då ljuden 
från sprättande vätskor, tänder eller vapen som tränger in i vävnader ger ifrån 
sig distinkta konnotationer om den kropp som avbildas. Nästa närbild läggs vid 
Lorenas ansikte och då pålen dras ur hennes bröst börjar stora mängder blod 
spruta ut ur hennes mun. Också här ger ljudeffekter en förstärkning av mäng-
den vätska som slår mot golvet då Lorenas kropp slutligen löses upp till en 
organisk massa som faller till marken.  

Även vampyren Long Shadow dör genom pålning och också hans död inleds 
med att en stor mängd blod sprutar ut ur hans mun med våldsam kraft, varpå 
resten av kroppen smälter samman. Vid Long Shadows död är det Sookie, som 
med sin ljusa hy och sitt blonda hår utgör en motpol till den mörka och grova 
monstruösa gestalten och där hennes ljusa kläder låter blodet framträda särskilt 
tydligt. Kroppens formlöshet understryker här framförallt två egenskaper, dels 
att den monstruösa kroppen i sig inte på ett enkelt sätt kan avgränsas eller sty-
ras, vilket också potentiellt blir en av dess mest skrämmande egenskaper, dels 
att den hotar att spilla över och antasta eller fläcka också ickemonstruösa krop-
par. Genom det förkroppsligade åskådarskapet också åskådares kroppar. Oav-
sett om det är en blodpöl eller flingor av aska som kvarstår efter vampyrens 
död saknar resterna alla denotativa kopplingar till en subjektsidentitet. I och 
med att tittaren ändå kopplar gestalten till ett subjekt (eftersom vampyren i True 
Blood klart och tydligt är en egen person) kan blodpölen tolkas som att vampyr-
kroppen utgör ett dolt abjekt. Det inre hotet som gömts under den ordnade 
ytan, kommer således i dagen då vampyren dör en andra gång.  

Ett ansikte som undan för undan förlorar sin form är ett annat av de drag 
som är förknippade med vampyrens andra, slutgiltiga död. Att fokus ofta läggs 
på ansiktet vid dödsögonblicket har två viktiga funktioner, dels understryker 
avbildningen att vampyren vid sin andra död för gott förlorar länken till en 
subjektsidentitet i och med kroppens totala upphörande,102 dels för närbilder på 
ett ansikte åskådaren närmare det avbildade. Liksom den smältande kroppen är 
en kulmen av instabilitet hos en redan instabil kropp, är också det smältande 
ansiktet ett sätt att understryka förstörelsen av kroppen som kopplat till ett 

                                                        
102 Monstergestalternas andra död blir kulmen av upphörandet av vad man kan kalla den ”första 
ordningen”, fysiskt och subjektsmässigt. Den osäkra kroppen fråntas vid sin andra död också de 
sista markörerna som knutit den vid en subjektsidentitet. Liket som kvarstår efter en människas 
död kan befinna sig i ett gränsland mellan att vara ett materiellt objekt och ett subjekt i och med 
att det till sitt utseende till förväxling påminner om det subjekt kroppen tillhörde, men samtidigt 
saknar viktiga egenskaper som gör det till ett subjekt. Något som enligt Kristeva (1982: 5) är en 
potentiell källa till abjektion. 
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subjekt, då ansiktet är den del av kroppen som allra tydligast är kopplat till en 
specifik individ. Ansiktet måste anses vara den kroppsdel som tydligast är kopp-
lad till person och personlighet och är den del av kroppen med unika drag som 
omgivningen kan se eftersom den inte täcks av kläder. Det är också denna del 
av kroppen som tydligast kommunicerar känslolägen och önskningar, och ge-
nom vilken vi uttrycker oss kroppsligen.103 Genom att visa upp den instabila 
kroppen genom närbilder, i synnerhet kroppsdelar som intimt är förknippade 
med en specifik individ, som ansiktet, minskar alltså avståndet mellan åskådare 
och det avbildade. 

Vampyren utstöter också ofta ett vrål av ångest, smärta eller kanske rent av 
protest och den explosiva kroppen bjuder på ett sista våldsamt motstånd vid 
sitt upphörande. Vampyren Godric är den enda karaktären som under seriens 
sju säsonger dör genom att vid en soluppgång möta solen, vilket får hans kropp 
att fatta eld, och till slut gå upp i rök. Godrics oblodiga död är sammankopplad 
med en frivillig död och att han genom sin höga ålder helt hunnit göra upp med 
sin monstruösa sida. Att Godric inte längre är en monstruös eller ambivalent 
gestalt ses i att hans kropp inte längre visar upp den hotfullhet som den monst-
ruösa gestaltens andra död nästan undantagslöst innebär. Den andra döden 
innebär nästintill alltid en explicit sammanblandning av kroppens in- och utsida 
för såväl vampyren som zombien. Zombiens andra död är alltid explicit och 
blodig och också den fokuserar påfallande ofta på gestaltens ansikte. I The Wal-
king Dead slås många zombiegestalter ihjäl i närbildsscener, trots att vapen finns 
till hands, med förevändningen att man behöver spara skott, samt att ljudet från 
skjutvapen skulle locka fram fler zombier. Serieskaparna har här berett tillfällen 
för representationer av våld mot zombiens kropp, och i synnerhet huvud och 
ansikte. Det är ofta genom scener av denna typ som det explicita våldet mot 
kroppen, som är en betydande del av The Walking Dead, kommer till uttryck. 
Det är när en ensam zombie närmar sig som närbilder visar kampen mot zom-
bien. Vapen som knivar, yxor, pilar, basebollträn och så vidare tas till hjälp för 
att förgöra zombiens huvud eller skilja det från kroppen. På nära håll ses blod 
och annat organiskt material trotsa den redan solkiga kroppsliga barriären, ofta 
med en ljudeffekt som förstärker intrycket av att vapnet antingen penetrerar 
kroppen, oftast huvudet, eller dras ut igen. Huvuden och ansikten sönderdelas 
eller mosas och på detta sätt blir alltså även zombiens ansikte fokus för den del 
av berättelsen som fokuserar på dess andra död, med likartade följder som för 
vampyrberättelsen. Ansiktet blir på ett naturligt sätt ett fokus då zombien at-
tackerar med ansiktet riktat mot den som blir anfallen och det dessutom är 

                                                        
103 Ett smältande ansikte kan ses som en spegling av ett smältande jag, på ett än tydligare sätt än 
då andra delar av kroppen uppvisas som instabila.  
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zombiens mun som står för intrånget i den andra kroppen. 

Vampyrens andra död. Lorenas död säsong 3, avsnitt 7. 
Salomes död i avsnitt 12 av säsong 5. HBO. 

Det smältande ansiktet som varit centralt vid flera vampyrers dödsscener är en 
väldigt distinkt kontrast mot det ett ansikte som skyddats mot ”tidens tand” 
genom ingrepp, eller ett ansikte som skyddats mot åldrande med hjälp av magi. 
Så som jag ovan har konstaterat blir vampyren bilden av ett enhetligt och samlat 
jag, som den inte till fullo kan leva ut. Trots att vampyren har minnesbilder av 
hur det var att vara människa och till viss del kan uppleva sorg över att den inte 
längre är mänsklig, har den som pris för sin kropp fått offra delar av sitt ur-
sprungliga jag. Denna ”inre sanning” av det monstruösa och den monstruösa 
kroppen kan ses som avslöjad eller förverkligad genom vampyrgestaltens andra 
död, då det monstruösa genom kroppens instabilitet blir uppenbar. Kroppens 
och i synnerhet ansiktets förstörelse visar på ett sant monstruöst inre. 
 Slutet för den sammanhållna kroppen i narrativen innebär inte bara subjek-
tets eller den abjekta kroppens upphörande utan också en möjlig början för 
något annat. Zombienarrativet bygger alltså upp en berättelse om förlorad 
kroppslig ordning – kroppen sönderdelas gång på gång – men den fortsätter att 
göra motstånd genom att existera. Den karnevaleska, groteska kroppen är enligt 
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Bachtin (1986: 17; 365) just en kropp som präglas av öppningar och oklara 
gränser gentemot yttervärlden. Karnevalen och det karnevaleska innebär en 
möjlighet för övergång och förändring. I dessa berättelser åskådliggörs över-
gång av andra ställföreträdande kroppar och karaktärer, eller i The Walking Dead, 
nya samhällsgemenskaper och grupperingar. Nya sammanhållna strukturer som 
ersätter den gamla raserade samhällskroppen, som parallellt med de konkreta 
fysiska kropparna nedmonterats och återbyggts på nytt, i en ny form. Detta kan 
tolkas som en ytterligare färd in i det skrämmande mellanläget mellan subjekt 
och abjekt, men också som en slutgiltig befrielse från den osäkra kroppen. Gre-
gory A. Waller (1986: 19) menar att monstergestaltens slutgiltiga död är en vik-
tig nod i berättelserna om de odöda gestalterna. På samma sätt som publiken 
längtar efter fortsättning och odödlighet, vid sidan av skräck och öppna krop-
par, finns också en längtan efter ett avslut. 

Monsterkroppens funktion  
Medieskildringar av en gränslös kropp är intressanta i förhållande till hur de 
speglar en direkt motsats till en ordnad, avgränsad och optimerad kropp. Den 
nedmonterade kroppen i skräckfiktionen kan ses som den yttersta skräcken för 
den individ som allt mer är beroende av att spegla sitt jag genom sin fysiska 
kropp. Jag förstår båda gestalternas motiv som ett åskådliggörande av de hot 
(om misslyckade) och krav som är förknippade med det senmoderna jagbygget. 
Samtidigt kan gestalterna också stå för en frigörelse eller en önskan om frigö-
relse från samma krav, genom sin ambivalenta eller direkt motsatta kroppslig-
het. Båda gestalterna kan också ses som uttryck för en konsumtionskritik, vilket 
gjorts förut (Horne, 1992: 97; Latham, 2002; Loudermilk, 2003: 85; Warner, 
2006: 357; Dendle, 2007: 46), dock inte med ett explicit fokus på det senmo-
derna jagbygget, som ofta domineras av budskap eller påbud om att konsumera 
fram ett bättre, inneboende jag. Zombierna utgör ett kollektiv, men ett kollektiv 
som tolkas och definieras av omgivningen, då gestalterna själva saknar medve-
tenhet om det och inte valt det. Således kan zombier förstås som en okritisk 
massa, i detta fall som metaforer för makeoverkulturens identitetsbygge där 
”kollektivet” ser sig som individer (det vill säga, inte själva är medvetna om 
kollektivets natur) – men där likriktade norm-mallar följs och där den enskilde 
inte kan urskiljas. Det finns också en diskrepans i att kroppen, i synnerhet 
kopplat till ett reflexivt jagprojekt, som skall vara avgränsad och definierad av 
att inte överträda sina gränser, uppgår i en kollektiv och större kropp genom de 
likriktade strategierna kring jagbygget. Ett väl genomfört jagprojekt är idag knu-
tet till starkt normbundna ideal kopplade till den kroppsliga ytan. Kroppen skall 
vara slank, vältränad, solbränd och så vidare. Om jaget till stor del definieras av 
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kroppens yta och den kroppsliga ytans ideal eftersträvas i varje jagprojekt, finns 
då längre det avgränsade jaget? Eller uppgår vi, liksom zombien och vampyren i 
kollektiv som definieras av våra kroppsliga egenskaper och utgör vi tillsam-
mans, som framför allt zombien, ”en kropp”?  

Den monstruösa transformationen och televisionen 
Förutom att tematiskt och stilmässigt närma sig den öppna kroppen, genom att 
visa skadade kroppar eller erbjuda blickar in i kroppen, gör True Blood och The 
Walking Dead detta på delvis andra sätt än andra serier som utmärks av sina 
kroppsrepresentationer. Flera televisionsgenrer präglas av det tele-affektiva 
anslaget (Smit, 2010; 2013), där program genom att visa upp kroppens interiö-
rer, ofta med hjälp av specialeffekter eller datorgenererade bilder, skapar en 
omedelbarhet i förhållande till sina tittare. Det som utmärker representationen 
av den monstruösa kroppen i True Blood och The Walking Dead i förhållande till 
andra kroppsrepresentationer i exempelvis CSI, där det tele-affektiva, för-
kroppsligade åskådarskapet också är ett framträdande drag, är att representat-
ionerna i True Blood och The Walking Dead i mötet med den monstruösa kroppen 
på olika sätt förstärker de egenskaper som är förknippade med det förkroppsli-
gade åskådarskapet. 

Hirdman (2012: 78) och Bull (2012b: 89) beskriver att deckargenren och 
kriminalteknikgenren förlitar sig på uppvisandet av döda kroppar för att besk-
riva utredningstekniska procedurer, samt för att återupprätta ordning. I linje 
med det tele-affektiva (Smit, 2013) står blickar in i kroppen för ett anspråk om 
realism och autenticitet och drar åskådaren närmare skärmen och upplevelsen. 
De tele-affektiva anslag och de specialeffekter som i synnerhet CSI står för 
(liksom andra serier där kroppen konstrueras som en kartlagd och vetenskaplig 
enhet) där kamerans blick rör sig in i kroppen och visar dess interiörer, gör 
detta utan att göra ett ytterligare intrång i kroppen, där specialeffekter som 
väcker det tele-affektiva i kriminalteknikgenren rör sig in i kroppen genom be-
fintliga sårkanaler eller kroppsöppningar, eller genom att helt enkelt visa kroppens 
insida utan att bryta de kroppsliga barriärerna. I gestaltningen av i synnerhet 
zombiens kropp, och i förhållande till båda gestalternas död, fungerar specialef-
fekterna och det tele-affektiva anslaget som ett sätt att ytterligare sönderdela 
kroppen.  Specialeffekterna snarare slår sönder kroppen, än ger en stiliserad blid 
av dess interiör. Blickar in i kroppen kan i andra serier, i synnerhet kriminaltek-
nikgenren vara sätt att åskådliggöra ”fullbordat faktum”, det vill säga, konsta-
tera och dokumentera befintliga skador på kroppens yta eller i dess innanmäte. 
Narrativet om den monstruösa gestalten erbjuder istället åskådaren att se den 
kroppsliga skadan och förändringen i ”realtid” och specialeffekten blir ett sätt 
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att också åstadkomma skadan och inte bara avbilda den. 
Detta är en viktig distinktion, narrativen om en monstruös kroppslighet 

sönderdelar kroppen ytterligare istället för att sammanställa eller reparera en 
kropp.104 Berättelsestrukturen erbjuder ingen återvändo, efter monstergestaltens 
död eller blicken in i dess innanmäte kan (kommer) kroppen inte längre att 
återbördas till ordning. Även detta är en relativ skillnad gentemot kroppsfoku-
serade narrativ i klinik-, sjukhus – eller obducentmiljö, där kroppen återställs till 
relativ ordning, genom stygn på dess yta och genom att den befinner sig i en 
miljö som har en plats för den och dess tillstånd.105 
 För tittaren innebär detta att den kroppsliga förändringen eller förvandlingen 
inte åtföljs av en återställning av kroppens gränser, eller att kroppens sönder-
delning förklaras eller konstrueras som del av en ordningsskapande utredning 
(kriminalteknikgenren) eller förändring (makeovergenren). Sönderdelningen 
fyller istället ett egensyfte där det är den hela och sammanhållna kroppen som 
färdas till att utgöra sin motsats. Den visuella strukturen drar tittaren nära det 
avbildade på ett likartat sätt som i de andra genrerna, men istället för en kropp 
som färdigställs och ”avslöjas” som komplett, utgör relationen mellan publik 
och monsternarrativets kroppar snarare en fantasi eller föreställning om krop-
pens upplösning och gränslöshet. Studiens serier, eller serier om monstruösa 
gestalter överlag, är inte unika i detta sätt att avbilda kroppar som färdas från 
det ordnade till det oordnade och sönderfallande. Exempel på andra avbild-
ningar kan vara annan form av kroppsskräck, som skildrar mord eller tortyr, 
exempelvis Saw (2004-2010) eller Human Centipede- serierna (2009-2015) eller i 
televisionen Dexter (2006-2013) eller American Horror Story (2011-). De monstru-
ösa kropparnas transformation i True Blood och The Walking Dead är dock kopp-
lade till särskilda kroppsliga fokuspunkter genom vilka de utgör intressanta 
spegelbilder till den samtida upptagenheten vid kroppslig transformation i det 
senmoderna jagprojektet och makeoverkulturen.  
 
 
                                                        
104 I makeovergenren är ingreppen kontrollerade och avgränsade till planerade snitt och särskilda 
utrymmen för det abjekta och kroppen kommer i slutet av narrativet att återbördas till ordning 
(Jerslev, 2008), i kriminalteknikserien kartläggs kroppen och kommer att, efter att den öppnats, 
återförslutas och återbördas till kroppslig ordning (Bull, 2012a; 2012b; Smit, 2013). Istället för 
den expertens intrång i kroppen, i form av makeovergenrens kirurg eller rådgivare, eller kriminal-
teknikseriens obducent eller tekniker, är det ofta den monstruösa kroppen som gör intrång i hela 
och sammanhållna kroppar. Alternativt står den monstruösa kroppen för ett ”självförfall” där 
den bryts ned utan yttre påverkan eller genom yttre våld. 
105 Bårhusets eller sjukhusets skåp, britsar och verktyg, obducentens eller kirurgens kläder och 
skyddsutrustning skapar en fond för den döda eller öppna kroppen som kan kontrollera den och 
som implicerar att den är på en plats där dess gränslöshet kan ramas in av andra gränsdefinie-
rande, ordningsskapande ramar.  
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7. Tv-publiken och den monstruösa kroppen 

En deltagande publik 
Kapitel fem analyserade True Blood och The Walking Dead utifrån sina transmedi-
ala och paratextuella dimensioner, medan kapitel sex fokuserade på hur den 
monstruösa kroppen konstrueras som berättelseelement i serierna. Studiens 
övergripande perspektiv är att dessa två dimensioner samverkar och tillsam-
mans skapar en berättelse om monstruösa gestalter som berättartekniskt och 
upplevelsemässigt får nya egenskaper i förhållande till åskådarupplevelsen. 

Under de senaste 15 åren, då televisionen också erövrat kulturellt kapital och 
åtminstone till delar blivit en kulturform som uppfattas som legitim för ett in-
tellektuellt samtal, har också internetkanaler där publik kan diskutera populär-
kultur vuxit explosionsartat i antal.106 Webbplatser och forum är inte längre på 
samma sätt nischade mot fans, utan deltagare kommer i högre grad också från 
andra publiksegment. Dessa forum är konkreta exempel på de gemenskaper 
som elektronisk kommunikation möjliggjort i det senmoderna (Appadurai, 
1996). Forumen saknar i många fall territoriell avgränsning och samlar istället 
deltagare i en gemenskap kring gemensamma intressen, eller som här, gemen-
samma medieupplevelser. 

Detta kapitel kommer fokusera på publikpraktiker så som de såg ut på 
webbplatsen Television Without Pity (TWoP) där True Blood och The Walking Dead 
hade varsitt forum. Forumen utgör både transmediala avknoppningar av pro-
grammen och platser där publikens relation till programmen kommer till ut-
tryck. Forumen undersöks här primärt som mediala platser där publiken (visser-
ligen i modererad from) ger uttryck för sina upplevelser och tolkningar, publi-
kens upplevelse av, och relation till, den monstruösa kroppen är av särskilt 
intresse. 

TWoP utgjorde ett särskilt intressant underlag för publikstudier eftersom 
deltagarna kom från olika publiksegment. Liksom namnet antyder, var TWoP 
inte ett uteslutande hyllande forum. Genom att studera delar av publiken som 
inte deltar i klassiska fanpraktiker kan en bredare bild av relationen mellan 

                                                        
106 “It (television) was the redheaded stepchild (of the arts), but it’s not anymore. It’s now, argua-
bly, top dog.” Brooke Gladstone från On the Media i ett samtal med Sarah D. Bunting – en av 
grundarna till TWoP (On the Media, 2014). 
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publik och text växa fram (Marwick, Gray och Ananny, 2013: 4). En del delta-
gare på TWoP betraktade sig som fans av programmen, medan andra hade en 
svalare övertygelse och somliga till och med identifierade sig som så kallade 
anti-fans (Williams, 2011; Gray, 2005). Anti-fanet kan ogilla ett program och se 
dess egenskaper och drag som irriterande eller helt enkelt av låg kvalitet, men 
även anti-fanet engagerar sig emotionellt i sin medieupplevelse. Med detta sagt 
betraktar jag inte den deltagande publiken på TWoP nödvändigtvis som fans, 
men jag menar att de är del av vad man kan kalla en engagerad publik. Enga-
gemanget för att diskutera sin medieupplevelse online med övrig publik kräver 
en viss dedikation och intresse för programmet och dess innehåll. Detta enga-
gemang kan däremot naturligtvis ta sig uttryck genom både uppskattning och 
förväntan eller besvikelse och irritation, men kräver en viss känslomässig inve-
stering. 

Analysen har fokuserat på inlägg om True Blood och The Walking Dead som är 
relaterade till publikens relation till avbildningar av kroppslighet, i synnerhet 
den monstruösa kroppen i serierna. Kapitlet syftar till att visa på hur den 
monstruösa kroppen engagerar publiken och på vilket sätt detta uttrycks. Del-
tagarna i forumdiskussionerna kan inte ses som representativa för all publik för 
serierna. Inläggen, eller TWoP, syftar inte till att fungera som en uttömmande 
redogörelse över hur publiken förhåller sig till kroppsrepresentationerna i seri-
erna. Diskussionerna ses istället som ett stickprov på hur den monstruösa 
kroppsligheten kan diskuteras, förstås och tolkas, på samma sätt har tv-texterna 
i sig valts ut ur en flora med en mängd material med likartad tematik. Forumen 
och diskussionerna blir därmed en länk mellan de bredare teoretiska resone-
mangen kring förkroppsligade medieupplevelser och gestaltningar av kroppar 
och konkreta publikpraktiker. Forumdiskussionerna presenteras först serievis, 
varefter kapitlet avslutas med en diskussion där resultaten förs samman och 
diskuteras utifrån likheter och skillnader mellan programforumen. 
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The Walking Dead på TWoP  
The Walking Dead präglas av gestaltningen av zombien och dess fysik, samt 
zombiens sätt att närma sig seriens protagonister, överlevarna i den postapoka-
lyptiska världen. Inläggen på TWoP tyder också på att många forumdeltagare 
uppfattar dessa element som en viktig del av programmet. Den gränslösa krop-
pen väcker engagemang i en rad trådar, detta oavsett om kroppsgestaltningen 
betraktas som i synnerhet njutbar eller som en oundviklig del av programmet i 
de fall andra programelement eller drag ses som huvudsakliga. I tråden Why do 
you keep watching this show? tyder flera inlägg på att upplevelsen av zombien är 
själva anledningen till att man följer programmet.  

 
(…) The zombies and everything related to them, from how they 
look to how our merry band annihilate them, is truly art.  
(Why do you keep watching this show?)107 
 
 

Att hänvisa till zombiefiktion som ”sann konst” är en humoristisk kommentar 
till en traditionell gränsdragning mellan ”högt” och ”lågt” inom kulturkonsumt-
ion, där zombienarrativ sällan betraktats som ”sann konst”. Kommentaren 
understryker vidare att det är just zombien och dess fysik som utgör en viktig 
del av denna konstupplevelse och att det mer specifikt är intressant att få se hur 
dödandet, eller rättare sagt förintandet, av zombien går till. För skribenten är 
alltså förstörelsen och sönderdelningen av kroppen ett viktigt element i zom-
bieberättelsen och just de drag som är förknippade med njutningen i hens tit-
tarupplevelse är desamma som också definierar genren kroppsskräck (Cherry, 
2009: 120-122). I samma tråd skriver en inläggsförfattare med en än påtagligare 
entusiasm om sin relation till zombien och gestaltningen av den. Hen listar de 
tre främsta anledningarna till att hen följer serien och gestaltningen av zombien, 
och våldet mot zombiens kropp, fyller samtliga placeringar.   
 

(…) #1: I’m such a zombie fanatic that if you put zombies in 
”Three’s company”, I’ll probably would have watched every epi-
sode of that. 
#2: (…) there are actually some pretty goddamn good zombie vi-
olence scenes, and I’m all about that. As ludicrous as it was to 
bring Hershel along on the latest episode there was some damn 
fine zombie action. Hacking of his leg? Great gore! (…) 
#3: ZOMBIES. I need a better reason? I know this is the same 
reason I gave in #1, but really, ZOMBIES. It’s just that good a 
reason. (Why do you keep watching this show?) 
 

                                                        
107 Namnet på tråden som inlägget är hämtat ifrån inom parentes under samtliga inkluderade 
inlägg. Se översikt över samtliga inkluderade trådar i Bilaga I. 
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I have seen more gross, disgusting, downright eww moments on 
this show than any other popular television show I can think of 
(…) 
(Schluuuurrrrp! Walking Dead’s Grossest Moments) 
 
To be honest, I really love the gory parts. The grosser the better. 
Like when the walker fell through the roof and was hanging by 
his intestines. I about fell over laughing (…) Maybe something is 
wrong with me (…) 
(Schluuuurrrrp! Walking Dead’s Grossest Moments) 
 

 
The Walking Dead identifieras som präglad av ”eww moments” och utvärderas 
också i förhållande till andra serier. Andra inlägg vittnar snarare om att genren 
och serien i huvudsak uppskattas av andra anledningar och att kroppsgestalt-
ningarna i sig inte lockar till att titta, utan snarare hålls på en nivå som man kan 
stå ut med. Denna typ av inlägg är skrivna av publik som uppskattar genren till 
en viss gräns eller upplever serien som förknippad med kvaliteter som inte i 
huvudsak har med dess genretillhörighet att göra. En skribent skriver att hen 
inte upplever de explicita kroppsbeskrivningar som de mest intressanta eller 
betydelsefulla inslagen i serien för egen del, men menar att de tillför en intres-
sant fördjupning i narrativet, eftersom det innebär betydande erfarenheter för 
karaktärerna i serien. Skribentens inlägg visar dock på att kroppsrepresentation-
erna fördjupar och intensifierar medieupplevelsen genom en situationsbunden 
identifikation med seriens karaktärer och deras upplevelser, liksom att seriens 
konflikter kan betraktas som materialiserade i den avbildade kroppen som får 
åskådliggöra betydande skeden i berättelsen.  
 Skribentens text tyder vidare på en ambivalent relation till kroppsavbildning-
arna, hen hänvisar till en ”oh my god factor” och väljer också ut enskilda scener 
där denna faktor gör sig påmind, men vill ändå separera kroppsavbildningar 
från det övriga narrativet, genom att påpeka att de (för hen) inte är tilldragande 
i sig själva. Skribenten tar upp en scen som också kommer att återkomma i en 
rad andra inlägg på forumet. Detta rör en gestaltning av en gränsöverskridande 
kropp i avsnittet Cherokee Rose108. Den avsnittspecifika tråden för Cherokee Rose 
inkluderades i analysen då hänvisningar till en kroppsgestaltning i avsnittet åter-
kommer i flera andra trådar. Scenen som många skribenter lagt märke till och 
diskuterar på forumet visar en zombie som fastnat i en brunn. Seriens protago-
nister försöker avlägsna kroppen ur brunnen genom att trä ett rep runt midjan 
på den och dra upp den, men innan man fått upp zombien, brister kroppen 
över buken och innanmätet rinner ut. De foruminlägg som är kopplade till 
scenen beskriver den i flera fall som obehaglig och äcklig. Framförallt blir det i 
                                                        
108 Avsnitt fyra, säsong två. 
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förhållande till denna scen också uppenbart att forumdeltagare väljer att för-
hålla sin upplevelse av den kroppsliga avbildningen till sin egen kropp och flera 
inläggsförfattare beskriver förkroppsligade dimensioner av sitt åskådarskap. 
Kroppsliga reaktioner eller åtminstone metaforer används i beskrivningen av 
tittarupplevelsen. Inläggen fäster också uppmärksamhet vid det äckliga eller 
motbjudande i avbildningen, vilket till viss del kan te sig motsägelsefullt med 
tanke på de genreförväntningar programmet kan förväntans vara förknippat 
med, där tittaren kan antas vara förberedd på det explicita. 

(…) That body being ripped out was the most disgusting thing 
yet on WD. I thought I would hurl, because it was so unexpected. 
Too gross for words (…) 
(Cherokee Rose) 

(…) The water zombie was gross as hell and easily the best part 
of the episode (…) 
(Cherokee Rose) 

”Mr Wellzombie” slits itu i avsnittet Cherokee Rose. HBO.  
Samtliga bilder i kapitlet skärmavbilder från DVD-skivor. 

Det finns också inlägg som hänvisar till scenen som ”äcklig” och där upplevel-
sen av det abjekta och motbjudande dels bekräftas men där den också tydligt 
sammanförs med en upplevelse av uppskattning. Kommentaren ovan samman-
för egna upplevelser av ”det äckliga” med ”det bästa” och markerar att det 
obehagliga och äckliga inte förtar det njutbara i avbildningen av zombien, utan 
tvärtom bidrar just till denna upplevelse. Detta överensstämmer med de reso-
nemang kring skräckfiktion och avbildningen av det abjekta eller skrämmande 
som samtidigt avskräckande eller avvisande och tilldragande (Hanich, 2010: 10; 
82, m fl.). Vilket förstås också är ett rimligt antagande utifrån genrens dedike-
rade publik. Minnesvärda representationer av zombier är alltså tydligt en del av 
behållningen för publiken, och påfallande ofta är det minnesvärda just kopplat 
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till zombiens kropp eftersom zombiens uttryck är kopplat till dess yta. Zombien 
i brunnen omnämns i en mängd inlägg som ”Well zombie” och växer i beskriv-
ningarna och diskussionerna av scenen till en karaktär i narrativet. Under tråden 
The Other Walking Dead – Notable Walkers diskuterar forumdeltagare zombieav-
bildningar i serien, som för dem varit särskilt betydelsefulla. En intressant 
aspekt är att forumdeltagarna i dessa beskrivningar av särskilt betydande odöda 
ofta väljer att kontrastera resterna av zombiens tidigare humana existens, så 
som kläder och egendom, med dess nuvarande situation och kroppsliga skick, 
precis som serien enligt textanalysen påbjuder. Forumen skapar genom inläggen 
en existens för enskilda zombiegestalter i och med att de, trots deras okända 
status som före detta människor, ges beskrivande namn, vilka ofta just anspelar 
på de egenskaper som är förenade med zombiens tidigare mänskliga existens. 
En skribent skriver: 
 

Probably the most famous and memorable walker was the little 
Teddy Bear girl that was in the opening sequence. She stopped 
and picked up her little stuffed animal, and then found herself 
hungry and staring down Rick Grimes (…) Then Jenny was 
shown. Poor Morgan’s wife (…) She (…) keeps coming back to 
the house, turning the knob, opening the door in some kind of 
infinite loop using what is left of her brain function that now 
contains some hint of who she used to be (…) Wayne Dunlap 
tried to escape Atlanta. He had some money in his pocket and a 
picture of a pretty girl (…) Penny (…) was the governor’s zombie 
daughter (…) He would brush her hair, play her music, and talk 
to her.  
(The other walking dead – notable walkers) 

 
De flesta av de gestaltningar som tas upp i inlägget ovan har också diskuterats i 
textanalysen. Enligt textanalysen (se kapitel 6), påbjuder programmet en kon-
trastering mellan de mänskliga attributen och den sargade kroppen. Det är 
också just detta som publiken i flera inlägg väljer att fästa uppmärksamhet vid.  
Inlägget ovan beskriver zombier som utför handlingar som påminner om den 
mänskliga existensen, som kvinnan vid dörrvredet vid sitt hus, liksom zombier 
vars anhöriga försöker återföra dem till den mänskliga gemenskapen. Guvernö-
rens dotters hår blir borstat, hennes far spelar musik för henne och talar med 
henne. Samtliga dessa aktiviteter är förknippade med en person som kan upp-
leva och känna. Inläggsförfattaren tar vidare upp nallebjörnen i den lilla flickans 
hand, vilket konnoterar en person med känslor och ett aktivt agerande, han 
lägger också vikt vid att både nallebjörnen och flickan är små, vilket negerar det 
monstruösa i flickans gestalt. Även Wayne Dunlaps fotografi av den vackra 
flickan strider mot uppfattningen av den monstruösa yta hans kropp nu visar 
upp. Dessa två karaktärers kroppar, nallebjörnsflickan och Wayne Dunlap, 
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möter i narrativen strax efter att deras mänskliga attribut understrukits också en 
våldsam förstörelse. Flickan skjuts i huvudet av Rick och Wayne Dunlaps 
kropp sönderdelas till en blodig massa för att fungera som maskering då de 
överlevande som ska röra sig i närheten av zombier. I ett senare inlägg i samma 
tråd kontrasterar samma skribent zombiekroppens materialitet med de ord-
ningsgivande strukturer och tidigare symbolvärden, som omgav zombien då 
den fortfarande var i livet. Exempelvis fungerar kläder på zombiekroppen som 
en påminnelse om en annan tid och andra förutsättningar, medan gestaltningen 
av zombiens övriga attribut understryker förlusten av dessa tidigare strukturer. 
 

(…) Some walkers just kind of have a story about them. She’s got 
a business suit on and a bloody mouth and nose, and she just 
looks up at the helicopter (…) It makes you wonder if that was 
the last thing she was doing before she died – looking up to the 
skies for help (…) 
(The other walking dead – notable walkers) 

 
Även här lägger skribenten i sin kommentar fokus vid kontrasten mellan det 
blodiga ansiktet och den formella klädseln som personen en gång bar på sitt 
arbete, vilket också innebär ett fokus på kontrasten mellan det mänskliga livet 
och den nedbrutna men existerande kroppen. Ledtrådarna från zombiernas 
tidigare mänskliga existens får forumdeltagarna att spekulera i de öden som 
ligger bakom zombiens framfart. Andra zombiegestalter förutom ”Well zom-
bie” som omnämns i flera av forumets delar som minnesvärda, och som tillde-
las namn, är alltså “Little Girl walker”, det vill säga, flickan med nallebjörnen, 
och “Bicycle Girl walker” vilka omnämns i flera inlägg av fem olika författare.  
 

Bicycle girl will forever be at the top of my walker list (…) In 
terms of walker kills (skribentens kursivering), my favorites are 
the splitting of the well walker, Rick shooting one through the 
head to kill another walker, and Michonne decapitating one with 
a wire (…)  
(The other walking dead – notable walkers) 
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Bicycle girl, The Walking Dead, AMC. 

Zombiekvinnan med cykel saknar i stort sett hela sin underkropp och krälar 
runt på marken då Rick passerar henne i jakt på hjälp i seriens allra första av-
snitt. Rick tar cykeln som ligger intill henne och kan fortsätta snabbare än till 
fots. Han återvänder senare och skjuter henne med orden ”I am sorry this hap-
pened to you”. Eftersom kvinnan inte utgör något hot är Ricks handling en 
form av eutanasi. Ricks ord konnoterar att kvarlevorna på marken en gång ut-
gjorde en mänsklig existens, liksom cykeln intill henne tyder på att även hon en 
gång var på flykt. Denna zombiegestalt har en exceptionellt skadad kropp och 
även de andra zombier som skribenten nämner som sina favoriter är alla sådana 
vars andra död i serien gestaltats på ett mycket explicit sätt. Den andra döden 
representeras i dessa fall på ett sådant sätt att den redan hårt märkta kroppen 
förstörs ytterligare. Detta görs dessutom på ett ”kreativt” sätt, något som enligt 
inläggen uppskattas av tittarna.   
 Flera inläggsförfattare har lagt ”Bicycle girl” på minnet. Kvinnan har väckt 
intresse hos publiken, som spekulerat i hennes öde och hur det kom sig att hon 
hamnade där hon hamnade. Intressant nog är några av de mest minnesvärda 
ögonblicken enligt publiken gestaltningen av zombiernas första död, som män-
niskor, samt hur förloppet gick till rent konkret och kroppsligt.109 Publikens 
beskrivningar av den avbildade kroppen och reaktionerna inför den pendlar 
mellan ett emotionellt engagemang, där skribenterna känner med den person 
som kroppen en gång tillhörde, och spekulerar i vad den under sitt liv gjort och 
hur den känt under sina sista stunder, till känslor av äckel inför den fysik som 
kropparna nu uppvisar. Flera inlägg är också kryddade med humor och tar fasta 
på det absurda i att den döda kroppen rör sig bland de levande.  

109 AMC har också producerat en så kallad ”webisode” kring kvinnans öde, där en berättelse 
skildrar hur hon försökte fly med sina barn, men övermannades av zombier (AMC, 2014c). 
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I liked the Church Going Walkers all done up in their Sunday 
best. And let us not forget Foot Fetish Walker who was trying to 
make a tasty snack out of Daryl’s foot. 
(The other walking dead – notable walkers) 

 
Att förmänskliga den monstruösa kroppen och att lyfta fram de uppenbart 
förlorade mänskliga dragen är inte bara en potentiell källa till obehag utan också 
skratt. Absurditeten i korrelationen mellan en förfallande fysik och att samtidigt 
vara finklädd är uppenbar, liksom att tala om en sexuell preferens eller ett 
fetischobjekt, i förhållande till den monstruösa gestalt som saknar urskiljnings-
förmåga och nära nog medvetenhet. I sin avhandling ”Skräckskönt: Om kärle-
ken till groteska filmer – en etnologisk studie” diskuterar Jonas Danielsson 
(2012: 140-141) upplevelsen av kroppen och dess sönderfall som en källa till 
humor. Danielsson understryker överdriften i representationen samt vetskapen 
hos respondenterna om att avbildningen är en fiktiv framställning som de 
främsta anledningarna till att de lockar till skratt. ”Det är en form av skratt som 
kan jämföras med de absurda överdrifter som finns i slapstick-filmer eller den 
groteskt överdimensionerade lyteshumorn i buskisteatern”. Skrattet kan vidare 
vara ett sätt att upprätthålla, samt en reaktion på, en bibehållen åskådarposition 
menar Danielsson vidare (2012: 142). Genom behålla distansen till det fiktiva 
hotet kan åskådaren få ett visst utlopp för sina känslor, något som inte är möj-
ligt då ett verkligt hot föreligger. Också i forumdiskussionerna om TWD besk-
rivs det groteska och överdrivna ofta som lustfyllt i meningen roligt. 

The Walking Deads forum på TWoP innehåller omfattande diskussioner om 
den förändring zombiesmittan ger upphov till i världen. I flertalet inlägg ser 
publiken zombieinvasionen och dess följder i sig som en spegling av samhälle-
liga värden och skeenden, snarare än att den monstruösa kroppen isolerad 
skulle stå för en metaforisk potential. Flera forumdeltagare uttrycker exempelvis 
irritation över vad de menar är förlegade könsroller, samt det faktum att en 
övervägande del av karaktärerna är vita, i en trakt där procentuellt fler borde 
vara mörkhyade.  
 

(…) I’m all for “in-universe” racism, sexism, and classism, where 
we can see these issues in a new light and where they help further 
the story, but I feel like there are ways that sexism and racism es-
pecially are creeping in that are holding the show back (…) 
(Morality, politics and social issues on the show) 

 
(…) The writers can’t simultaneously say ‘oh this is how it would 
be for women in this situation, it’s realistic’, and then say “the 
amount of black people is… completely not realistic” (…) 
(Morality, politics and social issues on the show) 
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Diskussionerna kring detta är relativt omfattande men är inte ett huvudsakligt 
fokus för denna studie. Vad jag närmare vill gå in på är hur den monstruösa 
kroppen, eller dess interaktion med den mänskliga kroppen, av forumdeltagarna 
ses som befäst med metaforisk potential. I tråden ”Morality, politics and social 
issues on the show”, diskuteras, som namnet antyder, moraliska dilemman som 
utan tvekan får djupare dimensioner under en zombieapokalyps. Frågor om 
stöld, abort eller att döda en annan människa, eller före detta människa, sätts i 
ett nytt ljus med de premisser som tv-serien erbjuder sin publik. Forumdelta-
garna uppmärksammar, som ovan, att kroppen som inristad med vissa värden 
(jmf Bourdieu, 1984 och Skeggs, 2004) kopplade till kön eller hudfärg är högst 
aktuell även i serien. Men en av de mer intressanta poängerna är då zombie-
gestalten förhålls till och ses som en metafor för en svag eller kriminell individ i 
samhället, samt hur man då moraliskt ska närma sig zombiekroppen. Ska den 
förintas eller måste man ta moralisk hänsyn även i förhållande till zombien?  
 En engagerad publik är uppmärksam på berättarelement som inte verkar 
konsekventa i förhållande till den övergripande berättelsen (Jenkins, 1992/2013: 
103-106). Publikdiskussionerna på TWoP återkommer också ofta till att hänvisa 
till zombiekroppen med förväntningar om en kroppslighet som följer ett för-
väntat logiskt och konsekvent mönster. Inläggen speglar en vilja hos publiken 
att ”tro på” de premisser som det fiktiva narrativet erbjuder, och att genom 
dessa premisser fastställa de förutsättningar zombien har och vilket agerande 
som kan anses förväntat.110 Många inlägg diskuterar vad som är fysiskt möjligt 
för zombien att genomföra, hur man bäst skyddar sig mot en zombie, samt hur 
zombiesmittan egentligen förs vidare. En tråd som getts namnet ”The Zombie 
Apocalypse For Dummies: Survival Suggestions” innehåller inlägg kring samt-
liga av dessa teman. Flera inlägg ifrågasätter varför karaktärerna i serien inte 
sökt sig till en ö eller ut på vatten. 
 

Zombies (in this show) don’t seem like they would swim.  
(The Zombie Apocalypse For Dummies: Survival Suggestions) 

 
Inlägget får som svar påpekandet att den döda zombien inte andas och att den 
därmed kan färdas genom att gå på bottnen av sjön eller havet. Detta tankeled 
accepteras som i enlighet med programmets premisser av en annan skribent 
som dock problematiserar påståendet genom att hänvisa till andra teorier om 
zombiens fysik, där han menar att zombien i serien verkar särskilt beroende av 
luktsinnet, och att den nog inte skulle kunna lukta sig till människor på stora 

                                                        
110  Diskussionens riktning kan här kopplas ihop med Engs (1985) begrepp empirisk och emot-
ionell realism, där empiriskt osannolika eller felaktiga förhållanden eller händelser, likväl kan vara 
emotionellt trovärdig i enlighet med de diegetiska premisserna. 
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avstånd över vatten. I tråden ”Zombie 101: ”Rules” of the Show” har skriben-
ten svårt att acceptera det, i hens tycke osannolika, i att endast människor skulle 
drabbas av smittan, och undrar vad som skulle hända med djur och övrig om-
givning. Andra inlägg har en mer allmän karaktär och har förflyttat diskussion-
erna om premisserna för zombiens kroppslighet och det smittsamma som orsa-
kar zombieblivandet till en hypotetisk nivå, som nödvändigtvis heller inte finns 
inom det fiktiva narrativet. 
 

If you were bit in the arm/leg or foot/hand, would it be possible 
to amputate and avoid the spread of the virus? Along those same 
lines, if you had an open sore and got zombie guts into it, would 
you get the virus? 
(Zombie 101: ”Rules” of the Show) 
 
(…) When zombies eat, where does the food go? Do their diges-
tive tracts work? Do they go to the bathroom or do they just 
keep getting more and more full until, well, let’s call it critical 
mass? And what about the ones that have giant wounds or miss-
ing parts (…) If he tried to eat something, would it just fall out 
the bottom of his torso? 
(Nitpicks and Continuity: Where Are All The Flies) 

 
I tråden Zombie 101: ”Rules” of the Show beskriver andra inlägg en oro inför 
samma öde då det gäller hundar. Inlägg diskuterar också zombiens fysik i för-
hållande till narrativ inkonsekvens i de fall då luckor i berättandet uppstått. 
Skribenten i inlägget nedan har uppmärksammat att alla döda, i senare avsnitt 
av serien rest sig efter att de dött, oavsett om de blivit bitna av zombier eller 
inte. För att en zombie ska dö måste hjärnan förstöras. I ett tidigt avsnitt av 
serien visades däremot döda som inte hade skador i huvudet. Därmed hade de 
dött utan att bli zombier, eftersom de nu var döda utan att deras huvuden ska-
dats. Ett tidigare inlägg hade föreslagit att dessa personer kunde ha dött av na-
turliga orsaker – som dock skadat deras hjärnstam på ett sådant sätt att de inte 
kunde återuppvakna. Skribenten nedan har dock svårt att tro på värmeslag eller 
förgiftning som möjliga dödsorsaker. 
 

Should’s: 
1. Stick to their own rules once they make them. If the zombies 
can smell the living in one episode, it should be thereafter be 
truth in every subsequent episode, and not changed to suit the 
plot, etc. (…) 
(Wish List: “When I Whish Upon An Apocalypse…) 
 
(…) Consistency -… zombies never seemed to be able to sneak 
up on you before… not really even in Season 1. But now all of a 
sudden a pack of them can crash a chain link fence to the surprise 
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of Shane/Otis? Or be hiding behind a pharmaceutical drug store 
counter? And running…? When did this happen? 
(The All-Seasons Discussion Thread) 
 

Då de narrativa premisserna kring zombiens kroppslighet uppenbart är inkonse-
kventa väcker detta irritation hos forumdeltagare och ses som slarvigt hantverk. 

 
I gotta say it really annoys me to no end when shows (or movies 
or books, whatever) don’t follow their OWN rules, Zombies have 
such awesome olfactory sense (even when they DON’T HAVE 
NOSES or DON’T BREATHE) they can smell a wounded man 
trapped 3 stories up on a roof top! Oh wait, zombies have such 
terrible olfactory sense the(y (min anmärkning) CAN’T SMELL 
LIVING, SWEATING HUMANS right under their noses!!! 
Ugh, either they smell living humans or they don’t. (…) 
(Zombie 101: ”Rules” of the Show) 

 
Njutningen av programmet eller upplevelsen av serien som ”trovärdig” störs då 
premisserna inte behandlas konsekvent. Tittarna väljer också att applicera hur 
den otroliga kroppen (den levande döda) beter sig eller vilka förutsättningar den 
har, på verkliga vetenskapliga förhållanden. Det vill säga exempelvis, hur snabbt 
en död kropp förmultnar, om den flyter i vatten, hur snabbt den kan förflytta 
sig, om den funktionsmässigt påverkas av värme och kyla, och så vidare. Trots 
att berättelsen bygger på premisser som i sig är omöjliga är en av njutningarna 
för publiken som följer programmet att ges tillfälle att ”tro på det otroliga”, i 
meningen att man har möjlighet att sjunka in i den fiktiva världens premisser. 
Då förutsättningarna rubbas eller är inkonsekventa påminns tittaren om att 
narrativet är just fiktivt. Andra forumdeltagare har en betydligt stillsammare 
inställning till att leka med förutsättningar och premisser för zombien och den 
apokalyptiska världen: 

 
(…) Then again, we’re talking about zombies here. And trying to 
apply logic to zombies just makes my brain hurt. (…) 
(Zombie 101: ”Rules” of the Show) 

 
Flera inlägg redogör också för egna strategier för en hypotetisk zombieattack. 
Publiken bjuder alltså in det fiktiva narrativet och dess premisser genom att i 
tanken föra det till den egna vardagen och de förutsättningar som existerar där. 
Flera inlägg vittnar om hur publiken i sin egen vardag kommer på sig själva 
med att föreställa sig själva i det fiktiva narrativet där de väger förutsättningarna 
för överlevarna i serien mot de förutsättningar de själva skulle ha att handgripli-
gen freda sig mot zombiens kropp. 
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 I was at Home Depot to buy a jug of Murphy’s Oil Soap and 
found myself drawn to the lawn department. I was sizing up all 
the shovels, hoes, axes and other implements. I even picked up a 
few to see how “weapon worthy” they felt. I think I’m losing it… 
(…) 
(The Zombie Apocalypse For Dummies: Survival Suggestions) 

 
 
Genom att tänka sig själv eller sin omgivning som fysiskt närvarande i narrativ-
et, eller i en situation med liknande premisser, förstärker tittaren kontrastering-
en mellan det otroliga och det bekanta, så som det förekommer i serien. Detta 
kan ses som en vidareutveckling av de egenskaper hos serien som textanalysen 
pekade på, exempelvis att seriens stadsmiljöer används för att försätta det över-
naturliga och sönderfallande i kontrast till det ordnade och vardagliga. Exempel 
på detta är kontrasteringen mellan gator och infrastruktur och zombiehorder 
utan mål, eller ruiner efter militärfordon och söndertrasade flaggor som symbo-
liserar förfall. Genom att föra in de fiktiva premisserna i sin egen vardag och 
omgivning, kan publiken på ett fördjupat sätt engagera sig i narrativet. Det som 
i serien står för det bekanta, det vill säga, gator, torg och stadsmiljöer, är det 
mänskligt bekanta. Genom publikens vidareutveckling och föreställningsvärld 
kontrasteras den narrativa världen nu med det personligt bekanta – hemmet 
och närliggande omgivningen. 

True Blood på TWoP 
I forumet för True Blood fyller diskussioner kring ”äckliga” eller ”motbjudande” 
kroppsrepresentationer inte ett lika stort utrymme som i The Walking Deads 
forum. Vampyrens kropp diskuteras mer sällan i förhållande till sina egna (över-
skridna) gränser, då dessa i mångt och mycket kan uppfattas som intakta. Vam-
pyrens kropp läses snarare i relation till, och som potentiellt hot mot, andra 
kroppar. Inte lika många kommentarer om en lustfylld upplevelse av skräck 
förekommer i True Bloods forum som i The Walking Deads, men också True Bloods 
publik uppskattar explicita kroppsavbildningar.  

 
 (…) I am glad, although it's harrowing and sometimes gross to 
watch, that Show is stepping up the vampire brutality. There was 
always a little bit of it (…) but not enough to seem realistic.  
(The True Blood Story so far – All Seasons Discussion) 

 
Skribenten saknar alltså fler representationer av våld från vampyrerna eftersom 
detta i hens tycke ger en ”realistisk” bild av den monstruösa gestalten, trots att 
detta kan vara parat med ett visst mått av obehag under tittarupplevelsen. Ett 
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annat inlägg menar istället att serien presenterat ett övermått av scener som inte 
bidrar till berättelsen som sådan och att chockverkan ensam inte fyller mycket 
till funktion och värde. 
 

(…) I often feel that a lot of the scenes are thrown in for shock 
value rather than adding any real worth to the story. I'm no 
prude, and I love a dirty, raunchy sex scene as much as the next 
voyeur but a tasteful, sweet love scene, once in a while, goes a 
long way too (ok, maybe I'm watching the wrong show for that 
but I live in hope). (…) 
(The True Blood Story so far – All Seasons Discussion) 

 
En annan skribent å sin sida menar att programmet är betjänt av att inte censu-
reras och att blod, gore och sex är ingredienser som gör att True Blood står sig 
väl mot andra serier som också handlar om vampyrer.  

 
I think TB beats a lot of other Vamp shows for many reasons. 
1.) No commercials. 
2.) Uncensored (i.e. blood, gore and sex) 
3.) It’s an HBO TV series and HBO always has great series 
4.) They’ve got a pretty good looking acting team. 
(True Blood VS. Other Vamp Stories. From Buffy to Blood) 

  
En av seriens paratexter, nämligen vinjetten, uppmärksammas i flera delar av 
forumet. Dels ser publiken vinjetten som metaforiskt betydelsefull i förhållande 
till seriens övergripande berättelse, dels är flera skribenter ense om att vinjetten 
innehåller flera obehagliga, men därmed också effektfulla, element. Den sektion 
som flera skribenter upplever som särskilt intensiv är en snabbspolad filmse-
kvens där en räv förmultnar framför kameralinsen.  
 

I actually love the opening sequence – not_love_like Yay! I get to 
watch things decompose! – but I think the song and the sequence 
are about all the things the show is about; sex and death, religion 
and violence, membership in social groups (churches, cults, vam-
pire society) (…) 
(The True Blood Story so far – All Seasons Discussion) 

 
I could not tell you. I cover my eyes until the True Blood logo 
comes on. I’m a very visually sensitive persona and the credits are 
so gross to me. Especially the decomposing dog, complete with 
maggots! (see still imprinted in my brain). (…) 
(Bad Things – The Intro & Credits) 
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Den förmultnande räven i True Bloods vinjett, HBO. 

(…) I abhor the opening sequence but I LOVE the song (…) But 
the visuals hit me violently. I love horror and crime shows but 
hate gross visuals. I literally position my hands or a book up in 
front of my eyes, while leaving the top of the screen in view. 
When they get to baptizing that guy (?) I know I’m safe (…) 
(Bad Things – The Intro & Credits) 

Skribenten ryser vid bara tanken på introt. Hen väljer också att beskriva sina 
känslor av äckel genom att förankra dem i sin kropp och beskriva hur kroppen 
reagerar på obehaget vid mötet (eller endast tanken på mötet) med det visuellt 
obehagliga inslaget. Hen beskriver därmed en förkroppsligad medieupplevelse 
där synintrycket fortplantar sig i kroppen genom reaktioner som tilltalar fler 
sinnen på ett sätt som påminner om Sobchacks (2004: 66) och Marks (2000: 
129) sätt att beskriva hur rörliga bilder på ett konkret sätt kan beröra åskådarens 
kropp, i meningen att beröringen är påtagligt fysisk snarare än metaforisk. Skri-
bentens kropp minns dessutom ögonblicket och kan återuppleva det genom 
minnet, eventuellt ger även detta en fysisk reaktion. Den upplevelse som får en 
förkroppsligad förankring genom att tilltala fler sinnen än synen har enligt 
Marks (2000: 131) potentialen att skapa kroppsminnen som är kraftfullare än 
den information som endast tagits in genom synsinnet.  
 Skribenterna i forumtråden Bad Things – The Intro & Credits är ense om att 
räven som förmultnar i vinjetten är ett obehagligt inslag och att dess närvaro 
stör deras tittande och äcklar dem på ett sätt som får dem att titta bort eller 
sluta sina ögon. En annan skribent beskriver att hen måste sluta sina ögon, men 
tycker samtidigt att introt är visuellt effektfullt. Hen upplever en samtidig känsla 
av obehag och lust, och inlägget kan tolkas som att det effektfulla växer just ur 
balansen mellan det obehagliga och det lustfyllda. Bilderna i introt skapar till-
sammans och i kontrast till varandra andra betydelser än de isolerat skulle ha 
gjort och blir potentiellt kusliga i och med att de ofta vardagliga scenerna, ex-
empelvis barn med utsmetade bär i ansiktet, kontrasterade med djurkroppar 
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eller köttätande växter ger mer ambivalenta betydelser. Tråden innehåller endast 
elva inlägg, vilket tyder på att ämnet väckt ett relativt svalt intresse hos forum-
deltagarna, däremot är inläggen intressanta för denna studie eftersom de direkt 
talar om en förkroppsligad medieupplevelse. De här inläggen visar prov på att 
det uppenbarligen finns ett tillräckligt intresse för serien för att ändå se den, 
trots att vissa visuella element gör upplevelsen dubbel och ger den inslag av 
obehag. Andra kommentarer tyder också på att vinjettens explicita och potenti-
ellt drabbande inslag uppskattas och uppfattas som tematiskt adekvata för se-
rien. Deltagare tar sig också an att analysera vinjetternas utformning utifrån 
metaforer. Vinjettelement som förekommer i bild samtidigt som en skådespela-
res namn antas exempelvis vara sammanlänkade med rollkaraktären, där ett djur 
kan symbolisera karaktärens egenskaper och så vidare. Deltagarna skapar här 
bryggor mellan tematik och en bredare tolkningsram, där de flesta inslagen 
antas och förväntas vara nogsamt genomtänkta. Publikdeltagarna diskuterar 
också gärna alternativ och möjliga tolkningar, då inslag i serien och vinjetten 
inte sällan är mångtydiga. Det vi ser här är en fördjupning av texten där delta-
garna, förutom att förlänga tiden med den diegetiska världen genom att befinna 
sig på TWoP, också ger särskilda textelement ett djup som producentkontexten 
kanske inte avsåg eller förutsett. 
 Liksom i akademiska studier av serien, och likt The Walking Deads publik, 
tolkar även True Bloods publik de kroppsliga representationerna, och vampyren 
som gestalt, genom samhälleliga metaforer i inläggen på TWoP. Det är inte 
uteslutande vampyrens kropp som diskuteras som metafor, utan ofta den narra-
tiva världen som helhet. Tolkande inlägg refererar dock ofta till vampyrens roll 
som del av en minoritet i den diegetiska världen, och det är just genom sina 
kroppsliga drag och egenskaper som vampyren avviker ifrån seriens majoritet – 
människorna. En del inlägg identifierar seriens vampyrer som metaforer för 
specifika, verkliga minoritetsgrupper. Andra skribenter ser snarare vampyrge-
stalten som ett allmänt åskådliggörande av utanförskap och menar att vampyren 
kan förkroppsliga flera nutida och historiska grupper. Ytterligare andra menar 
att narrativet snarare speglar och använder en framträdande samtida debatt om 
sexuella och etniska minoriteters rättigheter i skildringen av vampyren, utan att 
serien egentligen har ett eget budskap eller en egen agenda. I tråden Gender, 
Sexuality and Other Real-World Issues on True Blood, lyfts frågan om vampyren kan 
ses som en direkt metafor för homosexuella, detta genom de ledtrådar som 
serien erbjuder, bland annat texten ”God hates fangs” (God hates fags) i introt.  

 
(…) however, I think it’s a bit more complex than that; IMO the 
show often portrays prejudice against vampires as a stand-in for 
other types of prejudices, including racism.  
(Gender, Sexuality and Other Real-World Issues on True Blood) 
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(…) The vamp/gay metaphor doesn’t hold, it’s put into play as a 
sort of meta-metaphor, having fun with the ways that vampires 
have been sloppily used as analogies over the decades.  
(Gender, Sexuality and Other Real-World Issues on True Blood) 
 
(…) This show is taking pains to knock us over a head with a 
two-by-four with the words “THINGS ARE NOT BLACK OR 
WHITE” written across it. (…)  
(Religion and True Blood: Jesus Asked Me Out Today) 

 
 

Skribenter förhåller i flertalet inlägg vampyrgestalten till samtida verkliga 
politiska system eller motsättningar. Ett inlägg i tråden The True Blood Story 
so far – All Seasons Discussion tolkar serienarrativet som ett åskådliggörande 
av skiljelinjen mellan demokrater och republikaner, där de konservativa 
inom seriens värld är de enda som reagerar och agerar mot vampyrer. 
Därmed är de också de enda som inom seriens värld faktiskt reagerar på 
ett reellt hot.  
 

But, the show isn't trying to teach you anything.  It's people 
watching who want to pull in those parallels.  I'm of the view that 
television is expressive culture - it's art.  People can interpret and 
are going to (…)  
(The True Blood Story so far – All Seasons Discussion) 
 
I see vampires basically like a supernatural mafia – it’s members 
didn’t necessarily choose to become members in the first place, 
and they live by different rules than other people do by virtue of 
a pre-existing hierarchy that some of them support and others 
would desperately like to escape (…)  
(Religion and True Blood: Jesus Asked Me Out Today) 
  

Även i True Blood-forumet, liksom i motsvarigheten för The Walking Dead, disku-
teras vampyren och de övriga övernaturliga gestalternas kroppslighet utifrån att 
representationen av dem förväntas presenteras på ett konsekvent och, utifrån 
premisserna, logiskt sätt. Precis som i The Walking Dead-forumet irriteras publi-
ken av ett inkonsekvent berättande. Även deltagarna i detta forum uttrycker att 
det är slarvigt eller nonchalant om handlingen visar upp inkonsekventa skild-
ringar av kroppen och de kroppsliga funktionerna. Premisser som presenterats i 
ett avsnitt ska inte omotiverat upphöra eller förändras. Ett exempel som tas 
upp i ett inlägg rör hur vampyrerna kan känna doften av Sookies blod under 
säsong 5, då detta inte varit fallet tidigare under handlingen.  
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  Foruminläggen kring en konsekvent beskrivning av kroppen har i True 
Bloods forum ytterligare en inriktning, som inte kunde ses i The Walking Deads 
forum. I True Bloods forum kopplar publiken samman vampyrens kropp och 
dess funktioner med dess förväntade känsloliv och inre egenskaper. Kroppen 
hos vampyrgestalten ses av publiken som en arena där en inre natur får en yttre 
manifestation. Det är också i denna inriktning av kommentarer som uppfatt-
ningar av vampyrens kropp, såväl yta som djup, diskuteras. Då zombiens kropp 
i The Walking Deads motsvarande forum diskuteras primärt i förhållande till 
fysiska egenskaper och egenheter, förhålls vampyren till en djupare personlighet 
på ett annat sätt. Detta är naturligtvis förknippat med att vampyren också har 
ett känsloregister, men däremot inte helt kan räknas som mänsklig.  
 

(…) I find it hard to reconcile that Sookie can not read vampire 
minds because they have no brain waves, yet they outwardly 
show very strong emotions – blood tears, anger, fear etc. (…) 
(Ongoing themes in True Blood, Vampire Psychology And Hierarchy: Blood 
Lines) 
 
(…) My nitpick is that Jason drank one vial of vampire blood and 
a very painful case of priapism. And one small drop caused hallu-
cinations and mind trips. But Sookie can drink cups of Bill’s 
blood with no ill effects; in fact, quite the opposite. 
So which is it?  
(Nitpicks and Continuity: “You were there, you saw it, defend me.) 
 
(…) I’d like it if when they set something up they follow it 
through more completely. If we see a Sookie’s vamp-killing light, 
she should use it. If they introduce an evil fairy/vampire hybrid, 
they should let him do something (or kill him quicker). If there’s 
a Lilith and blood-covered friends, they should be explained be-
fore disappearing (…) 
(Season 7 Wishlist) 

 
Även i True Bloods forum, liksom i The Walking Deads motsvarighet, avhandlar 
en del kommentarer den monstruösa kroppen och dess sönderfall med en di-
stanserad humoristisk ton, snarare än genom en inställning präglad av äckel och 
obehag. Exempelvis beskrivs vampyrgestaltens andra död och totala upphö-
rande genom att använda ord som ”goo”, det vill säga ungefär ”gegga”. Ordet 
klingar inte särskilt hotfullt, snarare naivt, och vampyrgestalten som ”gegga” 
reducerar dess kroppslighet till något lekfullt och humoristiskt. Vampyrens död 
och den döda vampyrkroppen kommenteras överhuvudtaget ofta på ett humor-
istiskt sätt, där kommentaren inte antyder obehag eller känslor relaterade till 
rädsla eller äckel. Däremot är kroppens funktioner och hur de logiskt hänger 
samman ett område som väcker intresse. 
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 (…) It (silver) can block a wide range of bacteria, fungi, and oth-
er substances that are not good for health. Currently, silver parti-
cles are being added to all sorts of things to keep them clean. This 
is probably fan-wanking to a great degree, but it could be that 
whatever reanimates the vampires… whatever thing it is that 
keeps them “alive”… is recognized by silver as a bacteria. (…) 
(Ongoing themes in True Blood, Vampire Psychology And Hierarchy: Blood 
Lines) 
 
(…) Vampires have never eaten or drunk anything but blood or 
Tru Blood. Is it that they can’t eat or drink regular stuff without 
something disturbing happening, (The rest of their organs don’t 
work so they can’t digest it so anything they eat or drink has to be 
vomited out later) or none of them simply do to be more other 
worldy?  
(Q & A For the New And/Or Confused: Virgin Blood) 

 
Genom dessa ingående och i många fall detaljerade diskussioner visar publiken 
på engagemang som samtidigt har två riktningar. Publiken förväntar sig för det 
första ett väl genomfört arbete från producenthåll, där man håller sig inom de 
ramverk man själva ställt upp. Dels visar man sitt eget engagemang och dedike-
ring inför berättelsen och dess ramverk, att man tagit berättelsen på allvar och 
även lagt ner eget arbete på att hitta inkonsekventa eller saknade aspekter. 
Åskådaren har därmed axlat ett visst ansvar för berättelsen. Detaljerade diskuss-
ioner kring den narrativa världen kan också vara sätt att utöva en del av ett jag-
narrativ. Den i kontexten viktiga kunskapen om programmet och dess många 
förvecklingar visas upp i kommentarer inför de andra forumdeltagarna och 
placerar skribenten i en tolkningsgemenskap. Här kan skribenten visa upp en 
önskad del av en jag-berättelse, där valet av texten, och vidare tolkningen av 
den, specificerar skribenten som del av en smakhierarki. Också ett avståndsta-
gande från texten och dess element kan vara ett sätt att kommunicera tillhörig-
het eller avståndstagande i relation till texten, och med den, till bredare kultu-
rella uttryckssätt som tema och genre. 
 I True Blood uttrycks också relationen till vampyrgestalten och dess kropp i 
förhållande till kroppen som tilldragande. Då forumdeltagarna föreställer sig ett 
möte med den monstruösa gestalten är det långt ifrån alltid präglad av obehag 
eller för den delen skräck. Också här problematiseras dock mötet utifrån de 
omgivande narrativa premisserna. 
 

Oh...My...God... 
Eric or Bill, Eric or Bill...who would I pick. They are both so 
HOT HOT HOT... 
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Maybe I can have both be my maker? One on one side, one on 
the other...  
 (Who Would you like to have as your maker?) 
 
Doubt if I’d really want to go to bed with a vampire though… 
every time I see a sex scene between Bill & Sookie, my initial 
thought is that she’s having sex with a guy who is dead. I don’t 
like it either when Bill bites Sookie whenever they do the deed – 
it just seems so predatory. (…)  
(I Want to Do Bad Things With You: Who Would Ya Do? – True Blood 
Edition!) 
 

Monsterkroppen och tolkningsgemenskaper 
TWoP är en produkt av det senmoderna medielandskapet och kan på flera 
nivåer belysa förändringar i förhållande till publikdeltagande och publikrelation-
er till texter. Forumets existens har möjliggjorts genom de genomgripande tek-
nologiska förändringar som karakteriserar medielandskapet och publikprakti-
kernas utformning på forumet ger inblickar i de förändringar i relationerna 
mellan medier, producenter och publik som den teknologiska utvecklingen 
drivit fram. Genom specifika inlägg på forumet, ger TWoP en bild av hur fo-
rumdeltagare upplever sin relation till serietexterna och framförallt kroppsre-
presentationerna.  
 På den mest övergripande nivån utgör forumet, som jag inledande konstate-
rade, en transnationell gemenskap som möjliggjorts med hjälp av elektronisk 
mediering. Forumet är en produkt av och bidragande komponent till den medi-
eutveckling som Appadurai (1996), och fler med honom, ser som präglande för 
det senmoderna. Den elektroniska mediering och teknologiska utveckling som 
Appadurai i mitten av 90-talet kunde se hade minskat avstånden genom att göra 
både resor som förflyttning av budskap snabbare, har utvecklats avsevärt. Me-
dieutvecklingen tillåter såväl en snabbare spridning av program och medie-
material, som publiker i geografiskt åtskilda områden att kommunicera med 
varandra kring gemensamma medieupplevelser.  
 Nästkommande nivå utgörs av relationen mellan producenter och publik i 
det transmediala medielandskapet. Trots att forumen på TWoP inte är direkt 
skapade och drivna av producenterna av True Blood och The Walking Dead har vi 
sett att seriernas övriga transmediala plattformar skapats för att engagera tv-
publik eller tv-potentiell publik till deltagande (se kapitel 5), eftersom detta gyn-
nar synligheten och därmed säljkraften för medieprodukten. Deltagaren agerar 
genom detta som en så kallad ”producer-generated user” (Harries, 2002; Bruns, 
2007; Caldwell, 2014: 154). Det vill säga en användare som i högre grad är med-
skapare till den övergripande texten och som bjuds in till deltagande från pro-
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ducenthåll. Jag betraktar publikens diskussioner som delar av de helhetstexter 
som för deltagarna tillsammans med serietexterna och marknadsföringen utgör 
”True Blood” och ”The Walking Dead”. Detta innebär alltså att diskussionerna för 
publiken blir fortsättningar eller fördjupningar av de medieupplevelser som 
televisionstexten innebär (Jenkins, 2006a; 2006b) och att en del av textprodukt-
ion och upplevelse sker utanför originaltextens ursprungliga gränser.  
 På den nivå TWoP närmast är förknippad med serietexterna, men också 
med publikens relation till kroppsrepresentationerna, är genom deltagarnas 
inlägg. Inläggen visar att den monstruösa kroppen och kroppsligheten i båda 
programmens forum anses viktig för upplevelsen av tv-programmet. I forumet 
för The Walking Dead fanns ett tydligare fokus på representationen av den 
monstruösa kroppen som en konkret fysisk gestalt. De egna känslomässiga eller 
kroppsliga reaktionerna på programinnehållet lyftes fram och zombiegestalten 
framhölls av en del deltagare som den huvudsakliga behållningen av program-
met. I forumet för True Blood diskuterades istället den monstruösa kroppen och 
dess yta i större utsträckning i förhållande till sin funktion som metafor i berät-
telsen. Flera inlägg förhålls till en förkroppsligad åskådarposition, där den egna 
kroppens reaktioner på innehållet lyftes fram.  
 Ett framträdande drag som förenar samtalen om kroppslighet i de två foru-
men hör samman med de tolkningsgemenskaper som är talande för en engage-
rad publik (Staiger, 2005: 99; Jenkins, 1992/2013: 107), nämligen att deltagarna 
noterar avvikelser ifrån konsekventa narrativa premisser. Det som ihärdigt dis-
kuteras i båda forumen är såväl vampyrens och zombiens kroppar, liksom be-
rättelserna som helhet, som konsekventa enheter. Båda forumens deltagare 
uttrycker frustration över inkonsekventa beskrivningar som strider mot premis-
ser som programmet påbjudit. Trots att berättelserna om vampyren och zom-
bien hör hemma i en sfär av ”det fantastiska” och övernaturliga, förväntas de 
nya premisser som satts upp inom denna värld vara konsekventa och logiska i 
förhållande till varandra och i seriens olika delar. Dessa premisser diskuteras i 
båda programmens forum genom konkreta exempel kopplade till den monstru-
ösa kroppen. Vad den klarar eller inte klarar av att göra, hur man kan und-
komma den, hur dess kropp biologiskt eller vetenskapligt har fått sina egen-
skaper – vad som håller den ”vid liv”. TWoP utgör därmed en arena för en 
deltagarkultur som skapar en tolkningsgemenskap kring den monstruösa krop-
pens fysiska drag och begränsningar, samt funktion i narrativet. 
 Att diskussionerna graviterar mot element som har med kroppen och dess 
funktioner att göra tolkar jag som att deltagarna på TWoP, uppfattar kroppen 
och dess funktioner som ett bärande och intressant tema i programmen. Att 
återkomma till eller tänka tillbaka på medieupplevelsen är dels ett sätt att för-
länga upplevelsen och den eventuella njutning den gett, eller för den delen ett 
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sätt att förhandla upplevelsen av avsnitt eller berättarelement man varit mindre 
nöjd eller missnöjd med. Men forumdiskussionerna utgör framförallt också en 
mer övergripande fördjupning av televisionstexten. Upplevelsen av texten fort-
sätter att förhandlas och fördjupas på forumet, programmen och behållningen 
av dem får ytterligare dimensioner.  
 Ett sätt att fördjupa medieupplevelsen är att förhålla den till sin egen person 
och vardag, där medieupplevelsen präglas av den egna tolkningen eller omgiv-
ningen. Den fiktiva narrativa världen används här som ett redskap för en form 
av applicering av ”det föreställda” (Appadurai, 1996), där de egna förutsättning-
arna och den egna identiteten förhålls till andra möjliga alternativ. Detta är ett 
sätt att låta sig omslutas av texten och att uppleva en form av berättel-
seimmersion, något som också är ett typiskt drag för en aktiv och deltagande 
publik (Staiger, 2005: 99; Torner och White, 2012: 3). Här tänker jag i synnerhet 
på de förhandlingar av den textuella världen som tillåter att inkludera den egna 
personen i de berättarmässiga premisserna, så som överlevnadsstrategier för att 
klara en zombieapokalyps eller att välja den vampyr man helst skulle vilja möta i 
den verkliga världen. I båda forumen förekommer föreställda möten med den 
monstruösa gestalten, men forumet för The Walking Dead dominerar då det 
gäller inlägg som beskriver konkreta åtgärder för att skydda sig mot zombien i 
den egna vardagliga omgivningen. Uppfattningen om den förstörda eller gräns-
lösa kroppen som en av seriens viktigare delar dominerar i The Walking Deads 
forum. Här diskuteras med upprymdhet hur zombiekroppen avbildats och på 
vilka sätt den förstörs i narrativet. Vampyrkroppen och dess förstörelse i True 
Blood väcker inte samma nivå av engagemang i seriens forum. Beskrivningar av 
samtidig lust och äckel inför kroppsrepresentationerna förekommer oftare i The 
Walking Deads forum och kroppen beskrivs här också oftare som en av de hu-
vudsakliga behållningarna av programmet. I forumet för True Blood är vampyr-
kroppen snarare kopplad till ”sexighet” eller skönhet, i synnerhet i ett föreställt 
möte med vampyren. Trådar av det fantastiska dras genom detta ut i verklighet-
en och blir ett sätt att tänka sig möjligheter och alternativ. Att låta sig omslutas 
av den narrativa världen eller att tänka sig andra premisser för egen existens 
innebär potentialen till en förhandling av eller utflykt ifrån det egna jaget, en 
position där den egna identiteten eller jaget kan vidgas ut och potentiellt berikas 
(Hills, 2002: 167; Mellins, 2012: 180). Men deltagandet i forumdiskussioner är 
rimligen också förknippade med en form av lust som kommer ur att dela eller 
diskutera tolkningsgemenskaper och teorier med övrig publik och där också 
deltagandet i sig blir en del av en (grupp)identitet. 
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8. Att iklä sig den monstruösa kroppen: 
uppträdande och performativa uttryck 

Den monstruösa kroppen är inte endast en medierad representation utan kan i 
praktiker också ta konkret och materiell form. Zombier och vampyrer för-
kroppsligas exempelvis genom Stockholm Zombie Walk och det levande rollspe-
let, eller lajvet, Vampire the Masquerade. De serietexter som studien behandlar är 
förknippade med evenemangen genom att båda utgör samtidiga uttryck för ett 
intresse och en upptagenhet vid kroppen, kroppslig förändring och kroppsliga 
gränser. Såväl monsterfiktionen i form av exempelvis tv-serier som de för-
kroppsligade praktikerna erbjuder publik eller deltagare att sjunka in i en alter-
nativ värld. Såväl texterna som evenemangen utgör också sätt att uppleva det 
monstruösa, liksom de utgör arenor för skapandet av ”vampyren” och ”zom-
bien” i samtiden. Fenomenen anordnas transnationellt och bygger på populär-
kulturella produkter som också de existerar i ett transnationellt medielandskap. 
Runt såväl texter som evenemang uppstår tolkningsgemenskaper och sfärer av 
”det föreställda” som färdas transnationellt genom medieprodukter för att inne-
sluta gemenskaper framförallt förenade genom ett intresse för en tematik, på 
det sätt Appadurai (1996) beskriver. En gemensam förståelse bland deltagarna 
om hur en vampyr eller zombie för sig och rör sig ligger till grund för hur eve-
nemangen läggs upp och genomförs. Deltagaren erbjuds ett konkret och för-
kroppsligat möte med den monstruösa gestalten, genom att evenemangen tillta-
lar fler av deltagarens sinnen och erbjuder denne en mer aktiv roll i skapandet 
av berättelsen. Jag ser deltagarpraktikerna som sammanlänkade med en rad 
samtida och historiska medietexter där vampyrer och zombier förekommer och 
det är varken meningsfullt eller möjligt att identifiera särskilda populärkulturella 
förebilder för de zombie- och vampyrgestalter som förkroppsligas under eve-
nemangen.  
 Zombie- och vampyrgestaltningarna är i en mening imitationer med popu-
lärkulturella förlagor, men har också en mer komplex relation till både deltagare 
och populärkulturella texter. Imitationer av gestalter ur populärkulturella texter 
är förknippade med vad Matt Hills (2002: 158) benämnt performativ konsumt-
ion. Begreppet tar fasta på att imitatören varken är helt fri och opåverkad i sitt 
uppträdande i förhållande till det som imiteras, men heller inte går i ett kom-
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mersiellt ledband utan har också egen handlingskraft till att omförhandla narra-
tivet och framför allt ge det individuell betydelse.111 Liksom analyserna av re-
klamkampanjerna, tv-texten och inläggen på televisionwithoutpity.com, har också 
detta kapitel utgått ifrån kroppens (den egna och den monstruösa, vilka här 
också smälter samman) relation till omgivningen, andra kroppar och de egna 
kroppsliga gränserna. Kapitlet syftar till att diskutera en (fördjupat) förkroppsli-
gad upplevelse av den monstruösa gestalten. 

Stora delar av seriernas publik deltar inte i evenemangen och samtliga delta-
gare kanske inte uppskattar, eller ens har sett, serierna. Eftersom jag inte ser tv-
narrativen och deltagandet i en zombiewalk eller ett vampyrrollspel som nöd-
vändigtvis direkt länkade, på nivån av den enskilda deltagaren, ser jag heller inte 
evenemangen som uttryck för fandom. Däremot är det möjligt och till och med 
troligt att många evenemangsdeltagare också kan vara roade av tv-program som 
skildrar zombier eller vampyrer.  
 

Vampyrlajvet Vampire the Masquerade  

Sjunka in i en annan värld 
Kopplingen mellan konsumtionen av populärkulturella narrativ och upplevel-
sen av spelvärlden, finns bland annat i det känsloregister som den monstruösa 
gestalten och dess värld ger upphov till. Flera spelare uttrycker att det i synner-
het är World of Darkness, det vill säga den värld där spelet Vampire the Masquerade 
utspelar sig, som är lockande med vampyrspelet. World of Darkness liknar vår 
egen faktiska verklighet i större utsträckning än många andra fantasymiljöer i 
spel och är i huvudsak uppbyggd kring de strukturer och institutioner som 
också präglar vår verklighet. World of Darkness är dock en mer korrumperad och 
mörk plats, som kännetecknas av övernaturliga onda krafter. Det är inte endast 
de enskilda karaktärerna som kräver vissa förutsättningar eller ”är” på ett visst 
sätt, hela World of Darkness bygger på premisser som är viktiga för deltagarna. 
World of Darkness påminner om True Bloods universum, liksom om miljöer i en 
rad samtida vampyrserier,112 vilka samtliga utspelar sig i moderna samhällen 
som plötsligt måste handskas med övernaturliga gestalter och monstruositet. På 
ett likartat sätt som True Bloods vampyrgestalter är också vampyrgestalten i World 

                                                        
111 Imitationer rör i Hills exempel ”ikoniska kroppar”, exempelvis enskilda kända personer som 
Elvis Presley eller Marilyn Monroe. I denna studie handlar imitationerna snarare om kroppslighet 
än om enskilda kroppar. 
112 Exempelvis Being Human (BBC, 2009-2013), The Vampire Diaries (2009-), Twilight (2008-2012) 
och för den delen också zombiefiktion som The Walking Dead (2010-) m.fl. 
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of Darkness mångfacetterad och komplex. I båda världarna lever vampyren (före 
upptäckten av blodsubstitutet i True Blood) gömda från människor och har vid 
sidan av människors samhällsinstitutioner sina egna regelverk och hierarkier. 
Spelets titel alluderar på att vampyrerna döljer sina monstruösa drag för ytter-
världen och delvis också för sig själva (se Vampire The Masquerade, i materialbe-
skrivningen kapitel 4.) 
 Förutom att de diegetiska elementen i tv-serien och spelvärldens konstitue-
rande drag kan jämföras med varandra, är också spelet och serietexten för del-
tagare och publik förknippade med delvis likartade känslor och upplevelser. 
Fokusgruppdeltagaren Anna menar att deltagandet i vampyrrollspelet på flera 
sätt påminner om upplevelsen av thrillers och skräckfilmer, då såväl spelet som 
medietexterna väcker känslor av rädsla, ilska och spänning. 
 

(…) the fear, I was scared very much at the last two times during 
larps, and it’s a really safe way to experience that, because a voice 
in your head says: ‘It’s just a game’, and you can do whatever, you 
can try whatever…ways, and you still know there is going to be a 
tragedy. (Anna) 

 
Precis som medierad skäckfiktion kan erbjuda skrämmande upplevelser, på ett 
tryggt avstånd, då deltagaren är medveten om att ingen verklig fara föreligger, är 
också rollspelet ett sätt att uppleva en berättelse. Enligt Anna är känslorna jäm-
förbara, men en annan av deltagarna håller inte med, utan menar att rädslans 
resonansbotten skiljer sig åt mellan spel och medierad berättelse. 
 

(…) It’s a different experience, but it correlates to the same basic 
emotion… but (…) you experience the emotion in a completely dif-
ferent way. (…) It’s not an external, it’s in you (…) (it’s) more of-
ten about a social situation, it’s a fear of failure, (…) about letting 
people down or that they think less of you. That kind of fear.  
(Peter) 

 
Peter upplever alltså att berättelsen på ett förstärkt sätt är förlagd i honom och 
hans kropp. Delvis är detta med säkerhet förknippat med att spelet i högre grad 
kräver Peters fysiska närvaro och att hans kropp är en del av spelet och spel-
upplevelsen för såväl honom som andra spelare (Återkommer till kroppen som 
spelelement i detta kapitel under Förändring av kroppen genom mask, kläder och rörel-
semönster). Peter talar också om en rädsla som handlar om att identifiera sig med 
karaktären och de förutsättningar denne står inför. Karaktärens känslor av 
rädsla, som ofta kan bygga på laddade situationer i spelet, inte nödvändigtvis 
fysiska hot, överförs (bleed) till spelaren. Spelaren känner rädsla eftersom karak-
tären är rädd. Detta kan jämföras med den identifikation med spelarkaraktärens 
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situation, snarare än karaktären i sig, som Perron (2009) beskriver i förhållande 
till konsol- och dataspel. Rollspelet skiljer sig här på en avgörande punkt från 
konsolspelen genom att en del av spelet handlar om att skapa en karaktär. Spe-
laren lånar i rollspelet i en mening ut sin kropp till en situation och premisser 
som avviker från de egna, och spelarna beskriver sig uppslukade av såväl karak-
tären som karaktärens situation. Karaktären kan ofta reagera på ett sätt som 
spelare menar skiljer sig ifrån deras reaktionsmönster i liknande situationer. 
Immersion, det vill säga rollspelarens upplevelse av att den egna subjektiviteten 
förskjuts till att snarare spegla karaktärens känslomässiga och moraliska palett 
under spelet, betraktas som centralt för levande rollspel (Waskul, 2006; White 
m fl., 2012; Nordgren, 2014; Stenros, 2014). Deltagarna i fokusgruppintervjun 
bekräftar detta och möjligheten att ”bli någon annan” framhålls som den 
främsta drivkraften bakom spelandet. Genom att låta sin kropp förvaltas av 
”någon annan” genom en roll, och därmed överlåta sig till premisserna i World 
of Darkness, möjliggörs upplevelser av nya perspektiv på ett säkert avstånd. Spe-
laren kan genom sin karaktär uppleva rädsla och osäkerhet, på ett säkert sätt, 
eller som deltagaren Anna uttryckte det, med ett säkerhetsbälte på, utan att 
riskera något i sitt verkliga liv. De intervjuade lajvarna beskriver att en spelare 
vid en tillräckligt stark immersion i spelet först efter avslutat spel är känslomäss-
igt är fullt medveten om att spelvärlden är till fullo fiktiv, trots att vetskapen på 
ett kognitivt plan naturligtvis hela tiden funnits där.  
 

But you don’t get that: ‘whoa, what happened right now?’ because 
you are so into the flow, and that really comes afterwards (…) if 
you have had a really intense scene, that you have really gone in 
to emotions, you sometimes have to take a little break to calm 
shit down, because you are really processing all these emotions… 
and, it gets kind of harrowing at times. (Peter) 

 

          
  Lajvlokalen för ”Brujalajv” 21 april 2012. Foto: Egle Zioma 
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Vampire the Masquerade pågår till skillnad från spel i fantasygenren endast under 
några timmar per tillfälle, medan fantasyspel ofta kan pågå under så lång tid 
som en vecka. För spelimmersionen innebär ett långt spel enligt fokusgruppdel-
tagarna att spelaren inte kan stanna i rollen under hela spelet och att spelet blir 
mindre intensivt. Vampyrspel känns för en del deltagare också praktiskt lättare 
att delta i och genomföra. Vampire the Masquerade spelas i Stockholm i en 
centralt belägen spellokal, medan många andra fantasyspel genomförs på annan 
ort, i skogar eller på andra avsides platser. Vampyrlajvet kräver heller inte förbe-
redelser och utrustning i samma utsträckning som många andra spel, men spe-
larna föredrar i regel att maskera sig och välja kläder som passar karaktären med 
omsorg. Samtliga deltagare i intervjun menade vidare att de spelar för att det är 
roligt, och att det gett dem värdefulla relationer. Spelarna själva använder sig av 
begreppet immersion för att beskriva intensiteten i spelet. ”Bleed” (White m fl., 
2012: 71-72) är ett annat begrepp som beskriver interaktionen mellan spelarens 
fysiska kropp och den spelade karaktärens känsloliv.  

 
There’s an expression, it’s called bleed (…) when you do things, 
when you get so much in character that your character feels all 
these things. Because it takes place in your body, you feel them. 
(Peter) 

 
Spelarna har alltså aktivt reflekterat kring de mekanismer, såväl psykiska som 
fysiska, som är involverade vid övergången till en roll. Här finns uppenbart en 
nyansskillnad, spelarens känslor är färgade av att denne vet om att hen deltar i 
ett spel. På samma sätt som känslor vid mediekonsumtion kan påminna om 
känslor vid verklig fara, men då är långt mindre intensiva (Stark, 2012: 30; Lan-
koski och Järvelä, 2012: 19). Då karaktären skulle känna ren och skär dödsång-
est i mötet med ett monster, känner spelaren oro. Spelarna menar dock att man 
under spelet går så djupt in i rollen att föreställda och verkliga faror inte helt 
kan separeras ifrån varandra medan spelet pågår. Vampyrkaraktären upplevs i 
sig som speciell eftersom den är mer ambivalent än de flesta andra fantasyka-
raktärerna, som gestaltas under spel. Dessa uppfattas av speldeltagarna som mer 
svart-vita, essentiellt antingen onda eller goda. Vampyren kan som karaktär inte 
lika enkelt ges en stämpel som ”ond” eller ”god”. Stora delar av spelet går ut på 
vampyrens strid med sin inre ”best”, vilket spelarna menar ger spelet djupare 
dimensioner i förhållande till karaktärsutveckling, än vad exempelvis fantasyspel 
kan erbjuda. Även här kan ses paralleller till vampyrkaraktären i True Blood och 
andra serier och filmer som på senare år skildrat en vampyr som pendlar mellan 
sina humana och monstruösa sidor (se kapitel 6. Den monstruösa kroppen i True 
Blood och The Walking Dead). Vampyrkaraktärens best utgörs i Vampire the Mas-
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querade av vampyrens monstruösa drag, men kan i världen utanför spelet över-
sättas och förstås som varje människas kamp med de mindre goda eller önsk-
värda sidorna hos sig själv.  
 

(…) you can explore things you would never explore in your real 
life and gain experience from that, it’s interesting. And, I have to 
say, also, for me, it’s…really, really interesting because… (…)… I 
have Asperger’s syndrome, which means that I have really, really 
hard to relate to other people… and I have talked to doctors and 
all of that, an all of them agree with me when I say that, if I had 
not been larping or done tabletop roleplaying, I would be much, 
much worse, in my real life. I would have it so much harder… 
(Jenny) 

 
I like it for practical reasons as well, as you said, you have Asper-
ger’s, I was just very shy… and when I have to do something… I 
hate… or I feel weak, then I just imagine I’m this character, and I 
once had to replace an administrator for two weeks and I had no 
idea about this work… but, the one who hired me, she was play-
ing larp with me, and she said: ‘You just imagine that you are 
playing the character!’. And it was a lot of fun, I would dress up 
in the morning, as I imagined an administrator should dress up… 
and smiled the whole day (…) (Anna) 

 

Spelarna menar alltså att vampyrgestalten är del av spelets potential att skapa 
karaktärsutveckling och därmed spelupplevelse. Karaktärsutvecklingen och 
spelets djup påverkar också spelets egenskaper i förhållande hur det kan appli-
ceras och användas i förhållande till spelarens eget liv. Jenny och Anna beskri-
ver ovan hur deras vardagliga faktiska liv till viss del sammansmälter med spelet 
och karaktärens handlingar, liksom hur spelet kan hjälpa dem i situationer utan-
för spelet. Att inta rollen som någon annan blir ofrånkomligen ett sätt att också 
hantera situationer och dynamik utanför spelet menar bland andra Stark (2012: 
xiii; 125), Hills (2002: 167), Timm Knudsen (2005: 270) och Williams, 
Hendricks och Winkler (2006: 12). Det kan röra sig om konkreta konflikter eller 
funderingar från vardagslivet, men jag tänker här framförallt också på relationen 
till den egna kroppen. Både Jenny och Anna beskriver situationer där kropps-
språket är en vital del i kommunikationen med andra människor och där alla de 
signaler som vi all vår kommunikation förmedlar till andra blir medvetande-
gjord eftersom dessa mekanismer blir nödvändiga i spelvärlden där kommuni-
kationen snarare är ett uppträdande än en performativ akt. Med detta menar jag 
att vårt vardagliga uppträdande, det vill säga hur vi för våra kroppar, talar och 
exempelvis bekräftar andra under samtal, till så stor del blivit automatiserade att 
vi inte upplever dem som följden av kulturella koder eller inlärning, utan sna-
rare som naturliga. Handlingar och mönster av detta slag är att betrakta som 
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omedvetet performativa, på det sätt som Judith Butler (1990/2006) menar att vi 
ständigt kommunicerar och skapar genus genom performativitet. Då Jenny och 
Anna intar sina roller är de till en början medvetna om att de måste förändra 
sina reaktionsmönster, rörelser och sätt att tala, deras handlingar är medvetna 
uppträdanden. Efter en tid kan dessa uppträdanden bli mer och mer automati-
serade då spelaren i allt högre grad upplever sig omsluten av spelvärlden och 
rollprestationen allt mer påminner om den performativitet som genomsyrar 
vardagslivet. Rollspelet och vampyrgestalten erbjuder en viss medvetenhet om 
det egna sättet att agera. På ett likartat sätt beskriver Milly Williamson (2005: 
143) vampyren som en gestalt som kan vara behjälplig för att genom klädprak-
tiker frigöra sig från genusnormer. Williamson syftar dock inte i synnerhet på 
rollspel utan på klädpraktiker av en mer allmän art, som framförallt innebär 
stilmässiga val och där vissa av vampyrens attribut lyfts fram för att skapa ett 
specifikt utseendemässigt uttryckssätt. I rollspelet finns en fördjupad strävan 
efter att skapa sammanhållna karaktärer som alltså kräver ett mer genomtänkt 
och komplext framförande som går djupare än stilmässiga val. 
 De utbyggda och detaljerade bakgrundsberättelserna gällande både World of 
Darkness och enskilda karaktärer innebär att spelarna har bestämda uppfattning-
ar om hur och efter vilka premisser spelvärlden är beskaffad. På ett likartat sätt 
som tv-publiken på televisionwithoutpity.com (se kapitel 7) diskuterar inkonsekventa 
beskrivningar av den fiktiva världen som störande, menar spelarna att spelupp-
levelsen störs om premisserna inte efterlevs. För att spelet ska upplevas som 
inomdiegetiskt realistiskt måste spelet och speldeltagarna dela en gemensam syn 
på hur spelvärlden är uppbyggd. Upplevelser ifrån spelet, som rör inte minst 
uppfattningen och upplevelsen av vampyrgestalten, får återverkningar också i 
konsumtionen av andra vampyrnarrativ, och en avbildning av en vampyr och 
dess förutsättningar kan kännas ”felaktig”. 

 
People talk about Twilight, and I’m like: ‘Vampires don’t sparkle!’ 
But I do know that vampires do not exist, they are entirely fic-
tional creatures, but having played this game for fifteen years (…) 
I have a picture of how vampires are (…) So I can look at a vam-
pire film and say: ‘But that’s wrong! That’s not how vampires 
work!’ And then I realize: ‘Oh, hang on, they’re fictional’ (…) 
(Malin) 
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Deltagare i ”Brujalajvet” 21 april 2012, under pågående spel och efter  

     avslutat spel. Foto: Egle Zioma 

Att bli vampyr 
Deltagarna i intervjun menar att det behövs konkreta, fysiska förberedelser för 
att den inre upplevelsen av immersion i spelet skall vara möjlig. I synnerhet den 
typ av nordiskt lajv (Waern, m fl., 2009: 1550) som de intervjuade spelarna 
ägnar sig åt eftersträvar en så autentisk spelmiljö som möjligt, vilket innebär att 
platser, föremål och inte minst rollkaraktärer som förekommer i spelet så långt 
som det är möjligt ska likna det de föreställer. En trovärdig omgivning och 
rekvisita kan vara till hjälp för spelare att uppleva spelet som uppslukande och 
realistiskt. Därutöver använder sig spelare av olika strategier för att komma in i 
sina individuella roller. Jenny berättar att hon har en lång Spotify-lista som hon 
lyssnar på före spel för att komma i rätt stämning. Musiken får henne inte att bli 
sin rollkaraktär, men påminner om karaktären och gör därmed övergången 
lättare. Jenny förändrar också sitt rörelsemönster och går på ett speciellt sätt då 
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hon gör sin roll, något som med tiden automatiserats och blivit en likställt med 
rollen. Jenny är inte ensam om detta, tvärtom är det en vanlig strategi att ändra 
sitt rörelsemönster eller lägga till ett ”ticks” för att komma in i sin roll. 

 
Everyone has their own little idea, but it’s usually something that 
you do with your body, you fiddle with something or… walks are 
very common (…) You either walk around or you go get some-
thing, you have a little ritual (…) You can call it autonomous tac-
tile activity (…) (Peter) 

 
Kroppen används alltså som ett redskap både för att spela ut rollen rent kon-
kret och för att spelaren ska uppleva att hen ”blir” sin karaktär. De känslomäss-
iga reaktioner som kroppen svarar med på rörelser eller röstlägen är ovärderliga 
för rollprestationen och inte minst immersionen. 
 

(…) it’s actually fairly simple, I think that probably most actors 
would agree, I mean, if I smile, my body responds to that, if I 
raise my voice and start to tense up, my body reacts to that. I 
produce hormones that react on the expressions that are con-
nected with anger (…) (Malin) 

 
Den egna kroppen kan alltså användas för att iscensätta ilska, rädsla eller dylikt, 
som först efter detta ger ett känslomässigt svar. Kroppen blir därmed en plats 
eller ett ”medium” där berättelsen om den monstruösa gestalten spelas ut. 
Detta blir särskilt tydligt i situationer där karaktärerna upplevs leva sitt ”eget 
liv”. Flera av spelarna menar att ”karaktärernas liv” spelas ut genom deras 
kroppar och kan bli förvånade över karaktärens reaktioner på händelser i spelet. 
Exempelvis kan Jenny uppleva att det är obehagligt stå i händelsernas centrum, 
medan hennes rollfigur Natalya inte alls upplever likartade situationer på samma 
sätt. Jenny menar att hon kan märka att rollkaraktären försätter henne i situat-
ioner hon normalt skulle undvika. För att uppnå en sådan kraftfull spelupple-
velse krävs en bra immersion i spelet, det vill säga, att spelaren ska uppleva sig 
uppslukad av spelvärlden och uppfylld av de känslor som karaktären upplever, 
snarare än sina egna. För att detta ska ske krävs att karaktären har en väl ut-
byggd bakgrundsberättelse. Bara ett karaktärskort med kortfattad data om ka-
raktärens egenskaper och förmågor får inte spelet att kännas trovärdigt, spelar-
na utvecklar därför detaljerade bakgrundsberättelser som ligger till grund för 
karaktärens känslor, reaktioner och handlingar. Återigen blir spelvärldens bak-
grundsberättelser och sammanhängande premisser viktiga för spelarna och i de 
fall de ses som otillräckliga skapas nya eller fördjupas befintliga bakgrundsberät-
telser, på ett sätt som påminner om inläggen på TWoP som fyller ut upplevda 
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luckor i True Blood och The Walking Dead (se kapitel 7). Karaktären blir också ett 
sätt att utforska nya sätt att tänka och reagera. 

 
(…) moral och etik blir ju väldigt viktiga och centrala frågor (…) 
vilket angreppssätt man har på det. Och det är ju lite grann det 
som är intressant med karaktärsutvecklingen också, att man ser 
att det utvecklas och förändras och hur karaktären resonerar runt 
den problematiken. (Malin) 

 
Spelarens spelupplevelse och möjlighet att till fullo omslutas av den fiktiva 
spelvärlden är dessutom på ett avgörande sätt beroende av estetiska och taktila 
element som mask och kläder. Vissa föremål är för spelarna förknippade med 
World of Darkness. Detta kan dels vara rekvisita som har att göra med den över-
bryggande narrativa världen, men föremål eller kostymer kan också skapa taktila 
övergångar mellan spelarnas värld och spelvärlden. Det vill säga, en del föremål 
blir genom spelupplevelsen för spelaren associerade med karaktärens liv och 
egenskaper. Föremålen ur spelvärlden är i förhållande till spelarens kropp för-
knippade med en form av taktil transmedialitet (Gilligan, 2012), då övergången 
mellan faktisk verklighet och spelvärld inför spel underlättas genom konkreta, 
taktila föremål. Exempelvis använder Malins rollkaraktär två halsband som 
Malin alltid vill ha med sig under spel eftersom de underlättar övergången till 
karaktären. Malin själv använder glasögon, men vill inte använda dessa under 
spel, utan använder istället alltid linser, helt enkelt eftersom hennes rollkaraktär 
inte behöver några glasögon och det därför är ologiskt att hon skulle bära såd-
ana. Det är också sannolikt att spelarna har en relation till vissa element i World 
of Darkness från vampyrfiktion av annat slag. Det förkroppsligade åskådarskap 
som deltagare kan ha upplevt i samband med medierad vampyrfiktion, förstärks 
under spelet då berättelsens element taktilt och konkret kan vidröras, och vam-
pyrgestalterna är konkret förkroppsligade. Rollspelet är en berättelse som kon-
kret och bokstavligt omsluter och berör spelaren. 
 
 

(…) when you have a character, you always explore new things… 
that’s one of the wonderful things about larp, that you can ex-
plore things that you cannot in your real life. And after a while 
you can think: ‘Yeah, I’ve done this. I want to try something else.’ 
(Jenny) 
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Jenny i rollen som Natalya Alexeijevna Velikiiova. Foto: Egle Zioma 

 
En viktig del av spelet är dess kollektiva natur, spelarna fungerar som både 
aktörer och publik till spelet. För en framgångsrik immersion behöver deltagar-
na varandra och varandras immersion i spelet, så kallad interimmersion (Sten-
ros, 2014: 151). Deltagarna i fokusgruppintervjun uttrycker att berättelsen som 
spelet utgör, vävs ihop av spelledare och spelare till en helhet. Spelledarna har 
en övergripande ledande roll, men varje spelare kan också påverka spelets rikt-
ning genom improviserade handlingar eller reaktioner, något som också görs. 
 

(…) if I’m sort of…roleplaying on my own, it’s pointless. Be-
cause, I can make a story, but it’s more like storytelling, not gam-
ing, because I need a reaction. That’s what we all do, we give each 
other reactions. So the game isn’t something that necessarily hap-
pens within me, it’s something that happens between us. (…) The 
other gamers are essential for the game, it’s something that we 
create together (…) That’s how you weave the story. (Malin) 
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En viktig del av maskering och rekvisita för vampyrrollspelet är blod. Något 
som är centralt för vampyren som populärkulturell gestalt är dess bett på män-
niskokroppen och människors blod. Saft eller konstgjort blod används under 
spelen för att simulera blod. Blodet är viktigt för spelet eftersom det är viktigt 
för vampyrgestalten och kan ibland behövas för att markera skador på karaktä-
rernas kroppar. Spelet innehåller scener där denna form av rekvisita kan bli 
extra viktig och deltagarna berättar om en scen där en karaktär skulle få hjärtat 
utslitet ur kroppen av Malins karaktär. Spellokalen hade förberetts genom att 
golvet skyddats med plast och karaktären som skulle få hjärtat utslitet var pre-
parerad med en löst sittande t-shirt, med ett hål i hjärttrakten. Under hålet 
fanns ett grishjärta som Malin skulle rycka ut genom kläderna. Malin beskriver 
att hon mest blev nervös inför uppmärksamheten hon fick från de andra spe-
larna då hon skulle göra den stora scenen. Hon var orolig för att hon skulle 
halka på golvet som var preparerat med konstgjort blod, eller tappa hjärtat hon 
höll i. De andra spelarna menar att det var en stark scen, Jenny kallar den ”fan-
tastisk”. Det är dock inte blodet, eller den föreställt skadade kroppen i sig som 
framförallt fascinerar spelarna då de inte är sina karaktärer. Än en gång, menar 
lajvarna, skiljer spelarnas och karaktärernas fokus och önskemål sig ifrån 
varandra.  
 

(…) the blood is very central to the game because it’s very im-
portant to our characters. Our characters are fully dependent on 
it, it’s their food and their nourishment… and I mean, it’s also a 
very strong addiction (…) It’s not just that: ‘Okay, I need to drink 
blood to survive’ it’s that: ‘I need the blood, I crave the blood!’ If 
you can smell blood you get excited, and you want it (…) (Malin) 
 

Spelarna upplever sig till skillnad från sina karaktärer inte personligen fascine-
rade av blod. Jenny har till och med blodfobi utanför spelet, snarare är det alltså 
karaktärens starka längtan efter blod som spelas ut. Det konstgjorda blodet ses 
som rekvisita, vid sidan av andra föremål, som exempelvis böcker eller vapen. 
Malin är noga med att understryka att man aldrig skulle använda verkligt blod. 
Vampire the Masquerade har en 18-årsgräns, på grund av sina ”vuxna teman”, 
något som spelarna uppfattar som rimligt och bra, då innehållet kunde vara 
opassande för barn. Spelgruppen i Stockholm har dessutom en relativt hög 
medelålder i spelsammanhang, de flesta spelarna är i 30-årsåldern. Detta inne-
bär att spelets innehåll får en särskild karaktär. Tematiken och interaktionen i 
spelet kan tas tillvara på ett annat sätt än vad som varit möjligt med alltför unga 
spelare, menar deltagarna. Spelarna är dock noga med att understryka att man är 
försiktig med nybörjare, man kanske inte rör vid eller höjer sin röst mot någon 
som är ny, på samma sätt som man gör med dem man känner bättre. Något 
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som egentligen är applicerbart på vilket annat socialt sammanhang som helst. 
På samma sätt som det krävs förberedelser för att komma in i rollen behövs 
också tid för att återgå till att bli ”sig själv igen”. Jenny beskriver att detta är en 
av anledningarna till att spelarna ofta tar en öl tillsammans efter avslutat spel, 
för att komma ner i varv och för att återgå till sitt verkliga jag, vilket inte kan 
ske på sekunden.  
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Stockholm Zombie Walk 2013  
En zombiewalk består enkelt uttryckt av en grupp människor som utklädda till 
zombier rör sig längs en förutbestämd rutt genom en stadsmiljö. Zombiewalken 
är för denna studie intressant i förhållande till hur medierade representationer 
av kroppslighet i den möter materiella kroppsupplevelser. En zombiewalk iden-
tifieras av flera som en flash mob (Taylor, 2011; Molnár, 2014). Taylor och 
Molnár förhåller flash moben framförallt till hur ickemateriella platser (cyber-
space), sammansmälter med materiella platser som stadsmiljöer (cityspace). 
Informationsteknologier som färdas immateriellt, som mail, inlägg på sociala 
medier, sms och så vidare, får mötet i en materiell stadsmiljö till stånd (Taylor, 
2011: 121). Dessa två dimensioner skapar tillsammans en social verklighet där 
olika delar inte på ett enkelt eller meningsfullt sätt kan skiljas ifrån varandra. 
Intersektionen mellan det ickemateriella och det materiella vill jag applicera på 
mötet mellan medierad kroppsupplevelse och iscensättning i zombiewalken. 
Zombiewalken erbjuder en särskild form av ”liveness”, det vill säga närvaro och 
samtidighet. Deltagarnas kroppar lever, men åskådliggör de levande döda. Jag 
menar också att flera av de begrepp som ovan använts för att diskutera lajv, så 
som immersion och bleed, likaledes är användbara i en diskussion om deltaga-
rens kroppsliga relation till gestalten i zombiewalks. 
 Zombiewalks skiljer sig på avgörande sätt från lajv. En zombiewalk innebär 
inte nödvändigtvis en detaljerad karaktärsplanering på det sätt som lajvet gör. 
Walken leds inte av en spelledare och själva walken utgör hela ”berättelsen” och 
kommer inte, som lajvet, att fortsätta eller få en uppföljning. Zombiewalken har 
inte som mål att ge deltagarna samma form av immersion som lajvet, då zom-
biewalken på ett annat sätt är ett uppträdande inför en publik som inte själva är 
utklädda. Walken är också mer lekfull i meningen att de utklädda inte ständigt 
är i sin roll, utan också kan interagera med varandra eller med åskådare. Delta-
garna i zombiewalken är i de flesta fall främlingar för varandra, även om man 
kanske är ett sällskap som deltar. Skillnaderna i karaktärernas djup och ”spelets” 
organisation, eller gällande zombiewalken, avsaknaden av dem, säger också 
något om gestalterna som sådana. Zombien står som gestalt endast för fysik, 
medan vampyren har ett känsloregister, något som inte kan förbises i gestalt-
ningen av dem.  

Dessa olikheter mellan iscensättningsformerna pekar dock på många av de 
egenskaper som zombiewalken faktiskt har, liksom många av de egenskaper 
zombiewalken saknar också säger något om vad den faktiskt är. Med detta me-
nar jag att den kollektiva kroppslighet och intellektuella ovisshet som zom-
biewalken uppvisar, att de enskilda deltagarna i sina roller kan sakna bak-
grundsberättelser är en samtidig frånvaro och närvaro. Frånvaron utgörs av att 



 193 

rollen som zombie fortfarande är fylld av intellektuell och känslomässig tomhet. 
Samtidigt är denna frånvaro och tomhet en uppfylld egenskap och därmed 
närvaro. Att spela karaktären zombie är på samma sätt som att spela karaktären 
vampyr att ta på sig en roll, men till denna roll hör ett tomt intellekt. Detta 
innebär samtidigt att eftersom gruppen inte delar en gemensam, detaljerad bak-
grundsberättelse, kan den istället finnas i en mängd olika former hos de olika 
deltagarna.  
 

Det var det enda jag hade i hjärnan: ’tänk inte, använd inte hjär-
nan, bara gå på första känslan’. Du ska se ut som när du går upp i 
sömnen och kissar på natten. Den känslan ska du ha, när du näst-
an släpar kroppen… (Hanna) 

 
(…) Det är en så himla fysisk, ett fysiskt event, zombier är… så 
mycket fysiskt. Medan om man lajvar vampyrer är det på ett an-
nat sätt (…) jag har kompisar som skådespelat vampyrer på tea-
ter. Då är det mera mentalt, upplever jag, men zombien är rent 
fysisk. Medan vampyrer, okej, 100-tals, kanske 1000-tals år av 
visdom (…) hur beter man sig då? (…) zombie, då är det verklig-
en bara: ’Okej, braaains.’ (…) (Sara) 

 
Immersion i en zombiewalk går alltså på många sätt ut på att hindra läckage 
(bleed-in) (White m fl., 2012: 82) från deltagarens känsloliv eller intellekt till 
zombiekaraktären. Naturligtvis är själva framförandet av en omedvetenhet en 
del av en medveten handling hos deltagaren, liksom hela iscensättningen är en 
produkt intimt förknippad med deltagaren. Det upplevs också som viktigt för 
flera deltagare att karaktären har ett innehåll och att den inte endast står för en 
skadad kropp, men denna berättelse blir mer enskild och personlig för varje 
deltagare. 

 
För jag kan inte spela något jag inte tror på (…) man kan lajva 
och leka ut något som inte finns i verkligheten (…) Det handlar 
ju om att leva upp till fantasier eller en dröm, eller en framtidsvis-
ion (men) jag har en karaktär som jag skapat (…) med en story-
line, det blir mycket lättare att följa spelet ut. (Hanna) 
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Att bli zombie 
Intresset för zombiewalken, samt motiven för att delta i den, skiljer sig åt mel-
lan de intervjuade deltagarna. En del intervjuade lyfter fram evenemanget i sig, 
liksom tillfället att klä ut sig, som det framförallt intressanta. Andra menar att 
den huvudsakliga behållningen av walken är skapandet av en sammanhängande 
berättelse och en trovärdig zombiekaraktär, som påminner om karaktärsut-
vecklingen i rollspelet. Flera deltagare har en roll och bakgrundsberättelse i 
åtanke, vilka formar framförandet av zombiegestalten. Även i zombiewalken, 
liksom i vampyrrollspelet används kroppens utseende och rörelsemönster för 
att korrelera med tänkta egenskaper och upplevelser i en bakgrundsberättelse. I 
zombiewalkens fall är skillnaderna i bakgrundsberättelser och egenskaper fram-
förallt förknippade med hur smittan och zombieblivandet föreställs. Framfö-
randet av zombien är en indikation på en föreställd tidigare händelseutveckling. 

 
(…) Jag är här för spexet, jag tycker det är skitkul att klä ut mig 
och upp mig och allt sådant och zombies, och det är en stor grej 
(…) Zombies är coola liksom, men jag är inte zombiefrälst på nå-
got sätt (…) (Eva) 
 
Jag kör efter feeling liksom, det är… beroende på hur man har 
klätt sig ut sig också. Har man klätt ut sig väldigt, väldigt, väldigt 
(…) ruttnande i sista stadiet av förruttnelse-zombie, då kanske 
man släpar sig fram.(…) Men om man är nyligen omvänd då 
kanske man mera (…) rör sig ”smidigare” (…) och till och med 
springer (…) Jag har inte jättemycket förruttnelse, så jag måste 
vara ganska färsk tänker jag. Kanske bara var ute och gick på 
stan, skulle shoppa och blev smittad på bussen kanske (…) Jag 
hade ett bitmärke här på halsen (…) (Sara) 

 
Flera deltagare understryker, på ett likartat sätt som lajvspelarna och inläggen på 
TWoP (se kapitel 7), att gestalten måste ha ett ursprung som känns trovärdigt 
för att upplevelsen ska kännas meningsfull. De intervjuade skiljer olika typer av 
zombier från varandra och menar att den mest trovärdiga zombien kommer 
från en virussmitta, och inte tillhör kategorin ”stiga upp ur graven”-zombier. 
Deltagarna ger implicit uttryck för kännedom om olika populärkulturella ge-
staltningar av zombiegestalten, som förankrat sig i ett allmänt medvetande och 
där det finns några olika förklaringsmodeller och förhållningsätt till zombiens 
tillstånd. Vidare visar deltagarna upp en form av smakhierarki (Harman och 
Jones, 2013), där vissa tolkningar av zombiegestalten ges företräde och upplevs 
som mer riktiga än andra, trots att samtliga är distinkt placerade i det fiktiva. 
Zombiens kropp, och därmed dess beteende och utseende, ska efterleva ett, för 
kontexten, logiskt mönster. En deltagare jämför med sina upplevelser av verk-
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liga döda kroppar, för att förklara bevekelsegrunden bakom sin tolkning av 
gestalten.  
 

(…) Vad är det som säger att det inte skulle kunna komma en 
mutationsgen någonstans som gör att en människa helt plötsligt 
blir en mutant, alltså en muterad halvdöd individ (…) där krop-
pen börjar stänga av men fortfarande hålls vid liv, den känns be-
tydligt mer logiskt än att man någonsin skulle resa sig upp ur gra-
ven. Jag har jobbat som obduktionstekniker och begravningsent-
reprenör och det finns inte en möjlighet att de kan resa sig upp 
igen (…) (Hanna) 
 

 

 

 
 Sara på väg till zombiewalken i Stockholm 28 september 2013. 

Foto: Kristina Stenström 
 

Likt vampyrlajvarna beskriver deltagarna i zombiewalken kostym och maske-
ring som viktiga för att skapa en meningsfull och uppslukande upplevelse. Det 
föreställda narrativet ska kännas och upplevas med flera sinnen än synen för att 
skapa en fullvärdig immersionsupplevelse av rollen. Precis som i vampyrlajvet 
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kan taktila dimensioner ses som bryggor mellan deltagarnas vardag och de fik-
tiva premisserna i walken, på ett sätt som påminner om Gilligans (2012) be-
grepp taktil transmedialitet. I zombiewalken är det inte en enskild populärkultu-
rell förebild som får liv genom de taktila dimensionerna, utan snarare en bre-
dare samling texter. Saras beskrivning nedan visar på att hon har en förmåga 
och önskan att skapa sig en kraftfull immersion i sin roll och att maskeringen är 
avhängig för att detta ska ske.  
 

Om du ser blodig ut så känner du liksom att du varit med och 
kämpat lite hårt och har jag tillfixat hår och ser ut som en Sture-
plansbrud och liksom är hur vacker som helst, då känns det inte 
som om jag har upplevt det här. (Hanna) 

 
Jag behöver kostymen, så fort jag får på mig någon typ av utkläd-
nad så (…) vänder (jag) 180 grader och blir någon annan. Och 
det är det som är så jävla kul (…) Jag älskar det, jag älskar att klä 
ut mig, Halloween och allt sådant där, alldeles för mycket. (Sara) 

 
I likhet med deltagarna i vampyrlajv menar deltagarna i zombiewalken att eve-
nemanget är något som måste skapas och upplevas kollektivt. Däremot finns 
mellan evenemangsformerna en avgörande skillnad. Då vampyrlajvet sker avsi-
des, i lokaler dit bara andra spelare har tillträde, sker zombiewalken på gator 
och torg. Ett av de bärande elementen i zombiewalken är också att den inte 
ageras ut endast bland andra deltagare. Flertalet deltagare är ett måste för att 
walken skall kunna genomföras, men framförallt är också utomstående, som 
endast agerar publik, viktiga för att walken skall kunna uppfylla sitt syfte. 
 

Jag känner att jag går med folk jag precis har träffat (…) hellre än 
att stappla runt själv så här (…) När man avviker från gruppen 
och börjar interagera med folk utanför så är det ju okej, men det 
är ju gruppen som gör zombien på något sätt (…) Från början 
var det någon slags kritik mot konsumtionssamhället och allt det 
där liksom, och då är man en hjord, man är den där pöbeln, 
köttmassan som väller fram och konsumerar bara. Konsumerar 
hjärnor och konsumerar kläder, vad det nu är. Så det är ju en jät-
testor del av det här, att man är så många. (Sara) 

 
Det förkroppsligade har här en ytterligare dimension, som saknas i mediekon-
sumtionen av den monstruösa gestalten, nämligen att deltagarna också kan 
skrämma andra. De utomstående andra i publiken reagerar på den kroppslighet 
som deltagarna i walken frammanar genom både mask, kläder och inte minst 
agerande genom att gå eller låta på ett särskilt sätt. Zombiewalken präglas också 
av humor, snarare än skräck, och en del av de centrala syftena för genomföran-
det är att skapa ett avbrott i stadsbilden. Walken sker mitt på dagen i ett sam-
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manhang där den inte bara avbryter utan också avbryts av en vardag som pågår 
runt den. Alla som omger walken är inte intresserade av den och tar inte hänsyn 
till den, vilket potentiellt kan störa upplevelsen. Walken och lajvet skiljer sig åt i 
förhållande till ambitionen att bygga upp en verklig immersion efter alternativa 
premisser. Där lajvet ger alla deltagare roller, och därmed placerar dem på insi-
dan av den narrativa verkligheten, har walken åskådare, som alltjämt behåller 
sin status som utomstående till den verklighet som zombiekroppen skall be-
finna sig i. Flera deltagare är också barn, somliga i sällskap av sina föräldrar. 
Något som ytterligare understryker det lekfulla elementet i walken.  
 

Det roligaste är ju när man faktiskt lyckas skrämma folk på riktigt. 
Jag vet inte hur många gånger jag höll på att bryta ihop för att 
folk verkligen blev skraja! (Karl) 

 
Genomförandet av zombiewalken är också på ett kollektivt plan ett tydligt för-
kroppsligande av gestalter bekanta från en lång rad populärkulturella skildring-
ar. Zombiewalken består av hjordar av zombier som väller fram, på ett sätt som 
påminner om zombieskildringar i en rad filmer och tv-serier, där zombier i regel 
väller fram över övergivna och förfallna städer (exempelvis i The Walking Dead, 
se kapitel 6). Walken präglas inte av ett tydligt politiskt eller ideologiskt budskap 
men liknar i sin utformning exempelvis Prideparaden och demonstrationståg av 
varierande slag. Flera deltagare konstaterar att de inte är i synnerhet intresserade 
av zombiefiktion utan att förkroppsligandet av gestalten, eller att överhuvudta-
get klä ut sig, är det som fångat deras intresse. Samtliga deltagare har dock en 
relation till zombiefiktion så till vida att de har en uppfattning om vad en zom-
bie är och hur den beter sig. De tre deltagare som är kvar längst under intervjun 
har sett klassiska zombieverk och även just The Walking Dead, men har något 
olika uppfattningar om vad den huvudsakliga behållningen av genren är. Några 
deltagare ser avbildningen av zombier som det mest intressanta i zombiefikt-
ionen, medan andra deltagare snarare ser skildringen av de mellanmänskliga 
relationerna under extrema förhållanden givande. I förhållande till The Walking 
Dead går åsikterna isär.  
 

Överhuvudtaget tycker jag att den är jättejättebra, och det är som 
alla säger (…) den fokuserar på människorna och interaktionen 
mellan människor, vad som händer med de överlevande under en 
katastrof (…). Vad händer med oss som blir kvar, hur beter vi oss 
mot varandra? (…) Zombierna blir egentligen bara någon slags 
bakgrunds, liksom… white noise (…) (Sara) 

 
Ja, men jag är bara så här rakt ut: jag stör mig på den. Och det gör 
jag. Jag försökte kolla på den faktiskt. Jag gillar den ändå. Jag gil-
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lar just det här, hur de gjort zombiesarna. Jag gillar sminkningen 
på dem, jag gillar dataanimeringarna som de gör (…) det tycker 
jag är skitsnyggt, tekniskt sett tycker jag den är en jävligt snygg se-
rie. Den är bra filmad, väldigt schyssta vinklar, bra upplägg (…) 
(men) jag skiter blanka fan i de där privatpersonernas liv, och det 
är så mycket fokus på det, att jag bryr mig inte (…) (Hanna) 

 
Jag lägger också märke till att flera av deltagarna väljer att inflika enstaka ord 
eller fraser på engelska under intervjun, trots att den sker helt på svenska. Detta 
behöver naturligtvis inte vara exklusivt knutet till den tematik vi diskuterar, men 
kan också tolkas som att deltagarnas relation till zombietematiken går genom 
den engelskspråkiga populärkultur som i huvudsak stått för de zombienarrativ 
som nått Sverige. Liksom Jenkins (2006b: 155), Bjur (2009) och Nikunen (2014) 
menar, har publikens relation till tv-program, och också annat mediematerial 
blivit allt mindre beroende av nationella kontexter. Dels beroende på envetet 
strategiarbete från bolagshåll, men också genom att publiken i allt större ut-
sträckning fått möjlighet att lägga upp sitt tittande genom exempelvis nedladd-
ning (Newman, 2012: 464). Oberoende av denna utveckling har en stor del av 
fiktionen som når den svenska publiken under årtionden varit importprodukter, 
i mycket stor utsträckning från USA. Det är därför sannolikt att den relation 
som deltagarna i zombiewalken skapat till gestalten också kan bära på spår från 
den språkkontext som vanligtvis omger den i populärkulturen. 
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Elastiska identiteter och monstruösa kroppar 
Gestalter ur populärkulturella texter får liv genom sina uttolkare, då de i prakti-
ker som lajv och zombiewalks uppstår till representationer av vad som är ty-
piskt för en zombie eller en vampyr. Som jag inledande konstaterade, är jag inte 
primärt intresserad av att belägga en relation mellan de enskilda gestaltningarna 
i True Blood och The Walking Dead med gestaltningar i spel och walk, som hämtat 
inspiration från flertalet historiska och populärkulturella förlagor. Däremot 
menar jag att också levande rollspel och zombiewalks kan betraktas som texter 
och textvärldar i sig, där den monstruösa gestalten som bredare kulturell förete-
else kan upplevas genom nya dimensioner.  
 Då man ser den monstruösa gestalten som ett alternativt jag, en form genom 
vilken angelägenheter viktiga för deltagaren själv får ett spelrum, blir den en 
behållare för ett föreställt liv. Här talar jag givetvis inte om det föreställda jaget 
som i en faktisk monstergestalt. Däremot erbjuder den monstruösa gestaltens 
motiv, som används i ett uppträdande, också en arena att leka med den egna 
identiteten och dess uttryck. En ny roll i ett spel eller walk innebär möjligheter 
att prova på personlighetsdrag och experimentera med drag som antingen för-
stärker egna drag eller är i opposition till dem. I likhet med jagprojektet så som 
Giddens beskriver det (1991/2008) är också rollspelet eller zombiewalken upp-
byggd kring att ett ”jag” skapas, där en rad drag bildar en enhetlig helhet efter 
vissa förväntade mönster, och i synnerhet lajvet, men också walken, präglas av 
att identitetsbygget förbättras och byggs ut under praktikens gång. Föreställda 
liv påverkar inte bara identitetsskapandet genom medierade berättelser i den 
mening Appadurai (1996) talar om ett medielandskap präglat av det föreställda, 
här bryter det föreställda genom evenemangen ut ur de medierade versionerna 
och intar konkret deltagarnas kroppar. Liksom makeoverkulturen och det sen-
moderna jagprojektet på många sätt präglas av kroppens utseende och attribut, 
är utförandet av den monstruösa gestaltens kroppslighet avgörande för upple-
velsen av den ”som jag”. Deltagarens upplevelse av att vara sin karaktär är alltså 
avhängig den kroppsligen genomförda rollen, genom klädsel, rörelser, röstläge 
och så vidare. Det monstruösa internaliseras i viss mening genom att levas ut, 
snarare än tvärt om. Det vill säga, den kroppsliga praktiken är en förutsättning 
för den känslomässiga immersionen i spelet. Deltagare i såväl levande rollspel 
som zombiewalks kan genom evenemangen uppleva vad Bowman (2010: 127-
129) benämner elastisk identitet, vilket innebär en möjlighet att på djupet före-
ställa sig och ”låna” ett alternativt jag.  

Den monstruösa kroppens transformation eller det konkreta förloppet att 
förändra kroppen för spelet eller walken är ett eko av de krav på kroppslig för-
ändring som också är närvarande i deltagarens vardag. Jag menar att viljan att 
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transformera sin egen kropp och iklä sig den monstruösa gestaltens kroppslig-
het handlar om både ett medvetet uppträdande och en performativ akt. Det 
medvetna uppträdandet planeras och genomförs efter vissa attribut och spelreg-
ler, som innehåller drag av imitation av förlagor eller i relation till en karaktärs 
specifika egenskaper. Exempelvis är vampyren försedd med vassa tänder och 
en längtan efter blod. Jag menar dock att iscensättningen av kroppslig trans-
formation i såväl lajvet som zombiewalken också är speglingen av andra möns-
ter av krav på transformation som omger deltagaren. Båda praktikerna bär alltså 
på inneboende performativa dimensioner, det vill säga, ekon av mer omedvetna 
handlingsmönster som till vardags är en del av individens jagbygge. De perfor-
mativa dimensionerna består i att på ett förmodligen omedvetet plan hantera 
krav och förväntningar på jagets plasticitet.  

På samma sätt som deltagaren i sin kulturkonsumtion inte är fullständigt 
medveten om alla de inneboende dimensionerna och motiven till valet av just 
dessa alster, är inte heller alla dimensioner av deltagandet i levande rollspel eller 
zombiewalks nödvändigtvis medvetna. Matt Hills (2002: 158) menar att medie-
fandom varken kan ses som viljestyrd eller helt fjärmad från individens val, då 
den innehåller både självreflexiva och performativa drag, performativa drag 
som är upprepningar och citeringar som inte har sin rot i ett viljestyrt subjekt. 
Jag menar att deltagare i zombiewalks och lajv, på ett likartat sätt leker med 
kroppens transformation på två plan. Dels genom ett uppträdande som innebär 
en konkret förändring av den egna kroppen genom kläder, smink och dylikt, 
samt att genom kroppsrörelser härma och iscensätta den monstruösa kroppen, 
dimensioner som förstås bottnar i viljestyrda handlingar. Att gå in i en karaktär 
är också förknippat med medvetna strategier, samtidigt som kroppens föränd-
ring och kroppsanspråken som genomsyrar relationen till den egna kroppen, 
förs med in i det medvetna uppträdandet på en implicit nivå. Därmed blir roll-
spelet eller zombiewalken också en performativ akt, där kraven på förändring 
konkretiseras genom att spelas upp ännu en gång, i en annan form än den idea-
liserade. Att gestalten som får liv genom praktiken är ett monster, ibland med 
en motbjudande och till och med skrämmande kropp kan ses som en befrielse 
från jagbyggets tvingande mönster.  

På ett avgörande sätt kan också deltagarpraktikerna kopplas samman med 
mediekonsumtionens förkroppsligade åskådarskap, som ju utmärks av publi-
kens fysiska engagemang i det avbildade. I walken eller lajvet är deltagaren på 
ett ytterligare fördjupat fysiskt sätt engagerad i en berättelse, där kroppen sam-
tidigt blir ett verktyg för att uppleva och för att skapa en berättelse och dess 
gestalter. 
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9. Medier och kroppar i transformation 

I vår tid står kroppen i centrum. Under flera decennier har olika trender i krop-
pens formbarhet avlöst varandra i en allt intensivare takt. Samtiden visar också 
ett allt större intresse för extremsporter och andra fysiska ”kickar”. Det är end-
ast en blygsam del av alla människor som ägnar sig åt fallskärmshoppning eller 
bergsklättring, men vi ser däremot en ökande frekvens av populärkulturella 
narrativ om kroppslig förändring och angrepp mot kroppen, som når, och är 
populära i, allt bredare publiksegment. Många av dessa berättelse- och upplevel-
seformer involverar också publikens eller deltagarnas fysiska kroppar på ett 
högst påtagligt sätt.  
 Studiens olika delar har tillsammans kunnat visa på ett förnyat och intensifie-
rat intresse för såväl vampyr- och zombiegestalten, liksom för de praktiker som 
omger dem. Tematiken och genren har blivit allt mer mainstream och också 
gett upphov till bredare (såväl i meningen större till deltagarantalet liksom i 
meningen diversifierade) tolkningsgemenskaper, såväl online som genom högst 
konkreta sammankomster (exempelvis genom lajv och zombiewalks). Studiens 
huvudsakliga bidrag består av sammanförandet av tre dimensioner: ett transme-
dialt medielandskap, förkroppsligade medieupplevelser och representationer av den monstru-
ösa kroppen som har studerats utifrån fyra materialdelar; tv-texter, marknadsföring 
(av tv-texter), forumdeltagande och deltagarpraktiker. Tillsammans har dessa di-
mensioner genom nyckelbegreppet transformation kunnat erbjuda en ingång till 
att diskutera relationen kropp/medier. 
 Så vad är transformation? Enligt Svenska akademiens ordbok: ”genomgripande 
förändring av form l. utseende o.d. (hos ngt l. ngn), omvandling l. omformning l. Förvand-
ling.” En transformation inbegriper alltså något mer omfattande än en föränd-
ring, och utgör snarare en serie förändringar eller en djuplodande förändring 
där det transformerade efter transformationen ter sig från grunden omgjort 
eller skapat på nytt. Studien har uppehållit sig vid det senmodernas övergri-
pande kulturella upptagenhet vid kroppslig transformation genom det reflexiva 
jagprojektet (Giddens, 1991/2008) liksom de arenor detta har i makeoverkul-
turens diskurser (Pentney, 2012; Miller, 2008; Heller, 2006; Jones, 2008; Weber, 
2009; Raisborough, 2011; Johansson, 2006; 2012). En av studiens andra hörn-
stenar har utgjorts av ett medielandskap vars transformation istället innebär nya 
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sätt att uppleva, såväl medieberättelser som berättelser om möjliga jag. En 
transmedial berättarform, en förkroppsligad medieupplevelse och representat-
ioner av en monstruös kroppslighet, bidrar alla till att gränsen mellan det mate-
riella och mediala blir mer upplöst.  

Upplevelsetransformation - ett förkroppsligat åskådarskap  
Representationer av den monstruösa gestalten, transmediala programdimens-
ioner och iscensättningen av den monstruösa gestalten binds samman av den 
förkroppsligade berättelseupplevelsen. Studien har kunnat konkludera att den 
monstruösa gestaltens transformationsbenägenhet tillsammans med sin mediala 
form på flera sätt kan ge upphov till ett fördjupat förkroppsligat åskådarskap. I 
studien har detta exemplifierats genom den förkroppsligade förnimmelsen i 
åskådarskapet, som fördjupas genom det transmediala berättandets perspektiv-
förskjutning och transformationen av jaget så som det ser ut i lajven.  
 I skildringen av de monstruösa gestalternas kroppar i tv-serierna används 
flera av de tele-affektiva anslagen, närbilder, färder in i kroppen och påtagligt 
ofta ljudeffekter av kroppens förstörelse, som drar åskådaren närmare det av-
bildade och förstärker ett förkroppsligat åskådarskap. Det vill säga, en del av 
den monstruösa kroppens representation har att göra med ett närhetsskapande 
berättarsätt, som till viss del uppnås genom mediespecifika egenskaper (se kapi-
tel 6), så som kameravinklar och specialeffekter, vilket skapar övergångar till 
publikens kroppar och medieupplevelsen blir på så sätt också en fysisk upple-
velse. Resultaten visar att publikpraktikerna, såväl ”inommedialt” som i miljöer 
som inte innehåller medierade inslag, på många sätt i sig utgör transmediala 
berättelsemiljöer som förstärker kvaliteter som är förknippade med ett för-
kroppsligat åskådarskap; det vill säga, representationer och upplevelser av en 
monstruös eller öppen kroppslighet och en antydan om närhet till den monst-
ruösa gestalten. Samma egenskaper förekommer också i transmedialt berät-
tande, där taktila föremål, eller andra dimensioner ur den narrativa världen in-
troduceras, vilket sammanblandar en fiktiv verklighet med den faktiska verklig-
hetens miljöer och omgivningar. Det levande rollspelet och zombiewalken 
skapar berättelseutrymmen som engagerar deltagarna på ett likartat sätt som 
medierade berättelser gör.  
 Jag tolkar det förkroppsligade åskådarskapet som kopplat till de övergri-
pande diskurserna relaterade till kroppslig transformation i samtiden. Jag menar 
att den åskådare som i vardagen är omgiven av diskurser som påminner om en 
plasticitet i förhållande till jag och jagskapande ytor (som kroppen), på ett för-
stärkt sätt kan beröras av ett förkroppsligat åskådarskap. Den fysiska kroppen 
är i det senmoderna skådeplatsen för ett jagnarrativ och genom det förkroppsli-



 205 

gade åskådarskapet skådeplatsen för en fiktiv berättelse, som utspelar sig i och 
på publikens kropp. I berättelser om en monstruös kroppslighet möts dessa 
dimensioner på ett påtagligt sätt och ges genom det transmediala berättandet, 
publikpraktiker och iscensättningspraktiker ytterligare djup. 

Medietransformation - transmediala berättelsefördjupningar  
Arjun Appadurai (1996) beskriver ett senmodernt medielandskap präglat av 
elektronisk mediering, vilket ger individer möjlighet att i allt större utsträckning, 
inte bara kommunicera med fjärran andra, utan också uppleva föreställda liv och 
möjligheter på andra sätt än tidigare. Det föreställda har enligt Appadurai brutit 
ut ur myter och konst och blivit en viktig del av den senmoderna vardagen. 
Nära nog två decennier senare påverkar medielandskapet alltjämt, på ett påtag-
ligt sätt, såväl det kollektivt föreställda, som individens identitetsskapande. Ge-
nom en allt snabbare global informationsspridning har medielandskapet omda-
nats. Under samma tid som medielandskapet förändrats har alltså också före-
ställda jagnarrativ genom diskurser kring kroppslig disciplinering och optime-
ring blivit allt mer påtagliga. Narrativ som studerats här är fiktiva berättelser 
som också de erbjuder möjliga (jag)berättelser och, som jag genom studien 
argumenterat, i allt större utsträckning gör detta genom ett kroppsligt tilltal. 
Idag präglas alltså medielandskapet också på flera sätt av transmedialitet och 
transmedialt berättande, något man kan kalla för medietransformation. Det 
transmediala berättandet innebär en konkret transformation av berättelsen, då 
den förflyttas till och mottas på nya plattformar, exempelvis från television till 
internetmiljöer. Men det transmediala har framförallt också att göra med en 
transformation av publikens medieupplevelse. Då en berättelse intar olika me-
diala plattformar och formas efter dem, innebär varje plattform också nya sätt 
att uppleva berättelser och medier.  
 Studien och dess delar har kunnat visa att det transmediala berättandet, ge-
nom övergångar mellan det medierade, materiella och publikens egna kroppar 
skapar grunden för en utökad medieupplevelse, där ingångar till det föreställda 
får ett nytt djup, tack vare berättelseupplevelser genom ett fysiskt deltagande – 
en fysiskt upplevande kropp. Också publikens kroppar är inbegripna i en trans-
formation, genom det förkroppsligade svaret på medieupplevelsen som kan 
förändra och påverka såväl emotionellt som fysiskt. Publikens kroppar kan 
därmed betraktas som det utrymme där berättelsen får sin slutgiltiga utformning 
och skådeplats.  
 Tidigare studier av förkroppsligade medieupplevelser har ofta fokuserat på 
filmmediet. Det som gör televisionen och dess transmediala form speciell är en 
annan typ av omslutande medieberättelse. Filmmediet har ofta genom sin stora 
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skärm och överlägsna ljudkvalitet setts som omslutande på ett annat sätt än 
televisionens berättelser, som förmedlats genom en mindre skärm och avbrutits 
av reklamavbrott. Televisionsupplevelsen har, vilket jag tidigare berört, föränd-
rats genom att televisionen som teknologi nu på fler sätt påminner om den 
större biografskärmen. Men det är inte primärt detta har gjort televisionen, som 
betraktats som ett bakgrundsmedium, mer omslutande. Åskådaren kan idag 
lägga upp sitt tittande efter eget tycke genom streamingtjänster eller nedladd-
ning, som också ofta exkluderar reklamavbrott. Tv-seriers transmediala berät-
tarform ger vidare möjlighet till berättelsetransformation från skärm till andra 
ytor och miljöer. Nya mediemiljöer innebär en transformation av originaltexten 
vars gränser förlorar sin skärpa. Det som skiljer tv-serier från biofilmer som 
också ofta marknadsförs och distribueras transmedialt är att tv-serierna, och 
därmed deras diegetiska världar, fortsätter att skapas och därmed expandera 
under upp till flera år. Framförallt genom mediemiljöer där publiker vistas. 
 Publikpraktiker kan utvidga och förlänga medieupplevelsen bland annat 
genom deltagande på internetforum, som i studien exemplifierades av inlägg på 
televisionwithoutpity.com. Internetanvändning som transmediala avknoppning-
ar av tv-program, där publik kan samlas i transnationella gemenskaper har un-
der de senaste decennierna vuxit explosionsartat i antal och omfång. Detta 
innebär en transformation av en tv-serie som bredare företeelse då berättelsen 
får en ny plattform. Analyserna av forumen visar att deltagare använde forum-
diskussionerna som strategier för att dela medieupplevelsen med andra, samt 
för att relatera textvärlden till sig själva och sin absoluta närhet, det vill säga, sin 
vardagliga kontext. Här utgörs berättelsens transmediala expansion av affektiva 
utrymmen för publiken, snarare än av ett utbyggt narrativ, så som i fallet med 
den transmediala marknadsföringen. Foruminläggen vittnar om att forumet inte 
endast utgjorde en plats för publiken att tala om, och uttrycka sig kring, medie-
upplevelsen, utan också fungerade som en bas för praktiker som bygger ut och 
förlänger originaltexten. Forumdiskussionerna utgör tillfällen att dela upplevel-
sen med avlägsna eller åtminstone okända andra, samt tillfällen för att återupp-
leva tidigare medieupplevelser, som i diskussionerna också ofta beskrivs utifrån 
sina förkroppsligade egenskaper. Publikpraktiker som dessa fungerar som ut-
rymmen där relationen till representationerna av det monstruösa diskuteras och 
delas med andra, och därmed också hanteras och förhålls till den egna varda-
gen. Forumen blir gemenskaper oberoende av geografisk lokalitet, där typiska 
fanpraktiker som smakdistinktioner samt längtan efter emotionellt realistiska 
narrativ uttrycks.113 Genom inläggen agerar skribenterna själva och inte bara 

                                                        
113 Jag vill dock förtydliga att jag inte ser forumen som uteslutande platser för ”fanupplevelser” 
eller ”fanpraktiker” utan ser deltagarna som tillhörande ett bredare publiksegment som man kan 
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placerar sig i mediemiljöer utan bygger också ut och skapar dessa miljöer, där 
också andra ur publiken kan vistas och medskapa. Denna nya mediemiljö på-
minner på många sätt om informella samtal, men efterlämnar också konkreta 
utbyggda virtuella miljöer som involverar många okända andra. Denna miljö 
kan besökaren också återkomma till. Även nya besökare som inte nödvändigtvis 
är aktiva genom att själva skapa inlägg, kan använda och vistas i miljön. Virtu-
ella arkiv kan återskapas och nås också efter lång tid och efter att sidan har 
stängts. Eftersom det som skrivit och delats i någon mening har materialiserats. 
På samma sätt som tv-serierna är existerande artefakter som kan upplevas om 
och om igen skapar internetforumen texter som det går att återkomma till, men 
som också är dynamiska, och så länge forumet är öppet, också växer, utvecklas 
och uppdateras.  

Liksom många andra produktioner tidigare gjort, exempelvis Lost (2004-
2010), marknadsfördes serierna på en rad plattformar och fungerade också i 
viss utsträckning som tankepussel eller lekar som uppmuntrade åskådare till 
deltagande. Analysen visar att även den transmediala marknadsföringen av pro-
grammen centralt lyfte fram kroppsrepresentationer och dimensioner som kan 
ses som förknippade med ett förkroppsligat åskådarskap. Marknadsföringen 
syftade givetvis, som tidigare konstaterats, till att väcka uppmärksamhet och nå 
potentiell tv-publik på fler plattformar. Transmediala berättartekniker och strä-
van efter att förskjuta gränsen mellan diegetisk och faktisk verklighet, och där-
med engagera publik såväl fysiskt som känslomässigt. Skräckgenren och den 
monstruösa gestalten är särskilt lämpade att fördjupa ett sådant engagemang. 
Med syfte att antyda den monstruösa gestalten, och därmed dess kropp, som 
faktisk och materiell, används exempelvis i marknadsföringen av The Walking 
Dead zombiegestalter som konkret kan vidröras och förnimmas. Gestalternas 
transformation kan genom utklädda statister i marknadsföringen åskådliggöras 
på en konkret kroppslig yta. Härmed infiltreras den faktiska verkligheten med 
element ur den diegetiska verkligheten och den faktiska verkligheten påverkas 
av de fiktiva premisserna genom att konkret och taktilt materiella element ur den 
diegetiska världen förs in i åskådarnas vardag. Den transmediala marknadsfö-
ringen av de analyserade programmen erbjuder alltså materialiserade dimens-
ioner av det förkroppsligade åskådarskapet. Det är vidare den transformerande 
kroppen och dess inverkan på sin miljö som får en avgörande betydelse i den 
mediala berättelsetransformationen, där berättelsen förflyttas från en plattform 
till en annan, det vill säga från en tvådimensionell tv-skräm till tredimensionella 
rumsliga upplevelser och ytor, eller internetmiljöer där publiken själv kan delta. 

                                                                                                                                  
kalla en ”engagerad publik”, som inte delar fanets trogna dedikation för enskilda narrativ eller 
fenomen.   
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Kombinationen av kroppstransformation och transmedialitet skapar ett be-
rättelsedjup där deltagare eller åskådare kan uppleva andra dimensioner av en 
fiktiv berättelse, vilket kan ses i såväl marknadsföringen, forumdeltagandet och i 
deltagarpraktikerna som studien analyserat. Nya former av kontakt med en 
diegetisk värld där också rumsliga aspekter av narrativet kan utvecklas och ut-
forskas, möjliggörs genom att i åskådarskapet eller deltagandet inkludera fler 
sinnen än syn och hörsel eller genom att bjuda in till eget deltagande (se kapitel 
5, 7 och 8). 

Sammantaget ger detta alltså vid handen att det transmediala fördjupar upp-
levelsen av ett förkroppsligat åskådarskap. Berättelseelement i marknadsföring-
en kan vidare ses som en bekräftelse på det kroppsfokuserade anslaget i serier-
na, samt att dessa drag anses som huvudsakliga och värda att lyfta fram i kam-
panjernas förgrund. Relationen till den senmoderna kroppstransformationen 
ses i förhållande till dessa materialdelar inte som direkt, utan dessa delar av 
studien syftar snarare till att visa på hur kombinationen av transmedialitet och 
kroppstematik skapar mediala utrymmen samt hur intresset för den transforme-
rande kroppens tematik tar sig uttryck.  

Kroppstransformation - iscensättning av monstret 
Intervjuer med deltagare i lajv och zombiewalks pekar på att praktiker som 
iscensätter det monstruösa, kan ses som fördjupade förkroppsligade berättelse-
upplevelser. Studien har visat att deltagare i deltagarpraktiker på ett likartat sätt 
som publik och fans i förhållande till television och film deltar för att belönas 
genom ett känslomässigt och intellektuellt engagemang. Analysen visar att tv-
fiktion och deltagarpraktiker delvis uppfyller sinsemellan olika syften och belö-
ningar, där den ena inte kan ersättas med den andra. Alla studiens deltagare 
kopplar inte omedelbart ihop sin mediekonsumtion med sitt deltagande i lajv 
eller walks. Däremot beskrivs deltagandet ofta genom dimensioner som på 
många sätt känns igen från publik- och fanforskning, i synnerhet i skräckgen-
ren. Exempelvis beskrivs spelmiljön World of Darkness i vampyrrollspelet Vam-
pire the Masquerade som präglad av en stämning och förväntan, som på många 
sätt påminner om medierad skräckfiktion. Intervjudeltagarna distanserar sig i 
flera fall från populär film- och tv-fiktion då dessa inte upplevs leva upp till en 
tillräckligt hög kvalitet i förhållande bakgrundsberättelse och narrativ konse-
kvens. Deltagarna vill inte identifiera sig som fans, men refererar likväl till tv-
fiktion och film för att beskriva upplevelsen av lajv och walk. I likhet med me-
dierad skräckfiktion utvärderas praktikerna ofta utifrån det kroppsliga svar och 
engagemang de väcker.  
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 Genom kroppens rörelser, eller genom att simulera känslotillstånd, framma-
nar spelaren verkliga känslotillstånd, det vill säga, immersion i spelet. Deltagare 
vill uppleva rädsla och spänning på ett tryggt avstånd på ett sätt som påminner 
om publikerfarenheter av medierad skräck. Liksom publiken till tv-serierna på 
TWoP, eftersöker också deltagarna i lajv och walks att berättelsen ska följa 
utsatta premisser. Detta i meningen att premisserna ska vara konsekventa och 
emotionellt trovärdiga i förhållande till ursprungsnarrativet, på ett sätt som 
påminner om publikförväntningar i förhållande till skärmmedier så som Jenkins 
(1992/2013: 107) beskriver dem. Deltagare beskriver sitt engagemang som inte 
bara förknippat med upplevelser, utan också som medskapande av berättelser 
och alternativa narrativa världar. Karaktärsutveckling upplevs som en viktig del 
av skapandet av den narrativa världen och den monstruösa gestalten blir där-
med central för deltagandet på flera sätt. Enligt Jenkins är engagemanget i en 
trovärdig berättelse ett sätt att skapa en tolkningsgemenskap. Jag menar att 
deltagandet i walks och rollspel är att betrakta som tolkningsgemenskaper kring 
både berättelser och gestalter. Levande rollspel och zombiewalks sker på en 
lokal arena, där deltagare ofta kommer från den lokala kontexten. Däremot är 
medieuttrycken som på flera sätt ligger till grund för tolkningsgemenskaperna, 
liksom företeelserna i sig, transnationella. Det vill säga, levande rollspel och 
zombiewalks innebär lokala händelser, som däremot är produkten av transnat-
ionellt föreställda gestalter och medievärldar. 
 Skräckpubliken ger sig inte i kast med genren trots att den är skrämmande 
utan just för att den erbjuder en skrämmande, och därmed njutbar, upplevelse. I 
zombiewalken är upplevelsen, trots att gestalterna har sina förebilder i skräck-
berättelser, inte främst förknippad med skräck eller obehag utan snarare med en 
kollektiv affekt som närmast kan förknippas med lekfullhet och humor. I det 
levande rollspelet, finns en annan affektiv grund och här eftersträvas istället 
upplevelser av verklig immersion, där mer komplexa karaktärer med bak-
grundsberättelser utvecklas, men där den förkroppsligade upplevelsen av en 
gemensam berättelse av central vikt. Såväl levande rollspel som walks utgör en 
speciell miljö eftersom deltagarna här både utgör producenter eller berättare, 
liksom i viss mån publik. Zombiewalken har också en mer traditionell publik, 
utomstående andra som kommer eller stannar till för att se på walken.  
 Deltagare i walks och lajv transformerar sina kroppar genom kläder, mask 
och utsmyckning, och inte minst genom läten och rörelsemönster, till gestalter 
bekanta ur populärkulturella narrativ eller spelens bakgrundsberättelser. Delta-
garnas egna kroppar blir verktyg för att driva berättelsen vidare för egen del och 
för andra deltagare, liksom de också på ett förstärkt sätt, genom fler dimension-
er, utgör en taktil plattform genom vilken andra deltagare upplever berättelsen. 
Detta innebär en förnyad form av upplevelse för deltagaren själv, där taktila 
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ytor som kläder och föremål, blir en del av berättelsen och deltagarens kropp 
blir en transmedial yta som reflekterar den monstruösa gestalten för andra del-
tagare i walken eller lajvet. Berättelsen både får sin form och sitt uttryck, samt 
tas emot, genom den egna kroppen. Intervjuer med deltagare bekräftar att ma-
skeringen av kroppen, liksom kroppsrörelser upplevs som i synnerhet viktiga 
för spelets genomförande, och framförallt, immersionen i spelet.  
 Genom att förändra och transformera den egna kroppen blir spelet eller 
walken ett tillfälle för deltagaren att för en stund anta en roll och alternativ 
identitet. En berättelse om transformation, som här iscensätts på den fysiska 
kroppen, blir samtidigt också ett sätt att experimentera och leka med den egna 
identiteten. Iscensättningen blir också ett sätt att genom en berättelse hantera 
kroppens och identitetens plasticitet, något som präglar och definierar det sen-
moderna kroppsprojektet och makeoverkulturen. Då gestalterna förflyttas till 
deltagarpraktiker framträder sinsemellan olika dimensioner. Både lajvet och 
zombiewalken har kroppen som skådeplats, men praktikerna har jämte sina 
likheter också några avgörande skillnader, som i viss mån speglar gestalterna 
som metaforer. Det levande rollspelet är något djupt personligt, där spelaren 
engageras i en lek med identitetskategorier, så som också vampyrgestalten är en 
individ som i många samtida narrativ tampas med sin identitet. Vampyrlajvet är 
till för en sluten gemenskap och framförs inte för att iakttas, tvärt om krävs 
aktivt deltagande för att befinna sig i lokalen då spelet pågår. Zombiewalken har 
i sammanhanget en unikt publik kvalitet, precis som zombiegestalten på ett 
tydligare sätt i tv-serien befäster ett samhällshot eller samhällelig osäkerhet, där 
institutioner eller strukturer är hotade, är också zombiewalken organiserad på 
ett sätt som riktar sig utåt och involverar utomstående andra. Zombiewalken är 
publik och öppen för deltagande för vem som helst, och framförs också för att 
iakttas av andra. 
 Lajvet är alltså vid första anblick på ett annat sätt än walken ett individens 
projekt eller aktivitet, medan walken riktar sig till utomstående andra och är en 
publik manifestation. Då gestalterna och deras iscensättningsformer förhålls till 
jagprojektets krav och förväntningar transformation kan de publika uttrycken 
(walk) och deras mer undangömda motsvarigheter (lajv) förstås som svar på 
olika sidor av jagtransformationen. I förhållande till de iscensättande deltagar-
praktikerna har jag funnit att den dubbla transformationen (av den monstruösa 
gestalten och den egna kroppen) kan tolkas både som ett medvetet framträ-
dande, med viktiga inneboende dimensioner där jagets performativitet samtidigt 
hanteras (se kapitel 8). Det vill säga, i de medvetna handlingarna hanteras också 
de mer omedvetna kraven på kroppslig förändring i det senmoderna. 
 Transformationstematikens förhållande till mediala former kan också pro-
blematiseras utifrån de ekonomiska intressen som omger produktioner och 
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praktiker. Rollspel och lajv har i studien diskuterats som en arena där deltagare 
själva är aktiva i skapandet av en berättelse och en narrativ värld. Man kan ar-
gumentera för att åtminstone rollspel i många fall är produkter som har sina 
ursprung i kommersiella bolag och produceras och distribueras för ett vinstin-
tresse. Deltagarnas frihet att göra ”vad de vill” med sitt deltagande blir således 
relativ. Jag vill dock understryka att det ena perspektivet inte utesluter det 
andra. Informanterna som deltog i lajv underströk att den lajvadaption som 
skapats för bordsrollspelet Vampire the Masquerade inte levt upp till de krav, för-
väntningar och önskemål som ställs på spelet, varför deltagarna i sin lokala 
kontext reviderat delar av reglerna och anpassat spelet för en mer realistisk 
upplevelse och därmed en högre grad av immersion. Exempelvis togs reglerna 
mot fysisk beröring bort och regler för realistisk rekvisita reviderades, så att all 
rekvisita i spelet ska vara så realistisk som möjligt. Jag har också i tidigare delar 
av studien återkommande konstaterat att publik eller deltagare kan använda 
också kommersiella produkter till delvis andra syften eller för att uppleva annat 
än det upphovsmän först hade i åtanke. 
 

Monsterkroppen och kroppstransformationen i det senmoderna 
I tv-serierna blir transformationsmotivet manifest framförallt genom kroppens 
färd in i det monstruösa, genom utvecklingen av nya kroppsliga drag och slutligen 
genom kroppens förstörelse. Analysen visar att gestalternas kroppsligheter i serierna 
används som narrativa driv, som speglar övrig händelseutveckling och gestal-
ternas påverkan på de samhällen de befolkar. Den monstruösa kroppen an-
vänds också i båda serierna som metaforiska samhällshot, som står för en po-
tentiell samhällelig och institutionell oordning. I vampyrens fall döljs det 
monstruösa hotet under en hel och sammanhållen yta, på ett likartat sätt som 
dess påverkan på människornas samhällsstrukturer länge förblir dolt. Zombiens 
kropp är däremot direkt och explicit hotfull, liksom dess hot mot det mänskliga 
samhället. Den monstruösa kroppens hotfullhet manifesteras genom dess in-
stabilitet och angrepp mot mänskliga kroppar. Vidare visar studien att seriernas 
kroppsrepresentationer understryker kroppens transformation och föränd-
ringsbenägenhet som både lockande och hotfull.  
 Vampyren och zombien har ofta tolkats i sinsemellan motsatta riktningar, 
där vampyrgestaltens öde på många sätt framstått som utopistiskt genom ett 
evigt liv, medan zombien tolkats som en alltigenom dystopisk gestalt. I förhål-
lande till det senmoderna jagbygget kan vampyrens sammanhållna och ofta 
vackra kropp te sig som ett uttryck för ett jagbygge, medan zombien och dess 
kropp snarare framstår som en antites och därmed som en protest eller reaktion 
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emot detsamma. Jag har dock argumenterat för att båda gestalterna är befästa 
med friheter och lockelser, liksom med en mardrömslik kroppslighet, där också 
vampyrens tilltalande drag döljer hot. Båda gestalterna och deras kroppar är 
förknippade med ett hot om förlust av autenticitet och individualitet.  
  Analysen av tv-texterna visar att vampyrens och zombiens kroppar på flera 
sätt kan ses som motsatta eller mardrömslika i sin transformation i förhållande 
till jagets och kroppens uppbyggnad i det senmoderna och i makeoverkulturen. 
Berättelsestrukturerna kring den monstruösa gestalten speglar flera av makeo-
verkulturens narrativa upplägg genom ett fokus på ”före och ”efter”, samt ge-
nom att visa upp hybrida kroppar som kan vara antingen ”tillåtna” eller 
”monstruösa”. Det monstruösa har i zombiens fall tydligare att göra med fy-
siska drag men också i berättelsen om zombien betonas ofta ”före” och ”efter”, 
där det monstruösa kontrasteras mot det mänskliga ursprunget. Studien har 
funnit att monstergestalternas kroppsliga transformation på olika sätt utgör 
förstärkningar eller motsatser av det lyckade jagprojektets genomförande. Föru-
tom att monsterberättelserna och makeoverkulturens diskurser delar transform-
ationstematiken i sig, är den monstruösa kroppens förändring också befäst med 
egenskaper och metaforer som på många sätt överensstämmer med dem som är 
förknippade med den uppbyggliga kroppsförändringen i det senmoderna. Ex-
empelvis är den monstruösa kroppens transformation koncentrerad till samma 
delar av kroppen som också är framträdande i jagprojektet (se kapitel 6). Medan 
reality-televisionens program fungerar som instruerande eller konsoliderande av 
makeoverkulturens krav i det senmoderna ses den monstruösa kroppens motiv 
här närmast som ett åskådliggörande av risker, fallgropar och faror i de struk-
turer kring kroppsligt jagbygge som genomsyrar det senmoderna jagprojektet 
och makeoverkulturen. Det senmoderna jagprojektet och makeoverkulturen 
uppmuntrar (eller kräver) förändring i formen av ”förbättring”, det vill säga, 
genom att uppnå en friskare och mer attraktiv kropp. Den monstruösa trans-
formationen å andra sidan fungerar ofta som en nedbrytning eller hot om ned-
brytning. 
 Den monstruösa transformationen av zombiens kropp leder på ett mycket 
konkret och manifest sätt till att kroppen bryts ned. Zombiens kropp ruttnar 
och den bryts bokstavligt talat ned, i direkt motsats till kroppen som ”byggs 
upp” och ”konstrueras” genom förbättringsstrategier i det senmoderna jagpro-
jektet. Zombien är försatt i ett ständigt förfall, men har också förlorat sin re-
flexivitet och medvetenhet, och är därför oförmögen att uppleva denna förlust. 
Därmed har zombien i en mening frigjort sig från det ständiga blivande som der 
reflexiva jagprojektet påbjuder. Vampyren å andra sidan blir i en mening en 
”supermänniska”, ges ofta ett tilldragande yttre, en snabbläkande hy och vita, 
skinande tänder. Vid första anblick utgör vampyrgestalten en ideal kroppslighet 
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som trumfat döden genom ett evigt liv som ung och vacker, det vill säga, vam-
pyren och dess kropp kan förstås som en förstärkning av jagprojektet. Ändock, 
trots att vampyrgestaltens transformation på flera sätt leder till en idealkropp, 
förlorar den genom processen sin autenticitet (sin mänsklighet) och precis som 
människan som omges och definieras av det senmoderna jagprojektet är vam-
pyren fångad i ett evigt blivande (då den aldrig upphör att sakna sin autentiska 
mänsklighet). Detta innebär att trots att vampyren till ytan har uppnått indivi-
dualitetens fulländning, förblir den likväl en avbild av mänsklig fullkomlighet. 
Vampyren fungerar därmed i stor utsträckning som ett avskräckande exempel, 
då den förknippas med förlusten av ett autentiskt jag. Vampyren illustrerar en 
av jagprojektets paradoxer, nämligen längtan efter ett autentiskt jag. Jagpro-
jektet handlar om skapandet av ett jag, men underkänner samtidigt existensen 
av ett autentiskt jag, eftersom jaget kräver ständig förändring och utveckling.  
 Ett av de teman som understryker vampyrens avsaknad av egen autenticitet i 
förhållande till det mänskliga är dess relation till det mänskliga blodet (Se Vam-
pyren, blodet och begäret i kap. 6.). Vampyrens vackra, uppbyggliga kropp är bero-
ende av mänskligt blod för att överleva. Trots att vampyrens fysik och styrka 
överträffar människans, krävs det autentiska människoblodet för ett ständigt 
underhåll av vampyrkroppen. Vampyrens förhållande till det mänskliga blodet 
kan jämföras med makeoverkulturens kosmetiska ingrepp som används för att 
korrigera skönhetsfel och för att uppnå ”autenticitet” utifrån. Det organiska 
blodet, och inte minst upplevelsen av människokroppen, är en njutning och 
delikat måltid för vampyren, medan TruBlood passerar som ett smaklöst hel-
fabrikat. Vampyren saknar puls och blodflöde, och söker efter detta utanför sig 
själv. Gestalten och den konstgjorda bloddrycken illustrerar därmed makeover-
kulturens paradoxala autenticitetsanspråk som uppmuntrar till förändring av 
den egna, ursprungliga kroppen, för att uppnå autenticitet. Liksom olika skön-
hetsprodukter eller strategier kopplade till yttre förändring, för individen i det 
senmoderna, ska utgöra vägar till autenticitet, blir det konstgjorda blodet för 
vampyren en hopplös strävan efter autenticitet. Vampyren som gestalt uttrycker 
också på ett mer omfattande sätt förlusten av autenticitet. Den upphör aldrig att 
sakna sina mänskliga känslor och därmed det emotionella djup den hade som 
människa. Detta åskådliggörs i TB genom att den till ytan fulländade kroppen 
konkret saknar djup. Vampyrens kropp läker då den skadas och förintas till en 
organisk massa eller flagor av aska vid dess död, därför kan dess kropp inte 
öppnas, kartläggas eller analyseras. Eftersom vampyrens djup inte kan bekräftas 
eller undersökas, förblir gestalten metaforiskt och konkret en yta. Vampyren 
uttrycker därmed inte en optimerad kroppsförändring utan snarare, i likhet med 
zombien, ambivalens och hot.  
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  Den monstruösa transformationen korrelerar också med paradoxen i make-
overkulturen, där de kulturella kraven på personlig och kroppslig utveckling 
samtidigt utgör krav på konformitet och underkastelse. Det vill säga, ett löfte 
om att det individuellt autentiska och unika kan uppnås genom kollektivets 
generiska handlingsmönster (Weber, 2009; Pentney, 2012; Pitts-Taylor, 2007: 
68, Heyes, 2007: 96). Alltså att individer genom likriktade strategier för att 
uppnå en generisk utseendenorm, ska kunna utveckla särpräglade jag. Zombien 
uppgår ofta i en kollektiv kropp, zombiehorden, och dess kropp kan därmed till 
skillnad från vampyrens, vara svår att avgränsa på flera sätt. Förutom att kon-
kreta kroppsliga barriärer, som huden, ofta är öppna är zombiens kroppslighet 
kollektiv. Kollektivet skapar zombiens styrka och till skillnad från vampyren, 
som även ensam övertrumfar människan i styrka och snabbhet, är den indivi-
duella zombiekroppen främst farlig som del av en grupp.114 Härmed utgör alltså 
den kollektiva ”kroppen” av flera zombier ett större hot, som är svårare att 
överblicka och utmanövrera, vilket leder till att den som skräckmotiv hämtar sin 
kraft i, förutom att den påminner om döden och kroppens förstörelse, att den 
är svårare att förgöra och freda sig ifrån. Zombiehordens tomma blickar kan 
åskådliggöra de likriktade övertygelserna och strategierna för ett ”unikt” jag-
bygge. Zombiekollektivet kan också tolkas som en annan kulturell mardröm, att 
som individ förlora sig i eller drunkna i kollektivet, i en tid då jagets transform-
ation aldrig kan ta slut och där varje individs uppgift är att ständigt utvecklas. 
Att då ”hinnas i kapp” och konsumeras av kollektivet, för att bli del av det, är 
att förlora sin särprägel och sin möjlighet till utveckling.  
 Makeoverkulturen är som konstaterats upptagen vid blivande, vid trans-
formation och det ofärdiga. Vid förändring snarare än resultat, utveckling sna-
rare än stabilitet. Det är också dessa egenskaper som fascinerar i fråga om de 
monstruösa gestalterna, snarare än att vampyren och zombien skulle åskådlig-
göra en önskan om odödlighet. Som jag tidigare konstaterat berör representat-
ioner av kroppens sönderdelning också allmänmänskliga instinkter, och är där-
med inte endast förknippade med en tidstypisk anda fokuserad på ett kroppsligt 
jagbygge. Kroppsfokuset i skräcken har långt äldre historiska rötter och ett 
”monster” har i regel varit en gestalt med en oklar kroppslig hemvist, vilket 
också varit en av dess skrämmande egenskaper. Därmed ser jag inte fokuset på 
kroppslig transformation i det senmoderna och makeoverkulturen som en en-

                                                        
114 Precis som den döda zombiekroppen kan fortsätta att röra sig och anfalla trots att den förlorat 
sin kroppsliga ordning och allt det som gjorde den levande, så kan zombiehorden fortsätta anfal-
let trots frånfället av den enskilda delen, det vill säga, kroppen. De överlevande kan döda zombier 
i mängder utan att kunna stoppa det pågående anfallet. Precis som samhällskroppen klarar av 
några laglösa, så förgås den om inte de flesta lever efter en bestämd struktur. På samma sätt kan 
ett samhälle klara av några zombier, så länge de inte når en kritisk massa. 
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skild drivande orsak till en ökad frekvens av narrativ om en monstruös kropps-
lighet. Däremot menar jag, berör monstergestalten och dess kropp den relation 
till kropp och kroppslighet som makeoverkulturen och det senmoderna jagpro-
jektet ger upphov till. I en tid som så intensivt fokuserar på transformation av 
kroppen i en motsatt riktning, mot en mer enhetlig och uppbygglig kropp, har 
också transformationsmotivet i sig ett eget värde, där det dels är kopplat till 
tidstypiska rädslor och affekter men också till spänning och fascination. Upple-
velser av en sönderdelad eller icke sammanhållen kroppslighet är förknippade 
med djupt aktuella och tidstypiska rädslor och berör oss därför djupare än tidi-
gare. Dessa rädslor är förknippade med de yttre kraven och förväntningarna på 
kroppens egenskaper, som också knyter dessa egenskaper med ett jag och per-
sonlig utveckling, eller avsaknaden av den. Jag menar att den monstruösa krop-
pen framförallt utgör ett tidstypiskt alternativt jag och blir ett sätt att leka med 
och föreställa sig konstruktionen av ett monstruöst jag. Kroppens sammanhåll-
enhet och enhetlighet är idag av än mer central vikt, då den fysiska kroppen i 
högre utsträckning än tidigare uppfattas som definierande för jaget.  
 Makeovergenrens program betraktas som en ”kulturell teknologi”, det vill 
säga, som instruerande och konsoliderande av särskilda diskurser i förhållande 
till kroppslig förändring (Silk, Francombe och Bachelor, 2011; Skeggs, 2009). 
Berättelser om monstruös kroppslighet skiljer sig från den stora mängd berät-
telser om kroppslig uppbyggnad inte bara på den manifesta nivån på vilken de 
uppenbart skildrar en annan form av kroppslig förändring. De erbjuder och 
manifesterar också föreställda alternativ och en potentiell frigörelse i förhål-
lande till inneboende antaganden i makeovergenrens program. Därmed kan den 
omfattande flora av program om monstruösa gestalter ha potential att fungera 
ett åskådliggörande av farhågor förknippade med kroppslig förändring  
 Trots att analyserna har pekat på särskilda arenor av det kroppsliga för att 
visa på korrelationen mellan det reflexiva (framförallt reflexivt självmedvetna) 
jagprojektet, makeoverkulturen och de monstruösa gestalternas kroppslighet, 
utgör hotet om att ”bli monstruös” inte i första hand ett personligt misslyck-
ande, utan ett åskådliggörande av hotet inför att stå utanför de strukturer som 
kräver eget agerande för ”existensberättigande”. Jagprojektet får sin manifestat-
ion i individens tankevärld och handlingar, men det som speglas är övergri-
pande samhällsdiskurser och de förändringar i det senmoderna samhället som 
har att göra med att individen i allt högre grad måste göra val i förhållande till 
sin identitet. Jagprojektets reflexivitet är således tvådelad. En del handlar om att 
individen inför sig själv blir medveten om sin identitet och sina förutsättningar. 
Det reflexiva jaget manifesteras också som ett framträdande inför andra, som 
något publikt och offentligt, där jaget regleras efter förväntningar utifrån. Det 
intensiva fokuset på individualitet och en utveckling av jaget utgör således en 
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paradox, i och med att det är högst allmänna, till och med allomfattande, dis-
kurser som producerar krav och förväntningar på jagets utveckling. Förhållan-
det till det kollektiva hanteras också i representationer och gestaltningar av den 
monstruösa kroppen, där den står för både en rädsla att uteslutas och en läng-
tan efter frihet från det determinerade.  
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Summary 

Monster bodies: 
Transformation, transmediality and makeover culture 
 
The aim of this study is to examine monstrous corporality in popular culture 
both in relation to media texts and audience practices through the dimensions 
of representation, consumption and performance. The study involves three 
dimensions of medial and corporeal transformation: concrete bodily change (the mon-
strous body), shifts between media platforms (transmedia) as well as the transmission of 
affect between media material and viewer (embodied spectatorship). These dimensions 
are explored in four empirical chapters, which analyze two television series, the 
promotion of these series, audience participation (in online fora) and participatory 
practices (Live action role play and zombie walks). The empirical material has 
been divided into two main categories: texts from a production context as well 
as audience practices. The television series True Blood (TB) (2008-2014) and The 
Walking Dead (TWD) (2010-) are used as examples of transmedia stories about 
monstrous bodies, and analyzed through textual analyses. The transmedial qual-
ities of the series, in relation to a production context, have been researched 
through the promotion of TB and TWD. Together the series and their promo-
tion represent transmedia material from a production context, which is ana-
lyzed in regards as to how it constructs monstrous corporality as a motif. A 
second category of empirical material which focuses on audience discussions on 
the television forum televisionwithoutpity.com and focus group interviews with 
participants in zombie walks and vampire themed live action role-play, are un-
derstood as part of the co-creation of a monstrous corporality. Taken together 
these parts represent different dimensions of the theme of monstrous corporal-
ity in a mediascape prone to take on transmedia forms. Analyses of these di-
mensions offer insights into contemporary discourses surrounding corporality 
and self in relation to a media environment. In particular the late modern pro-
ject of the self (Giddens 1991/2008), which demands constant development 
and change, and to which corporeal change is an important tool. 
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Bodily and medial transformation in late modernity 
During the last decade zombies and vampires have become enormously promi-
nent characters in popular culture (Dendle, 2007: 45; Flint, 2009; Bishop, 2009; 
Bailie, 2011: 141, Paffenroth: 2011: 18; Stratton, 2011: 265, 268; Wetmore, 
2011; McAlister, 2012: 457; Levina and Bui, 2013; Hubner, Leaning and Man-
ning, 2015). Although both characters have had earlier periods of prominence, 
both producers and audiences now have a newfound interest in them. The 
horror genre is certainly not new, but it has changed during the last decades and 
is increasingly focused on ‘body horror’ – bodies dismembered and destroyed 
in graphic ways (Cherry, 2009: 122; Lopez Cruz, 2012: 161; Ndalianis, 2012: 6, 
16). This kind of horror has also become more mainstream, and is seen by larg-
er groups of audiences. A defining trait for both the zombie and the vampire 
character is that they are defined by their corporality, which also applies to the 
characters in The Walking Dead (2010-) and True Blood (2008-2014).  
 TWD and TB are both among the most popular shows in their respective 
networks.115 A number of television scholars associate television with a more 
explicit and graphic form of body horror from the 90’s onwards. Depicted 
bodies have often been associated with other primary themes, such as crime 
investigation or health care (Jacobs, 2003; Jermyn, 2007; Foltyn, 2008; Weber, 
2011; Bull, 2012a; 2012b; Smit, 2010; 2013; Jowett and Abbott, 2013: 136). 
Previously, television was often dismissed as a medium where horror ‘didn’t 
really belong’. The smaller screen and inferior audio of the television set, in 
comparison to cinema, meant that it to a lesser degree could deliver the full 
potential of digital sound and computer animated images (Hills, 2005: 111; 
Hanich, 2010: 18; Jowett and Abbott, 2013: 131, 181). The difference between 
television and cinema is no longer as significant, as the television set has 
changed, become wider and bigger and nowadays offers high resolution images 
and better audio through surround systems. Audiences can nowadays also avoid 
commercial breaks, which inevitably interrupts the media experience, by 
streaming, downloading or by watching DVDs (Brunsdon, 2010; Newman and 
Levine, 2012: 100-101; 138). 
 This shift in the horror genre is contemporaneous with another sort of focus 
on corporality. We are surrounded by a constant focus on our physical appear-
ances, and the physical body is a most important tool for the ‘creation of self’. 

                                                        
115 HBO (Home Box Office) was among the first television networks to try to create a brand 
associated with high quality products worthy of a critical discussion, more along the lines of 
cinema criticism. Television and HBO in particular, has been branded as a cultural activity, rather 
than mere “watching” (Newman and Levine, 2012; Gorton, 2009: 3). Other networks such as 
AMC (American Movie Classics) have followed the example of HBO (McCabe and Akass, 2008: 
85; Hassler-Forest, 2014: 94).  
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According to sociologist Anthony Giddens (1991/2008) the current period of 
late modernity is coupled with a “project of the self”, in which identity devel-
opment has become a task and obligation for each and everyone. Our bodies 
and our physical appearances are especially important arenas for the develop-
ment of the self. Some scholars (Johansson, 2006; 2012; Miller, 2008) have 
called this cultural shift towards constant change and development ‘makeover 
culture’. Makeover culture becomes manifest through numerous mediated sto-
ries particularly in semi-factual programs in the genre of reality-TV. Programs 
in this genre present ‘improvement of selfhood’ through changes to the home, 
dog, company, economy, and above all, the body (Heller, 2006; Ouellette and 
Hay, 2008; Skeggs and Wood, 2008; Lewis, 2009; Weber, 2009; Raisborough, 
2011). Makeover culture is wider than this genre of television entertainment, 
but these programs pinpoint several of its defining characteristics. Makeover 
culture, and the programs that reflect it (and in themselves function as cultural 
techniques that make makeover culture valid) are preoccupied with ‘before’ and 
‘after’. That is, failing ‘before’ selves, versus improved ‘after’ selves. The pro-
grams thus construct self-improvement as a necessity. Inability or unwillingness 
to conform to strategies of self-improvement and “make the most” of existing 
premises is constructed as a failure.  
 Makeover culture and the intensified interest and focus on physical appear-
ance overall, are connected to broader changes in late modern society. The 
exponential technological development during the last century has enabled the 
transmission of information as well as people in shorter time and over greater 
distances than ever before, through inventions such as the steamboat, car and 
airplane for transportation, and the camera, telephone and computer for medi-
ated communication. Arjun Appadurai (1996) argues that these factors, taken 
together, concretely enable “travel” (without necessarily physically moving) and 
communication with others over great distances. Intensified transnational me-
diated communication has enabled imaginary communities, not defined by 
geographical context, to form (Appadurai, 1996: 189; 195). An increasing num-
ber of people now imagine lives and contexts different from their own. Appa-
durai argues that the imaginary is no longer contained by art, legend and myth, 
but has become an important social practice in late modern societies. 
 The imaginary travels through media narratives as media offers streams of 
stories about possible lives. Imaginary lives are presented by for example televi-
sion narratives in the makeover genre and through stories about monstrous 
corporality. While Giddens (1991/2008) understanding of the late modern project 
of the self is a way to explain broader societal tendencies, makeover culture and 
those media narratives that are both created by it, and consolidate it, are here 
understood as more concrete effects of these societal changes. This study ex-
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amines in which ways contemporary media narratives depicting monstrous 
corporality might be connected, thus reflect or maybe function as resistance, to 
dominant discourses of corporeal transformation.  
 Another aspect that alters and potentially intensifies the imaginary as it trav-
els through media narratives is the medial form. Recent years have seen an 
exponential growth in transmedia narratives. Transmedia is understood through 
Henry Jenkins’ definition (2006a: 95-96) of transmedia storytelling, which 
brings a whole story together by using different media as platforms. Each plat-
form brings media specific traits and new information to an overarching story 
and story-world, while individual parts of may still be enjoyed separately. The 
study has dealt with ‘transmedia’ through concrete examples (such as promo-
tion), but I will also refer to a wider media landscape as affected by transmedia 
and ‘transmedial qualities’, since this study does not only engage with isolated 
stories, but rather a mode of address. 
 Henry Jenkins (2006b: 155) points to convergence in two directions, “corpo-
rate convergence” and “grass root convergence”. While the former is connect-
ed to corporate strategies to spread material geographically and on different 
media platforms, the latter points to the fact that audiences are becoming in-
creasingly technologically savvy, and use several digital platforms as well as 
media outlets, such as downloading and streaming. This study connects the 
theme of monstrous corporality to various medial forms. Narratives depicting 
monstrous corporality are not only thematically involved with bodies, but do 
most concretely engage audiences corporeally. In recent years a growing body 
of scholarship (Williams, 1991; Marks, 2002; Sobchack, 2004; Barker, 2009; 
Shaviro, 1993; 2010; Ndalianis, 2012: 39; Aldana Reyes, 2012; 2014) has given 
attention to the fact that media experiences are not only visual, but involve the 
audience through their entire bodies by creating physical reactions, in what is 
called an ‘embodied spectatorship’. 
 Affect and emotion as part of the media experience, and in relation to media 
technology, has been studied (Vincent and Fortunati, 2009; Döveling, Scheve 
and Konijn, 2010; Garde-Hansen and Gorton, 2013). These studies however, 
have primarily dealt with the mediation of emotion through technological de-
vices. Here media technology is primarily viewed as a means to transmit exist-
ing sentiments of joy (for example through social media), anger (for example 
through blog posts) or the like. Another aspect raised is for example stress 
caused by cell phone calls. Thus these studies either point mostly to technologi-
cal devices as means to communicate or to elicit emotion, or are focused on 
online media environments. What I propose to do here is bridge the divides 
between ‘lived affect’ and media platform and contents and rather view them as a 
whole. Studies on transmedia narratives do this to some degree, as they most 
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often combine analyses of media narrative form and contents. Transmedia 
narratives and their implications for media material as well as audiences have 
been researched extensively. These studies (Jenkins, 1992/2013; 2006a; 2006b; 
Harries, 2002; Johnson, 2007; Bruns, 2007; Andrejevic, 2008; Caldwell, 2014) 
have however mostly been preoccupied with the increasingly difficult separa-
tion between producers and consumers, and the ways in which audiences have 
been encouraged to partake in storytelling and spreading of material. Studies on 
participatory practices that involve and engage the body of the participant, 
through performances or costuming have been done (Waskul, 2006; Torner 
and White, 2012; Rehak, 2014). These studies do relate this type of practices to 
identity construction, and view gaming or costuming as related processes, but 
do not immediately connect to embodied media experiences or transmedia 
narratives. However, with the exception of Ndalianis (2012) few studies have 
engaged in connecting embodied experiences to transmedia narratives. Theories 
regarding the reflexive project of the self have been used to understand patterns 
of media use, as mediated experiences have been seen to substitute and expand 
lived experiences (Thompson, 1995; Giddens, 1991/2008), which all come 
together to constitute ‘the self’. Media and media use have also been researched 
as ways to communicate certain desired images of selfhood to others (Hill, 
2011). Further, other studies have demonstrated how expectations in relation to 
bodily transformation, connected to the project of the self, are mirrored in 
certain media genres, particularly reality-TV (Heyes, 2007; Skeggs and Wood, 
2008; Weber, 2009). However, corporeal malleability in relation to a project of 
the self has not, as this study does, been used to understand the relation be-
tween thematic content (the monstrous body), shifts between media platforms (trans-
media) and spectator (experience and participatory practices). 
 
 
Aim and research questions 
The aim of the study is to show how the monstrous character in popular cul-
ture narratives, an embodied spectatorship and a reflexive project of the self 
relate to each other, through the different manifestations of TV series, online 
fora and staging/participatory practice (taken together, in a transmedia envi-
ronment). 
 
Research questions:  
 

• In what way is the transformation of the monstrous body represented 
in True Blood and The Walking Dead? 
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• In what way can the theme and transformation of the monstrous body 
be understood in relation to the dimensions of embodied spectatorship 
and transmedial form? 

• How can audience practices and the staging and performance of the 
monstrous body be understood in relation to the dimensions of em-
bodied spectatorship and transmedial form?  

• How can the transformation of the monstrous character (in representa-
tion, audience practices and performance) be related to the bodily 
transformation in the late modern project of the self and makeover cul-
ture? 

 

Materials and methods 
The study analyzes television series True Blood (2008-2014) and The Walking 
Dead (2010-) through textual analyses. The advertising campaigns of TB and 
TWD are analyzed as so-called paratextual elements of the television series. 
Audience discussions concerning TB and TWD on the forum televisionwith-
outpity.com are included as well as interviews with larpers participating in 
Vampire the Masquerade and participants in zombie walks. 
 The analyses of the campaigns rely on photographs and visual recordings. 
The campaigns and their surroundings are viewed as multimodal texts, as the 
interpretation of the promotion campaigns is not limited those images or char-
acters that constitute their core components. This assumes that a viewer can 
look at the text, much in the same way as a two-dimensional text, but that he or 
she furthermore can move through the text (Ravelli, 2008: 21). Theoretical per-
spectives on tactility and haptic visuality (Marks, 2000; Barker, 2009) are used to 
tread campaign elements and viewers together.116 
 The analyses of the television series are based on 36 episodes of True Blood 
(seasons 1, 3 and 5) and 35 episodes of The Walking Dead  (seasons 1-3). The 
aim of the analyses was to identify patterns in the representations of monstrous 
bodies, exemplified by key scenes. This analysis draws from Denzin’s (2004: 
237) four phases of analysis of visual material. Phase one involves the interpret-
er getting acquainted with the material over all, by identifying recurring pat-
terns. The second phase involves the interpreter choosing key scenes and the 
third the analysis of those scenes. The fourth phase allows the interpreter to 
return to the text as a whole, and ask in what way the entire text connects to the 
research questions. 
                                                        
116 Marks (2000) argues that the optical qualities of vision are intimately tied to other sensory traits 
in the human body, and that sight immediately awakens a physical memory of touch or other 
sensory information, something she calls haptic visuality.  
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 The forum televisionwithoutpity.com is analyzed through a selection of posts out 
of 11208 posts in the True Blood forum and 5913 posts in The Walking Dead 
forum. Posts discussing the representation of the monstrous body are chosen 
for closer analysis. A selection of posts, that represent the main themes identified 
in discussions concerning monstrous corporality and an embodied spectator-
ship, are discussed as examples in the empirical chapter. 
 The last empirical analysis consists of focus group interviews with live action 
role-players (larp) and participants in zombie walks. One interview was con-
ducted with each group. The group of larpers consisted of five participants, two 
males and three females and the zombie walk group of six participants, two 
males and four females. This methodology was chosen as the focus group in-
terview creates an environment where, at best, participants become increasingly 
aware of and feel confident to express opinions and feelings, as compared to 
individual interviews (Flick, 2006: 192; Millward, 2012: 423). I was particularly 
interested in this form of interview as those activities researched (larps and 
zombie walks) happen on a group basis. Ideally the group dynamic of inter-
viewing participants who had acted or participated together in the past would 
add to the interview. Zombie walkers were interviewed immediately after the 
zombie walk, while still wearing costumes. A goal was to allow the participants 
to lead the discussion. The outcome of the method might be limited if the re-
searcher (unknowingly) steers the discussion in certain directions (of course 
also a risk during individual interviews). Some participants may also dominate 
the discussion, or participants may feel uneasy expressing opinions or feelings 
that differ from those of other participants. No participants dominated these 
interviews in an obvious way. The fact that participants in the larp interview 
knew each other could work both as to make participants feel more at ease 
expressing thoughts and feelings, as it could also be limiting, as participants 
were set in roles and other participants were expecting certain answers and 
mannerisms.  
 

Results 
The results of this study are presented in chapters five to eight. Chapter five 
focuses on advertising and vignettes, chapter six analyzes the television series 
The Walking Dead and True Blood, chapter seven studies the online discussions 
and chapter eight the staging and performance connected to the monstrous 
character. 
 

Advertising of True Blood and The Walking Dead 
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Chapter five discusses paratextual elements through the advertising campaigns 
and vignettes of TB and TWD. The study shows that the transmedia compo-
nents of the series, as well as those online spaces for audience practices that 
were analyzed, constitute media spaces in which the experience of the mon-
strous character gains new or deepened qualities (See audience participation 
online). 
 TB and TWD were advertised through several platforms, which to some 
extent functioned as puzzles or games that encouraged audience participation 
obviously aiming to draw attention and reach potential audiences. The horror 
genre is particularly well suited for transmedia storytelling, which was used in 
several ways. Media spaces (such as television, blogs and posters etc.) as well as 
spatial and tactile dimensions were used to blur the lines between diegetic and 
actual reality. In both campaigns television “documentary” material set in a 
diegetic world was used, and in True Bloods’ advertising, for example posters. 
Less conventional features were the staged zombie attacks used to advertise 
TWD and packages of the synthetic blood substitute “TruBlood” that were 
sent to bloggers. These latter components involved elements that offered view-
ers tactile and spatial experiences of narratives of monstrous corporality. Thus, 
the manifestations of the series in a transmedia environment were coupled with 
components that offed material dimensions to traits connected to an embodied 
spectatorship, by giving characters and objects belonging in a diegetic reality 
physical form. These elements of the story can thus be seen as a confirmation 
of the focus on corporality in the series, and the fact that these traits also are 
seen as essential to the programs, and thus deserve to be highlighted in the 
advertising campaigns.  
 
 
The monstrous body in True Blood and The Walking Dead 
The study relates the zombie in The Walking Dead and the vampire in True Blood 
to the project of the self, connected to late modernity and makeover culture. 
The analyses show that the bodily transformation depicted in these monster 
narratives in several ways relates to bodily change in late modernity. The late 
modern project of the self and makeover culture encourages (or demands) 
change as “improvement”, that is, through attaining a healthier and more at-
tractive body. The monstrous transformation on the other hand often functions 
as a breakdown or threat of breakdown. The monstrous transformation of the 
zombie body is that of breakdown and loss in a very manifest way. The zombie 
rots and its body breaks down literally, in an opposite way compared to bodies 
in late modernity, which are ‘built’ and constructed through strategies of im-
provement. The vampire on the other hand becomes a ‘superhuman’, with an 
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attractive face, fast healing skin and white shiny teeth. Nevertheless, while the 
vampire character transforms into an (in many respects) ideal body, in doing so, 
it loses its authenticity (humanity). The vampire can no longer fully connect to 
human emotions and is taken over by a lust for blood that can often overshad-
ow any human instinct or sentiment. The vampires’ alienation from its previous 
human life is often underlined by the concrete fact that it often has to leave its 
human family behind. The vampire is thus no longer an authentic human alt-
hough it looks like one. Both characters can thus be read as reactions to make-
over culture as they embody a revelation of threats and risks involved in make-
over cultures’ bodily transformations. The zombie embodies loss of (or libera-
tion from) reflexivity, and thus manifests an opposite body to that of the ideal. 
This both functions as a threat an reminder of possible failure, but also a re-
minder of possible liberation from straining discourses and expectations. The 
vampire on the other hand reminds of paradoxes and risks inherent in makeo-
ver culture, as strategies of self-improvement come with contradictory or unex-
pected effects. 
 The study further shows that the transformation of the zombie and the 
vampire, although they in obvious ways differ from each other, are underlined 
through common dimensions that also correspond to makeover culture. The 
narrative structures of makeover culture, such as a focus on ‘before’ and ‘after’, 
the revealing and creation of hybrid bodies that can either be ‘allowed’ or ‘mon-
strous’ are also prominent in the monster narrative. The transformation of the 
monstrous body further, as indicated above, reflects several of makeover cul-
tures’ paradoxes. Paradoxes central to makeover culture are closely tied to au-
thenticity. For instance bodily alternations are constructed as means to achieve 
‘authenticity’, where changes to original or natural bodily traits are to reveal an 
‘inner self’ (Weber, 2009; Pentney, 2012; Pitts-Taylor, 2007: 68, Heyes, 2007: 
96). As stated above, this becomes particularly apparent in regards to the vam-
pire, that attains everlasting youth and an attractive façade, but does not gain 
access to an ‘inner self’ through transformation, but on the contrary loses its 
original sense of selfhood. 
 Aside from the theme of transformation, the transformation of the monstrous 
body is linked to traits and metaphors that correlate with the bodily change in 
late modernity. The transformations of the monstrous characters either amplify 
or oppose those traits of bodily transformation prominent to makeover culture. 
The study for instance shows makeover culture and the monstrous transfor-
mation share a common focus on particular parts of the body, that are central 
to the transformation stories both depict, such as teeth, appetite (weight) and 
skin. While particularly women in late modernity must watch their weight, thus 
their appetite, so are the monstrous traits of both vampires and zombies con-
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nected to their inability to control and direct their appetite. Skin and teeth are 
central to both narratives of self-improvement and of monstrous corporality.  
 TB and TWD show wounded or open bodies, as do several television genres 
distinguished by ‘tele-affectivity’ (Smit, 2010; 2013). By showing bodily interi-
ors, often through special effects or computer-generated images, authenticity 
and realism are connoted, in a way that draws the viewer closer to what is de-
picted, and often gives the viewer an embodied reaction, Smit (2013) argues. 
The depiction of monstrous bodies in TB and TWD differ somewhat from the 
representation of bodies in for example CSI, where the tele-affective qualities 
are prominent features too. The representations in True Blood and The Walking 
Dead reinforce traits connected to an embodied viewing position in different 
ways. Hirdman (2012: 78) and Bull (2012: 89) describe the detective and crimi-
nal investigation genres as relying on displaying dead bodies, in order to de-
scribe investigative procedures, as well as reinstating order. Those tele-affective 
features and special effects through which CSI (and other series in which the 
body is constructed as scientifically mapped) lets the ‘eye’ of camera move 
through the body and it’s interiors, do this without further intrusion into the 
body. Special effects connected to tele-affective properties in the criminal in-
vestigative genre, move through the body through existing wounds or orifices of 
the body, or simply by showing the inside of the body without breaking its 
barriers. In the representation of particularly the zombie body, and in relation 
to both characters deaths, special effects and tele-affective properties work in a 
way to further fraction the body, rather than giving a stylized image of its in-
sides. In contrast to the crime genre, where looks inside the body can be ways 
to illustrate “facts” by observing existing injuries on the surface or inside of the 
body. The narrative of the monstrous character instead invites the viewer to 
watch the bodily injury and change in ‘real time’ and the special effect itself 
becomes a means to inflict injury, not only to depict it. Thus the depiction of 
monstrous corporality in TB and TWD is connected to deepened tele-affective 
features and therefore also intensified traits of embodied viewership. This cor-
responds to those transmedia features and their properties of tactility and spe-
cial dimensions seen in the promotion of the series (above).  
 
 
Audience participation online 
The transmedia spheres of the programs also include those media spaces that 
are created by the audience though their practices. Audience practices can pro-
long and widen the media experience, for example through participation on 
Internet fora, which was studied through the example of televisionwithout-
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pity.com.117 The analysis of the fora showed that participants used the forum 
discussions as strategies to share the media experience with others, as well as to 
relate the textual world to themselves and their surroundings in actual reality, 
that is, their everyday contexts. The fora became communities unaffected by 
geographical locality, which illustrates Arjun Appadurais (1996) description of 
the late modern mediascape. The posts on the forum suggest that they were not 
only spaces where audiences could speak about, or express thoughts about their 
media experiences, they also functioned as a basis for practices that expanded 
the diegetic world and prolonged the engagement with it. The audiences were 
thus able to create affective spaces, rather than simply expanded narrative uni-
verses in the sense that the advertising expanded the diegetic universe (in chap-
ter 5). By sharing experiences with others, and by discussing narrative elements 
or developments, a transmedia sphere surrounding each of the programs 
formed. This happened along with others and in exchange with distant, or at 
least unknown, others, who shared the same media experience. Those engaged 
in online discussions on TWoP were not necessarily ‘fans’ of TB and TWD, as 
the forum gathered both fans and members of the audience who had a more 
neutral relationship to the series. Some posters even disliked the programs to 
such an extent that they might be called ‘anti-fans’ (Williams, 2011; Gray, 2005). 
What these segments of audience however have in common is that they all 
share an engagement with the series, to the extent that they go online to share 
their feelings with others. Therefore theory and concepts related to fandom can 
be helpful as to explore an engaged audience, however, the concept of a ‘fan’ 
connotes strong positive emotions between participants and texts. Furthermore 
the concept often emanates from a scale of approval, were a text can be more 
or less well liked, rather than including other forms of motivations or ap-
proaches to the text, why I’ve chosen to call posters on TWoP ‘an engaged 
audience’. 
 A defining characteristic of an engaged audience are interpretive communi-
ties, which also connect the forum discussions on TWoP to each other (Staiger, 
2005: 99; Jenkins, 1992/2013: 107). Writers on both fora pay attention to, and 
express frustration over, deviation from narrative premises, for instance con-
nected to the corporality of the vampire and the zombie. Deviations from those 
premises that the programs have introduced are seen as evidence of poor quali-
ty and sloppy craftsmanship. Although stories of both vampires and zombies 
belong to ‘the fantastical’, they are expected to follow certain premises based on 
consistency and logic, in relation to each other and different parts of the series 

                                                        
117 TWoP was owned by Bravo, in turn owned by NBC Universal, from 2007 until its closure in 
April of 2014. Therefore the forum can hardly be considered a product of audience practices 
alone, nevertheless, those posts analyzed belong in the sphere of audience practices. 
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at hand. The fora form transmedia spaces where the motif of the monstrous 
character and its transformation develops on new media platform through the 
interaction of television audiences. The fora thus also function as spaces 
through which participants can return to, and negotiate media experiences, and 
thus the corporality of the monster, central to the narratives discussed. 
 

Monstrosity and performance 
Both monster narratives in the form of for example television series, as well as 
performance practices, allow viewers or participants to enter in to an alterna-
tive, fictional world. Both popular cultural texts as well as participatory events 
such as zombie walks or larps represent arenas where ‘vampires’ and ‘zombies’ 
are created. Zombie and vampire performances do in certain respects connect 
and relate to numerous previous popular cultural texts, but they also have a 
more complex relationship to both participants and cultural texts. 
 Live action role-play (larp) has developed out of tabletop roleplaying 
games.118 Larps are defined by the fact that participants act developments in the 
game. Nordic larp in particular strives for authenticity in props and surround-
ings to create an immersive larping experience. Both tabletop games and larps 
have a game master that does to a certain degree guide the game, but partici-
pants take part through initiatives and improvisation (Stark, 2012: x). Larps do 
not have audiences, but function exclusively as experiences for participants by 
the creation of alternative worlds and characters (Waskul, 2006: 20-21; Montola 
and Holopainen, 2012: 13; Stenros, 2014: 151). Zombie walks o n the other 
hand function as so called ‘flash mobs’ (Garde-Hansen and Gorton, 2013: 106; 
Molnár, 2014: 44). A flash mob is a group of people, who do not know each 
other, but gather to affect a social space through coordinated actions. Initiatives 
to zombie walks most often come from private individuals, who do not aim to 
profit from them. Larps on the other hand are often corporate products, how-
ever, larpers often adjust and change games to their liking.119 
 Interviews with participants in larps and zombie walks point to the fact that 
practices that stage the monstrous, can be seen as deepened embodied experi-
ences of narratives. The study has shown that participatory practices reward 
participants with emotional and intellectual engagement similar to that of televi-
sion and film audiences. However, the analysis demonstrated that television 
fiction and participatory practices to some extent fulfill different purposes and 

                                                        
118 Tabletop roleplaying games differ from larps as events in tabletop games are not acted out but 
rather spoken or shown through cards. Dice throws determine developments in the tabletop 
game.  
119 The zombie walk is considerably younger than larping games, the first documented zombie 
walk was held in Toronto in 2003 (Cocarla, 2011: 114). Larps date back to the early 80’s. 
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emotional rewards, where one can’t replace the other. All interviewees do not 
immediately connect their media consumption to their participation in larps and 
walks. The participation is on the other hand often described through dimen-
sions familiar from research on audiences and fandom, in particular in the hor-
ror genre. The gaming environment in the vampire larp World of Darkness is for 
example described as tinged by an atmosphere of anticipation, reminiscent of 
that encountered through mediated horror fiction. The interviewees often dis-
tance themselves from popular film and television fiction, as productions in 
these genres are considered to lack in quality in regards to background story 
and narrative consistency. Participants do not identify as fans, but still reference 
television fiction and film to describe the experiences of larps and walks. Both 
participatory practices and mediated horror fiction is evaluated through their 
ability to create a corporal response and engagement.  
 At the same time, the motif of monstrous corporality that is used in a con-
crete physical enactment can also function as an arena to play with and test 
one’s identity and expressions connected to it. A role in a game or a walk car-
ries opportunities to test personality traits or entire sets of selfhood, which 
either consolidate existing traits or oppose them. Much like the late modern 
project of the self described by Giddens (1991/2008) zombie walks and larps 
are focused on the creation of a ‘self’ containing certain characteristics. Larps in 
particular, but also walks to a certain degree, depend upon an identity construc-
tion that is developed and improved during the practice. The acts of bodily 
transformation connected to the role of a monstrous character are connected 
both to conscious and performative actions. Performativity, as described by Judith 
Butler (1990/2006) is separated from performance in the sense that the former is 
not connected to a volitional subject. While performance is connected to con-
scious choices, performativity is instead the replication of cultural codes with-
out conscious choice. Butler uses performativity as to explain how gender is 
created and recreated through unconscious actions. In relation to this study, the 
creation of a character is obviously connected to conscious strategies. All the 
while, expectations connected to physical appearance and corporeal change, 
that permeate participants relation to their own bodies on an implicit level (as 
part of late modernity), must enter these conscious layers of play. Thus, I argue 
that larps or walks function as both performances and performative acts, where 
demands connected to bodily change are concretized and reenacted, in another 
form than the idealized one.   
 

 
 



 230 

Discussion  
The main contribution of the study is the combination of analyses of thematic 
content and (trans)medial form. The study has brought three main dimensions 
together, concrete bodily change (the monstrous body), shifts between medial narra-
tive forms (transmedia) as well as movement of affect between text and audience or partic-
ipant (an embodied spectatorship). All of these dimensions touch upon transi-
tions between mediation and materiality and are viewed as influenced by and 
connected to a general cultural preoccupation with bodily change through the 
late modern project of the self and makeover culture. Together they represent 
the intricate relationships of narratives that depict bodies, but also in them-
selves inhabit bodies. Narratives that depend on bodies and bodily reactions 
and both reflect and are part of a contemporary preoccupation with corporality 
and a changing media environment. 
 The study points to the theme of transformation of the monstrous body as a 
reaction, and in certain respects, a protest against those discourses which demand 
bodily change according to certain norms and ideals in late modern makeover 
culture. While makeover culture dictates or demands change and development 
in a strict and precise way, in order for that change to be valued as successful, 
narratives of monstrosity show bodies in decay or in danger. The monstrous 
transformation furthermore shows a body without, and out of control, that is, 
the monstrous character can neither control itself nor be controlled from the 
outside, whereas the late modern makeover culture is about purposeful and 
controlled change. As I have touched upon earlier, the zombie and the vampire 
connect to the theme in different ways. Both characters however embody the 
pressures, risks and paradoxes connected to late modern makeover culture. The 
zombie in a very concrete manner as it embodies both the ultimate failure to 
‘construct a self’ (it falls apart), as well as the bliss of freedom from all structural 
pressures. The vampire on the other hand is the embodiment of a successful 
‘construction of self’ – its body is flawless and injuries heal in a matter of se-
conds. However, the vampires’ success is relative as it has lost something more 
profound – it’s humanity (authenticity). In terms of makeover culture, the con-
stant strain to reproduce an authentic self comes with a price, which is rather a 
‘false’ self, and a constant risk of failure. The analyses have shown a ‘connective 
tissue’ between the reflexive project of the self, makeover culture and the bod-
ies of the monstrous characters. The threat of becoming ‘monstrous’ is howev-
er not particularly bound to a personal failure, but rather a visualization of a 
threat of standing outside those structures that demand personal responsibility 
and action as a means to build selfhood. The above implies that the thematic 
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content is relevant to audiences who live amid late modern makeover culture 
and those discourses connected to it. 
 The study further concludes that the tendency to transform that defines the 
monstrous character travels through mediated dimensions and that medial form 
in several ways can generate a deepened embodied spectatorship. Arjun Appa-
durai (1996) described a late modern period, strongly affected by electronic 
mediation, which enables individuals to, in a higher degree, not only communi-
cate with distant others, but also experience imaginary lives and possibilities in 
ways which were not possible earlier. Close to two decades later the media 
landscape is affected by transmediality in several ways. Media still offers images 
of the world and imaginary lives and possibilities. Internet use as well as trans-
media platforms of, for example, TV-programs, through which audiences can 
gather in transnational communities, have grown exponentially in scope and 
volume during the last couple of decades. During the same period as the media 
landscape has changed increasingly fast-paced, imaginary narratives of selfhood 
through bodily discipline and optimization have become increasingly manifest. 
The narratives studied here are fictitious stories, which also offer possible nar-
ratives of selfhood, and, as I’ve argued through the study, do this increasingly 
through an embodied address. 
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Bilaga 1) Trådar på televisionwithoutpity.com 
 
The Walking Dead (The Walking Dead General Gabbery)  
 
1) The Other Walking Dead – Notable Walkers 
2) Shopping Dead: Walking Dead Merch and Zombie Products 
3) You Know You’re Obsessed With The Walking Dead When… 
4) Schluuuurrrrp! Walking Dead’s Grosses Moments 
5) Speculation WITHOUT Spoilers 
6) Dead Meet Market 
7) Webisodes: How the zombie lady lost her lower half. 
8) Comics vs Show: Compare and Contrast 
9) The Zombie Apocalypse for Dummies. Survival Suggestions. 
10) The Ratings and Scheduling Thread 
11) Nitpicks & Continuity: Where Are All The Flies? 
12) Production of The Walking Dead 
13) The Timeline: Let’s Suss it Out 
14) Zombie 101: ”Rules” of the Show 
15) The All-Seasons Discussions Thread 
16) The Bippity Bippity: It Could Be a Flower 
17) Morality, politics and social issues on the show 
18) Talking Dead: Autopsy for a Zombie Show 
19) The Walking Dead vs. Other Shows 
20) Walkers Versus Other Zombies from Print, Movies, and Beyond 
21) Best Quotes: “Can’t nobody kill Merle but Merle.” 
22) Lines you’ll probably Never Hear On The Walking Dead 
23) Dearly Departed – Characters that are no longer with us 
24) Creature Comforts: The little tings I’d really miss after the Zombie Apoca-

lypse 
25) Give me a sign: Religion in The Walking Dead 
26) Relationships in the Zombie Apocalypse 
27) Woodbury: Where Life Slows Down To A Shamble 
28) Wish List: ”When I Wish Upon An Apocalypse…” 
29) What did Jenner whisper to Rick? 
30) Why do you keep watching this show? 
31) Tasty Appetizers: The Imperiled Kids 
 
 
True Blood (True Blood General Gabbery)  
 
1) The Acting! Thread: Let’s face it – eating people is a tough sell! 
2) Season 7 Wishlist 
3) True Blood in The Media 
4) Biting Quotes 
5) True Blood TV Series VS. Book Series: To Read Or Not To Read? 
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6) Speculation Without Spoilers (Promo Talk, too) 
7) The True Blood Story, So Far (All Seasons Discussion) 
8) Nitpicks and Continuity: ”You were there, you saw it, defend me.” 
9) Gender, Sexuality and Other Real-World Issues on True Blood 
10) True Blood Fashion: Those Were Great Pumps 
11) Love bites: Relationships 
12) Ask Pam 
13) True Blood Merchandise: Life Begins at Night 
14) Ratings and Scheduling 
15) True Blood VS. Other Vamp Stories: From Buffy to ”Blood” 
16) Who would you like to have as your Maker? 
17) True Blood Wishes 
18) Religion and True Blood: Jesus Asked Me Out Today 
19) Q & A For The New And/Or Confused: Virgin Blood 
20) My Hustle is Supreme: TB Character Spin-offs 
21) You Know You’re Obsessed With True Blood When… 
22) Vampire Social Club: When True Blood Characters Network 
23) I Want to Do Bad Things With You: Who Would Ya Do? – True Blood 

Edition! 
24) Ongoing Themes In True Blood, Vampire Psychology And Hierarchy: 

Blood Lines 
25) True Blood’s Southern Culture Guide: ”PEE-CAN” Or ”PEE-CON”? 
26) True Blood Survival Thread 
27) V is for Viral: Promotional Material and Viral Marketing 
28) True Blood Aperitifs: Minisodes 
29) The Meet Market: Merlotte’s Bar & Grill 
30) Bad Things – The Intro & Credits 
31) Canon: Navigating The Rules Of Sookie’s Universe 
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Bilaga 2) Frågor till fokusgruppen Stockholm Zombie Walk 
 
Målet med att observera zombiewalken är att ta reda på varför man deltar, hur 
det känns att delta (inklusive möjliga fysiska reaktioner), hur man upplever sin 
roll som ”individuell zombie” kontra sin roll i en större kollektiv gemenskap 
”zombiehorden”. Samt hur det är att iklä sig monsterkroppen. 
Jag vill också veta hur man kopplar samman deltagandet i zombiewalken med 
konsumtion av populärkulturella zombienarrativ. 
 
Delområden: 
Den egna kroppen i förhållande till de andra kropparna i walken 
Omvandlingen av den egna kroppen, med hjälp av mask, kläder och rörelse-
mönster 
Kopplingen till zombiefiktionen  
 
Varför har jag valt dessa? 
Börja med namn, telefonnr, email 
 
Hur är en zombie? 
Vad är viktigt för en bra zombieutklädnad/performance? 
Vad är viktigt för en bra zombiewalk? 
Varför vill man iklä sig en zombies kropp? 
Varför deltar du? 
Hur känns det att vara med?/Hur känns det att vara en zombie? 
Vem är du här med? (Om ensam eller med si och så, varför? Är det viktigt?) 
 
Har du övat? 
Har du gjort detta förut? /Flera ggr? 
Klär du ut dig annars? Till annat/zombie? 
Hur har du förberett dig? 
Går du in i en annan roll/blir du någon annan? 
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Bilaga 3) Frågor till fokusgruppen Stockholm by Night 
 
Målet med att ställa frågor och få veta mer om varför man deltar, hur det känns 
att delta (inklusive möjliga fysiska reaktioner), hur man upplever sin roll som 
”vampyr” kontra sin roll i en större kollektiv gemenskap ”lajvet”. Samt hur det 
är att iklä sig monsterkroppen. 
Jag vill också veta hur man kopplar samman deltagandet i lajvet med konsumt-
ion av populärkulturella vampyrnarrativ/om man upplever att en sådan kopp-
ling finns. 
 
Delområden: 
Den allmänna relationen till lajv 
Omvandlingen av den egna kroppen, med hjälp av mask, kläder och rörelse-
mönster 
De andra kropparna i lajvet 
Kopplingen till vampyrfiktionen  
 
Börja med namn, telefonnr, email 
 
Berätta om ”Stockholm by Night” – hur många medlemmar, hur brukar ett 
deltagande se ut? Kan vem som helst gå med? En godkänd roll enligt hemsi-
dan? Vad innebär det? Var brukar ni vara? Spelandet indelat i terminer? Olika 
sorters spelare? Spela eller gör?  
 
Hur kommer det sig att du började med lajv? 
Sysslar du med lajv annars? 
Klär du ut dig annars? Till annat? 
Vad är viktigt för ett bra lajv? 
Varför deltar du? 
Började du ensam eller i sällskap med någon du känner? (Om ensam eller med 
si och så, varför? Är det viktigt?) 
Hur känns det att vara med?/Hur känns det att vara en vampyr? 
Har du övat? 
 
Hur är en vampyr/är alla vampyrer lika varandra? 
Vad är viktigt för en bra vampyrutklädnad/performance? 
Vilken roll har blodet? 
Vilken roll har bettet? 
Varför vill man iklä sig en vampyrkropp? 
 
Rollen: 
Går du in i en annan roll/blir du någon annan? 
Kan ni berätta om era karaktärer? Hur utvecklas en karaktär över tid? 
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Kan jag få tillgång till bilder på er då ni är klädda som era karaktärer? 
 
 
Vampyrfiktion:  
Tittar du på vampyrfilm/vampyrfiktion? 
Om ja, finns länkar till intresset för lajvet? 
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