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Abstrakt 
I den här uppsatsen undersöks hur vampyrer dör i TV-serierna True Blood (2008-2014), 

Vampire Diaries (2009-2017) och Buffy the Vampire Slayer (1997-2003). Genom 

närläsning och jämförelser mellan dessa olika sätt att skildra vampyrers död diskuteras 

vad detta innebär för den roll vampyren får i respektive serie, och vad det betyder för 

skildringen av kropp och kroppslighet. Jag använder mig av teorier kring skildringen av 

(mänsklig) död på film, samt för en diskussion i relation till bland annat Judith Butlers 

begrepp ”sörjbara kroppar” och Giorgio Agambens ”bare life”. Utifrån detta ställs 

frågor om hur vampyrer, deras död och skildringen av denna relaterar till de diskurser 

om mänsklighet som genomsyrar serierna och deras kontext.  
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1 Inledning 
I youtube-videon ”Top 6 True Blood Vampire Deaths” har vampednetwork samlat 

scener ur True Blood som visar ”deaths of the undead”.
1
 Efter en varning till dem som 

inte är ”into profanity, violence and major spoilers” visas några av seriens många 

vampyrdödsfall. I dödsögonblicken förvandlas vampyrernas kroppar till vad som 

närmast kan beskrivas som en blodexplosion, och kvarlämnorna är ingen kropp utan en 

hög mörkt, klibbigt blod med klumpar i.  

    Andra vampyrkroppar reagerar annorlunda på döden. I Vampire Diaries blir pålens 

ingångshål i hjärtat utgångspunkten för en stelningsprocess, huden grånar, blodådrorna 

blir synliga, vampyren som just liknat en levande människa ser nästan ut att vara gjord 

av trä. I Buffy the Vampire Slayer markeras vampyrens övergång från att vara 

människolik till att vara monster med en tydligare kroppslig förändring än i Vampire 

Diaries och True Blood, ansiktet förändras och huden över näsan, munnen och runt 

ögonen tjocknar. När pålen går genom kroppen blir den genast stel, och upplöses strax i 

ett dammoln.  

    Vampyrgestalten är idag en vanlig kulturell figur. Mängden vampyrberättelser 

innebär ett brett spektrum av vampyrer och vampyrfunktioner. För varje berättelse finns 

specifika vampyrpositioner och vampyregenskaper – vampyren kan ”go mainstream” 

eller tvingas dölja sin identitet, den har olika kroppsliga attribut, och olika själsliga 

förmågor, mer eller mindre lika de mänskliga eller de monstruösa. Gemensamt för alla 

vampyrer är dock att de alla är döda. Vampyren är död och därmed dömd till evigt liv. 

Det ger den en gränsposition, mellan liv och död, men det gör den inte omöjlig att döda.  

    I den här uppsatsen kommer jag studera hur vampyrer dör i de tre nämnda 

teveserierna. Vilka etiska och estetiska aspekter präglar ”the death of the undead”, och 

vad kan det säga om relationen till kropp, mänsklighet och annanhet?  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av kroppslighet och gränserna 

mellan liv och död, mänsklighet och icke-mänsklighet i TV-serierna Buffy the Vampire 

Slayer, Vampire Diaries och True Blood. Genom närstudier av ett antal scener ur 

serierna som skildrar vampyrers död kommer olika aspekter av dessa teman beröras. 

Med utgångspunkt i den audiovisuella skildringen av vampyrernas död undersöker jag 

hur estetiska och narrativa val kring gestaltningen knyter an till teorier om annanhet, 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=8GVQTr6aoQ8 (2017-05-31) 
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kropp och dödlighet. Jag använder en kombination av teorier kring vampyren som en 

gestalt där olika samhällsdiskurser och maktpositioner förkroppsligas, kring skildringar 

av kroppar och kroppslighet på film, samt kring död, hur denna förstås och hur den 

används för att förstå samhället.  

    Eftersom varje serie innehåller en stor mängd skildringar av vampyrers död består 

min analys av ett snävt urval. Urvalet är baserat på hur relevanta scenerna är för de 

diskussioner jag vill föra, snarare än på hur typiska de är för serien. Detta innebär att en 

rad olika dödsskildringar inte kommer nämnas eller analyseras, och att dessa 

utelämnade scener kanske gett en helt annan diskussion. Jag menar ändå att mitt arbete 

har relevans genom hur det knyter samman teori och visuell praktik, samt hur det ger ett 

perspektiv på förhållandet mellan människa och det icke-mänskliga, så som det 

gestaltas i några samtida vampyrserier.   

 

Frågeställningar jag kommer utgå ifrån i min analys är:  

Hur skildras vampyrernas kroppar i dödsögonblicket?  

Hur relaterar dessa skildringar av kroppslighet till diskurser kring död, kroppslighet och 

annanhet? 

Hur förhåller sig de olika seriernas dödsskildringar till vampyren som 

trop/metafor/figuration? 

Kan skildringen av vampyrernas död, kropp, och annanhet sägas förhålla sig till 

mänsklighet och mänsklighetens gränser – och i så fall hur?  

 

 

1.2 Metod och material 
Materialet för denna uppsats är de tre TV-serierna True Blood, Vampire Diaries och 

Buffy the Vampire Slayer. Jag har valt dessa serier eftersom de delar många 

grundläggande premisser. Alla skildrar vampyrer, och därtill världar där vampyrer lever 

tillsammans med människor, men även tillsammans med andra övernaturliga varelser, 

såsom demoner, häxor och varulvar. Dessutom står relationen mellan människor och 

vampyrer i centrum i alla tre serierna, både i form av nära relationer, kärleksrelationer, 

och i form av en kamp mellan människor och vampyrer. Serierna kan alltså sägas 

befinna sig i samma typ av värld – ändå skildrar de denna värld på olika sätt. De kan 

alltså sägas använda samma motiv för att berätta olika saker. En jämförelse blir då 

intressant, eftersom den kan peka ut både likheter och skillnader. 
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Det här är ett stort material, därför kommer jag för min analys att välja enskilda scener 

ur varje serie och göra närläsningar av dessa. Jag studerar de visuella aspekterna, 

exempelvis hur kroppen ser ut och hur den förändras. Jag kommer även studera 

klippningen, både i relation till vad som visas av kroppen, och hur det klipps från 

dödsscenen till andra scener. Till viss del studerar jag även den enskilda scenens 

relation till andra scener i samma avsnitt, och hur narrativet relaterar till diskussioner 

som förs i dialogen. De utvalda scenerna visar alla vampyrers död. Urvalet baseras dels 

på vad jag uppfattar som representativt för respektive serie, men även på vilka aspekter 

av döden som ger en intressant analys i förhållande till de teoretiska perspektiv jag valt. 

För jämförelsens skull har jag dessutom valt att främst analysera scener där vampyrer 

dödas med hjälp av pålar. Vampyrerna i serierna kan också dödas på andra sätt (med 

vissa undantag), exempelvis genom att brännas, men eftersom min analys fokuserar på 

kroppslighet och skildringen av kroppen i dödsögonblicket så är det dels relevant att ta 

med scener som liknar varandra, samt att dessa scener skildrar väl synliga kroppar. Det 

här innebär att det med samma tema som utgångspunkt hade varit möjligt att göra flera 

andra analyser, och urvalsmetoden är relativt subjektiv. Jag vill tydliggöra detta och 

alltså inte göra anspråk på någon uttömmande analys av varje vampyrs död i serierna. 

För att komplettera närläsningen förs dock även en mer övergripande diskussion kring 

vampyrdöd i serierna, och hur denna kopplas till skildring av deras gestaltning av död i 

allmänhet samt till synen på vampyrfiguren.  

    Jag kommer i analysen inte att fokusera på hur dessa serier behandlar olika specifika 

former av annanhet, exempelvis kommer det inte vara en renodlad queeranalys, 

feministisk analys eller en analys av ras eller klass. Eftersom dessa former av 

utanförskap är en central del av såväl vampyrberättelsen som den allmänna 

popkulturella kontexten kommer de ändå indirekt in i analysen, och jag kommer att göra 

jämförelser inom verken och med andra verk, kring hur annanhet skildras, och använda 

teorier som utgår från specifika skildringar av utanförskap i en mer realistisk kontext.   

 

 

1.3 Tidigare forskning och perspektiv på vampyrer 
Det akademiska intresset för vampyrfiguren i kulturen är väl utbrett. Det gäller både för 

vampyrskildringar i allmänhet och för de texter jag behandlar i synnerhet. Jag kommer 

här att lyfta upp några mer allmänna undersökningar kring den västerländska 

vampyrberättelsen och hur den relaterar till sin omvärld, samt ta upp exempel på 
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forskning kring just de serier jag undersöker. Jag kommer använda denna som bakgrund 

i min läsning av hur vampyrers död skildras. 

    Vampyrfiguren har ofta lästs i relation till maktdiskurser och som en metafor för vad, 

eller vem, som inkluderats eller uteslutits ur samhället vid den aktuella tidperioden. 

Generellt tycks det som om forskningen inriktat sig på hur vampyrgestalten fungerat i 

relation till människan och mänskligheten – att skildringen av vampyrer säger något om 

synen på vad som är mänskligt eller människans roll i den tid då gestaltningen görs. Det 

är ett perspektiv som exempelvis Nina Auerbachs Our Vampires, Ourselves (1995) 

intar, och den har blivit tongivande för senare forskning. Auerbach utgår från 

västerländska vampyrskildringar och hur dessa förändrats över tid. Hon menar att det 

inte finns någon universell vampyrfigur, utan endast olika vampyrfigurer – ”there is no 

such creature as ’The Vampire’; there are only vampires”,
2
 och att vampyren som figur 

smälter samman med den kultur där den uppstår eller vistas.
3
 Gemensamt för olika 

tiders och kulturers vampyrer, för Auerbach, är dock hur de alla på något sätt 

förkroppsligar rädsla, rädslan i sig och rädslan i en till synes trygg och stabil 

omgivning.
4
 

    I The Lure of the Vampire (2005) utvecklar Milly Williamson tematiken kring rädsla. 

Hon menar att vampyren i princip är konstruerad för att skrämma och att ”some critics 

remind us that vampires can infect us with their otherness”,
5
 men att publiken minst lika 

ofta reagerar tvärtom – fascineras och lockas av vampyren och de alternative den 

erbjuder. Vampyrfiguren innebär exempelvis en möjlighet att omfamna och härbärgera 

smärtan, eller den smärtsamma medvetenheten om utanförskapet, som även publiken 

kan uppleva. Detta visar på det dubbeltydiga i relationen mellan människa och vampyr, 

samt mellan verk och publik. Williamson knyter även vampyrberättelsen till den 

angloamerikanska kulturens dilemma kring ”självet” eller subjektiviteten.
6
 Vampyren i 

sig befinner sig mellan liv och död, därmed också i området där döden och vad som är 

möjligt respektive omöjligt att vara, blir förhandlingsbart.
7
 Med kopplingar till Karl 

Marx och Sigmund Freuds analyser av subjektet i en kapitalistisk värld menar 

Williamsson att vampyrfiguren samtidigt kan ses som en kapitalistisk konstruktion, men 

                                                 
2
 Nina Auerbach, Our Vampires, Ourselves, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1995, 

s. 5. 
3
 Ibid. s. 6. 

4
 Ibid. s. 2-4. 

5
 Milly Williamson, The Lure of the Vampire: Gender, Fiction and Fandom from Bram Stoker to Buffy, 

London & New York: Wallflower Press, 2005, s. 1. 
6
 Ibid. s. 2. 

7
 Ibid. s. 183. 
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också som en konsekvens av vad hon kallar ”the crisis of the ’self’”, där vampyren 

ifrågasätter de krav och löften som samtiden innebär för individen.
8
 För Williamson blir 

vampyrberättelsen och den fandom som omger dessa texter alltså ett sätt att både 

försöka begripliggöra världen vi lever i, och ett sätt att försöka hitta alternativ. Även om 

det är omöjligt att skapa dessa alternativ, eftersom det kapitalistiska samhället vägrar 

erkänna att något annat skulle kunna vara möjligt, så möjliggör vampyrberättelserna 

åtminstone en fantasi om dessa omöjliga drömmar.
9
 

    Anna Höglund analyserar i Vampyrer: En kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (2009) vampyrmotivet i relation till 

maktimprovisationer, det vill säga ett sätt att använda sig av sin motståndares 

föreställningsvärld för att nå ett önskat mål.
10

 Hon visar där hur vampyren använts som 

en ”maktbricka på fältet för konstnärlig produktion”, och fungerat som ett medel för 

författare att nå den position de strävat efter.
11

  Höglund gör en historisk genomgång av 

olika slags vampyrskildringar och de roller vampyrgestalten getts. Hon visar hur 

vampyren kopplats till såväl begreppen terror och det sublima,
12

 som till horror och 

vulgaritet,
13

 hur vampyrberättelsen berör en sjukdomstematik som kan knytas till en 

maktimprovisation kring sexualitet och genus,
14

 och hur den på senare tid kan knytas till 

en konsumtionstematik som problematiserar kropp, sexualitet och ätande.
15

 I likhet med 

Nina Auerbach som i Our Vampires, Ourselves framhåller att vampyrgestalten är nära 

sammankopplad med synen på människan och mänskligheten vid berättelsens aktuella 

tid, visar Höglund hur vampyrgestalten är en rörlig och föränderlig position. 

    Maria Lindgren Leavenworths och Malin Isakssons Fanged Fan Fiction (2013) är en 

studie av just True Blood och Vampire Diaries (och även Twilight, som jag här inte 

kommer studera), och även om den fokuserar på fanfiction skriven om dessa serier, är 

den relevant för min undersökning – just eftersom vampyrberättelsens relation till sin 

publik är en så pass viktig del av dess kontext. Lindgren Leavenworths och Isakssons 

förståelse av fanfiction kan förklaras med begreppet ”archontic texts” där originaltexten 

(benämnd ”canon”) inte ses som kärnan, eller som det översta lagret i en värdehierarki, 

och den fanfiction som skrivits (kallad ”fanon”) som lägre ner i hierarkin eller mindre 

                                                 
8
 Ibid. s. 188. 

9
 Williamson, s. 190.  

10
 Anna Höglund, Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-

talet till 2000-talet, Växjö: Växjö University Press, 2009, s. 15. 
11

 Ibid. s. 85. 
12

 Ibid. s. 92. 
13

 Ibid. s. 96.  
14

 Ibid. s. 157-158. 
15

 Ibid. s. 340 ff. 
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värd, utan där alla texter ses som utgörande ett arkiv, där olika texter adderar möjliga 

historier och läsningar till en komplex textvärld.
16

 Även om jag inte kommer studera 

fanfiction, ger det faktum att dessa serier (även Buffy) är en del av en kontext där 

tittarpositionen inte är passiv, utan tydligt aktiv genom bland annat fanfictionskrivande, 

en relevant bakgrund till hur serierna ingår i ett större kulturellt sammanhang.  

    Såväl Höglund som Lindgren Leavenworth och Isaksson lyfter fram de senaste 

decenniernas vampyrgenre som omfattande. De pekar också alla på hur det skett en 

förändring i skildringen av vampyren. Förändringen kan beskrivas som en förskjutning 

från vampyren som monster, till en humanvampyr som lever ”next door”.
17

 Gränsen och 

glidningen mellan monster och människa är ett tema som kommer löpa även genom min 

analys. Lindgren Leavenworth och Isaksson menar att denna humanisering ”signals an 

increased interest in relatable forms of Otherness”.
18

 Begreppet “Otherness”, som jag 

valt att översätta med “annanhet”, är central för både stora delar av vampyrforskningen, 

men även för annan teori som jag använder mig av i denna uppsats. Det beskriver en 

relation mellan subjektet eller subjektspositionen och det som är utanför det, mellan 

samhällets centrum och dess marginal. Vampyren rör sig just i gränsen mellan det som 

välbekanta och det olika.  

    Lindgren Leavenworth och Isaksson använder text och film från såväl canon som 

fanon för att lyfta fram olika teman som vampyrberättelsen berör, och hur dessa teman 

gestaltas och omförhandlas. Exempelvis skriver de om familjeproblematik,
19

 

känslomässiga relationer präglade av vampyrens speciella förmåga att känna,
20

 och 

moralfrågor som väcks av vampyrens position i utkanten av mänskligheten.
21

 

    Antologin True Blood and Philosophy: We Wanna Think Bad Things with You (2010, 

red. George A. Dunn och Rebecca Housel) fokuserar på just True Blood, relativt 

bortkopplat från andra vampyrkontexter och istället i relation till framförallt olika etiska 

filosofiska frågeställningar. Bland annat behandlas statusen mellan människa och 

vampyr i termer av begärlighet och makt, och i relation till hur vampyrer lever. Detta 

inkluderar vad Christopher Robichaud kallar ”ethics of turning”, om vampyrskapet är 

                                                 
16

 Maria Lindgren Leavenworth & Malin Isaksson, Fanged Fan Fiction: Variations on Twilight, True 

Blood and The Vampire Diaries, Jefferson: MacFarland & Company, 2013, s. 69-71. 
17

 Ibid. s. 11 mfl, Höglund, s. 310 mfl. 
18

 Lindgren Leavenworth & Isaksson, s. 11. 
19

 Lindgren Leavenworth & Isaksson, s. 31 mfl. 
20

 Ibid. s. 25 mfl. 
21

 Ibid. s. 114 mfl. 
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en räddning, ett övergrepp, eller något en fördöms till.
22

 Här används skildringen av 

vampyrers sätt att leva för att undersöka mänskliga värderingar och samhällen. Bland 

annat genom undersökningar av hur vampyrer i True Blood ”mainstreamar” för att 

inkluderas i mänskliga lagar och rättigheter. Frågor kring huruvida möjligheten att 

förstå andras subjektiva erfarenheter, och vampyrers erfarenheter av världen som något 

som ligger bortom den mänskliga begripligheten, ställs i relation till rätten till 

rättigheter, och vad som är ett naturligt beteende.
23

 Även kopplingen mellan det som ses 

som onaturligt och det onda är en central fråga.
24

 Antologin handlar på flera sätt om just 

död, liksom min analys, men där den främst fokuserar på frågor som ”förtjänar 

vampyrer dö eller leva”, är jag mer intresserad av hur de dör. 

    Buffy the Vampire Slayer har analyserats ur ett lite annorlunda perspektiv. Valerie 

Estelle Frankel lyfter fram Buffy som ett exempel på vad hon kallar ”the heroine’s 

journey”. Dödandet av vampyrer analyseras här ur ett feministiskt och psykoanalytiskt 

influerat perspektiv och ses metaforer för hur Buffy dels dödar män som hot mot 

kvinnor och barn,
25

 dels bekämpar de inre fiender i henne själv i kampen för att växa 

upp.
26

 Vampyrerna här är mer monster än människor (med ett fåtal undantag), och den 

form av annanhet som Frankel ser ligger mer på ett metaforiskt plan än i Lindgren 

Leavenworth och Isakssons analys. Antologin Buffy Goes Dark (red. Lynne Y. 

Edwards, Elizabeth L. Rambo och James B. South, 2009) fokuserar på seriens senare 

säsonger och hur dessa framstår som mörkare. Liksom hos Frankel, analyseras döden 

här främst i relation till vad den kan symbolisera, men några bidrag tar upp ett mer 

fysiskt perspektiv på detta. Exempelvis analyserar Gregory Erickson och Jennifer 

Lemberg hur Buffy dör och återuppstår och därmed intar en position mellan liv och död, 

och hur hennes sönderslitna kropp fungerar som en yta där liv och död, mänskligt och 

icke-mänskligt, förhandlas.
27

  

                                                 
22

 Christopher Robichaud, “To Turn or Not To Turn: The Ethics of Making Vampires” i True Blood and 

Philosophy: We Wanna Think Bad Things with You, red. George A. Dunn & Rebecca Housel, Hoboken: 

John Wiley & Sons, 2010, s. 7. 
23

 William M. Curtis, “’Honey, If We Can’t Kill People, What’s the Point of Being a Vampire?’: Can 

Vampire Be Good Citizens” i Dunn & Housel, s. 74. 
24

 Robichaud i Dunn & Housel, s. 7 mfl., Curtis i Dunn & Housel, s. 69, se även Lindgren Leavenworth & 

Isaksson, s. 20. 
25

 Valerie Estelle Frankel, Buffy and the Heroine’s Journey: Vampire Slayer as Feminine Chosen One, 

Jefferson & London: McFarland & Company, 2012, s. 11. 
26

 Ibid. s. 13 ff. 
27

 Gregory Erickson & Jennifer Lemberg, ”Bodies and Narrative in Crisis: Figures of Rupture and Chaos 

in Season Six and Seven” i Buffy goes dark: Essays on the Final Two Seasons of Buffy the Vampire 

Slayer on Television, red. red. Lynne Y. Edwards, Elizabeth L. Rambo och James B. South, Jefferson & 

London: McFarland & Company, 2009, s. 116. 
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    Även om forskningen kring Buffy till viss del skiljer sig från den om Vampire Diaries 

och True Blood, en skillnad som även gäller för serierna i sig, ser jag dessa skillnader, 

och de likheter som också finns, som fruktbara för min analys snarare än som problem – 

eftersom jag bland annat vill studera just hur dödsscenerna skiljer sig åt, och hur 

skillnader i det visuella berättandet kan ses i relation till diskursiva skillnader eller 

skillnader i tolkning.    

 

 

1.4 Teori 

 
1.4.1 Död på film 

Även döden på film är ett område som utforskats tidigare. Jag uppfattar två tydliga 

linjer i diskussionen om död, och även i skildringen av död – närmast två olika sorters 

död. Den ena linjen handlar om skildring av och diskussion kring en intim, privat död. 

Här står en närståendes död, ofta stillsam, av ålder eller sjukdom, i centrum. Denna typ 

av död undersöks av Emma Wilson i Love, Mortality and the Moving Image (2012). 

Den andra sortens död är en våldsam död. Här finns å ena sidan studier av medias 

rapportering från krig eller katastrof, och å andra sidan fiktiva skildringar av våld. Ett 

exempel på studier av den senare döden är Peter John Boss Death, Disintegration of the 

Body and Subjectivity in the Contemporary Horror Film (1989). Dessa två linjer kan 

tyckas disparata, men de förenas i sitt tydliga intresse för kroppen och kroppens 

koppling till annanhet, subjektivitet, dödlighet och gränsdragning.  

    Även om de flesta dödsscener i de vampyrserier jag studerar ligger närmast den 

våldsamma död som Boss skriver om, ser jag en poäng i att även ta med ett annat 

perspektiv. Wilson använder sig av bland annat Judith Butlers teorier om sorg, 

sörjbarhet och hur sorg och sårbarhet är ett sätt att förhålla sig till den Andra för att 

analysera hur skildringar av död också innebär skildringar av mänsklighet, 

gränsdragningar och relationer mellan subjekt och samhälle.
28

 Problematiken kring 

subjektivitet och annanhet lyfts på liknande sätt av Boss, som hävdar att de filmer hans 

studerar (som då hör till de våldsamma skildringarna), ifrågasätter ”the ’wholeness’ of 

the subject” och synliggör den Andras relation till normalitet.
29

 

                                                 
28

 Emma Wilson, Love, Mortality and the Moving Image, Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan, 

2012, s. 15 ff. 
29

 Peter John Boss, Death, Disintegration of the Body and Subjectivity in the Contemporary Horror Film, 

Warwick: University of Warwick, 1989, s. 286. 
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    Michele Aarons Death and the Moving Image (2014) följer på flera plan upp de 

diskussioner som Wilson och Boss för. Aaron utgår från gestaltningen av död, den 

estetiska och narrativa, och drar paralleller till ideologiska strukturer, där vem som dör 

och hur denna dör, samt hur dennas död mottas och skildras, kopplas till framförallt 

rasistiska och sexistiska strukturer i (framförallt det västerländska) samhället. På det 

sättet har Aaron en mer tydligt (nekro-)politisk ingång i sin studie av död på film. Men 

dessa perspektiv knyts dessutom samman med de diskussioner Wilson och Boss för om 

kropp och subjektivitet, och även här återkommer teoretiker som Butler, Giorgio 

Agamben (med begrepp som ”bare life” och ”dead-already-ness”, som Aaron använder 

för att visa hur vissa kroppar redan i livet skildras som närmast döda
30

) och Emmanuel 

Levinas.    

 

 
1.4.2 Kropp på film 

När det gäller skildringen av kroppar i film är det ett område som ofta analyserats i 

relation till sexualitet och genus. Exempelvis Carol J. Clover och Linda Williams har 

analyserat visuella skildringar av kroppar i relation till sexualitet, subjektskap, tittar 

position och identifikation. Även om genus kommer vara en viktig ingång i min analys, 

kommer jag också använda mig av andra aspekter av annanhet i analysen av hur 

vampyrers kroppar visas i de analyserade serierna. En central fråga blir med vilken blick 

vampyrens kropp och död kan ses – finns det en möjlig identifikation och hur kan 

tittarpositionen förhandlas fram? 

Williams skriver i Hard Core: power, Pleasure and the ”Frenzy of the Visible” (1989) 

om vad hon kallar “film bodies”. Det är en undersökning av hur kroppar gestaltas och 

hur gestaltningen fungerar i filmgenrer där kroppen är i fokus, såsom musikaler, 

skräckfilm, komedi och melodramer. Det som intresserar Williams är gestaltningen av 

kroppars rörelser, men också av ”body spectacle” och hur att se kroppars rörelse på film 

påverkar tittarens kropp att bete sig likartat.
31

 I Hard Core studerar Williams främst 

porr – en genre hon först är negativt inställd till och tror innebär ett slags ”unchallenged 

dominance of the phallus”, men som hon senare ser innehåller mycket mer av osäkerhet 

och instabilitet.
32

 Här finns tydliga paralleller till hur jag menar att vampyrserier kan 

förstås och upplevas. I och med att vampyrfiguren på olika sätt är kopplad till idéer om 

                                                 
30

 Michele Aaron, Death and the Moving Image: Ideology, Iconography and I, Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2014, s. 66. 
31

 Linda Williams, Hard Core: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”, Berkeley/Los Angeles: 

University of California Press, 1989, s. ix. 
32

 Ibid. s. x. 
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genre och publik skapas uppfattningar om vad den skildrar, även hos dem som inte 

själva sett serierna, och förväntningarna påverkar upplevelsen av tittandet. Williams 

menar angående porrgenren av det som ses som det stora problemet, expliciteten, inte är 

det, utan att mindre explicita sexskildringar ofta bygger på samma patriarkala strukturer, 

och en idé om vad som är naturligt. I pornografin blir det dock en så tydlig fokus på 

kroppen att det möjliggör en sorts förskjutning mellan kroppen som symbol och 

kroppen som kropp. Det blir tydligt hur kroppen i porrfilmen görs och inte är något 

oföränderligt.
33

 Williams kopplar även samman pornografin och det performativa i 

kroppsligheten där med det performativa i film och dans. Sex kan, enligt Williams, 

liknas vid en koreografi.
34

 Ett liknande perspektiv kan användas för att studera död och 

dödande – som ett slags koreografi och ett sätt att göra kropp. 

    I Screening Sex (2008) går Williams vidare med att beskriva hur sex och kroppslighet 

på film också får en sorts pedagogisk funktion – att en genom att se sex och kropp lär 

sig hur dessa ska göras, det visuella blir både en förberedelse för, och en del av, det 

sociala livet och dess relationer.
35

 På ett liknande sätt kan skildringen av människor i 

relation till vampyrer ses som ett pedagogiskt försök att utforska mänsklighet. Williams 

knyter i samma verk samman sex och död, vilket blir relevant för min analys, med hjälp 

av filosofen Georges Bataille. Hon skriver att, ”eroticism gives us a glimpse of the 

continuity from which we emerge when born and to which we return in death: erotic 

activity to Bataille is a paradoxical exuberance of life which, at the extreme, is akin to 

death”.
36

 Här knyts alltså rädsla och begär, död och sex, samman. Detta tema tar 

Williams upp redan i Figures of Desire: A Theory and Analysis of Surrealist Film 

(1981), där hon frågar sig vilka sorters begär som kan finnas i de surrealistiska filmer 

hon studerar. Även om Williams här studerar en specifik filmgenre, den surrealistiska, 

kan vissa av hennes frågor ändå appliceras på min analys. Vilka begär kan exempelvis 

finnas i vampyrseriernas dödsscener? Motiv som drömmar, språk och identifikation, 

som Williams analyserar med hjälp av Freud och Lacan,
37

 blir relevanta även i relation 

till serierna jag studerar, eftersom dessa ständigt är under förhandling. Och när Williams 

skriver om hur begär i hennes studie oftast inte handlar om ett begär efter att äga det 

begärda som objekt, utan om ett slags visuell gestaltning som handlar mer om 

                                                 
33

 Williams, 1989, s. 267. 
34

 Ibid. s. 270. 
35

 Linda Williams, Screening sex, Durham & London: Duke University Press, 2008, s. 6 ff.  
36

 Williams, 2008, s. 15. 
37

 Linda Williams, Figures of Desire: A Theory and Analysis of Surrealist Film, Chicago & London: 

University of Illinois Press, 1981, s. xii ff. 
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begärsprocessen i sig än ett begär för något/någon annan,
38

 blir det en intressant ingå i 

hur människor begär vampyrer och hur vampyrer begär människor i relation till själva 

begäret – som blir en kraft som i dessa serier förfrämligas eftersom vampyrfiguren 

tvingar fram ett ifrågasättande av mänskligt begär.   

    Kroppen är central också hos Boss. Han menar att den zombie- och skräckfilm han 

analyserar är besatt av kroppar, att den våldsutsatta och utsatta kroppen är en central 

bild i genren.
39

 Han menar att detta är något som gäller för hela (den moderna, 

västerländska) kulturen, men att det just i skräckfilmen finns ett extra tydligt intresse för 

kroppen, hur den byggs upp och bryts ned, och hur bilden av kroppen hör samman med 

frågor om identitet och subjektskap.
40

 Skildringen av kroppen, men även av (kroppslig) 

annanhet innebär ett ifrågasättande av subjektets enhet.
41

 Med koppling till Mary 

Douglas antropologiska studier visar Boss hur kroppen fungerar som symbol, för 

gränser, dödlighet, kontroll, makt och konflikter mellan självet och samhället.
42

 

Kroppen blir för Boss också en symbol för just dödlighet,
43

 och när kroppen förstörs på 

film gestaltas en hotad integritet och en splittrad subjektivitet – både självet och 

samhället framstår som fyllt av sprickor.
44

  

    Det som gör att skildringen av den förstörda kroppen påverkar tittaren kan förstås 

genom det Williams, och även Clover skriver om identifikation. I ”Her Body, Himself”, 

undersöker Clover genusaspekten av tittarens identifikation med kroppar på film. Hon 

ställer då vad hon kallar ”crossgender identification” mot begreppet ”the male gaze”, 

och menar att dessa både kompletterar och motverkar varandra. Det första begreppet 

innebär att (i Clovers fall) som manlig tittare identifiera sig med monstret i skräckfilmen 

(som inte är helt manligt), eller med den så kallad ”final girl”, den kvinnliga 

huvudpersonen som är den sista överlevande människan, kontra att med en manlig blick 

se på denna kvinnas kropp. I relation till vampyrserien kan detta sätt att se på 

tittarpositionen innebär att denna blir en förhandling mellan en distanserad, erotiserande 

blick på vampyren (och även på de andra figurer som sexualiseras, såsom den kvinnliga 

människan/vampyren (exempelvis Elena i Vampire Diaries, Sookie eller Pam i True 

Blood), eller de svarta personerna (exempelvis Lafayette i True Blood), men även 

sexualiserade män (såsom Jason i True Blood eller Angel i Buffy), och en identifikation 

                                                 
38

 Williams, 1981, s. xv. 
39

 Boss, s. 283. 
40

 Ibid. s. 284. 
41

 Ibid. s. 286. 
42

 Ibid. s. 287.  
43

 Ibid. s. 290.  
44

 Ibid. s. 289. 
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med just dessa gestalter och deras begär. Ett liknande perspektiv har Williams i Viewing 

Positions: Ways of Seeing Film (1997). Där ställer hon teorin om den manliga 

tittarpositionen mot möjligheten till flera olika positioner,
45

 och framhäver också 

blickens kroppslighet.
46

 Williams framhåller hur film alltid är ideologiskt determinerad, 

men ifrågasätter samtidigt om denna determinering fungerar.
47

 Tittarens fantasi är, för 

Williams, ett sätt att förhandla med denna ideologi.
48

 Blicken på kroppen och tittarens 

kropp står alltså i ett komplext förhållande till varandra. Båda kan sägas göras och 

förändras i mötet med varandra. Kroppar skildras utifrån politiska, ideologiska mönster, 

men dessa innebär inte att tittaren alltid ser enligt dessa mönster.  

 

 

 

2 Analys 
 

2.1 True Blood: Begär och äckel 
Serien True Blood, skapad av Alan Ball efter Charlaine Harris Sookie Stackhouse-

romaner, sändes mellan 2008 och 2014 på HBO. Serien följer Sookie Stackhouse, en 

servitris i den fiktiva staden Bon Temps i Louisiana, som när hon förälskar sig i 

vampyren Bill Compton dras in i en värld full av maktspel och övernaturliga varelser. I 

seriens värld har vampyrerna beslutat sig för att sluta leva i hemlighet och istället 

försöka ta del i det mänskliga samhället. Vampyrernas politiska system ställs därmed i 

relation till det mänskliga, och frågan om politiska och sociala rättigheter är en ständig 

diskussionsfråga som både ligger öppen i narrativet, och påverkar det på djupet. 

Vampyrerna kan i True Blood dricka det syntetiskt framställda blodet TruBlood, vilket 

är en av de fysiska förutsättningarna för att människor och vampyrer ska kunna leva 

tillsammans.  

    Dunn och Housel menar i True Blood and Philosophy att serien kombinerar “smarts 

and sexuality”,
49

 vilket jag menar kan sammanfatta också skildringen av vampyrers död 

i serien. Döden, eller vilka som kan dödas utan att den som dödar gör något orätt som 

förtjänar straff, är under ständig förhandling. Samtidigt sker döden, som handling, 

relativt konstant, såväl vampyrer som människor dödas. I dessa dödsskildringar är 

kropp, kroppslighet, sexualitet, begär och äckel påtagliga, och det finns en skillnad i hur 

                                                 
45

 Linda Williams, “Introduction” i Viewing Positions: Ways of Seeing Film, red. Linda Williams, New 

Brunswick & New Jersey: Rutgers University Press, 1994, s. 4. 
46

 Ibid. s. 7. 
47

 Ibid. s. 14.  
48

 Judith Mayne, “Paradoxes of Spectatorship” i Williams, s. 157.  
49

 “Introduction: ‘If a Tree Falls in the Woods, It’s Still a Tree – Ain’t It?’”, i Dunn & Housel, s. 1. 
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människors och vampyrers kroppar gestaltas i dödsögonblicket. Detta gäller även för 

Harris romaner. I exempelvis Stendöd beskrivs hur ”blodet rann trögt ur såret; det är så 

vampyrer blöder”,
50

 vilket tydliggör hur detta är annorlunda från hur människor blöder. 

Överlag skildras vampyrers död mer som ett spektakel, med en sorts fascination (hos 

tittaren/kameran) för hur deras kroppar fungerar annorlunda i dödsögonblicket.  

    Ett exempel där detta blir tydligt är i första säsongen, avsnitt 10. Jason Stackhouse, 

Sookies bror, som beskrivs som en tjejmagnet, en snygg men inte så smart kille, och 

hans nya flickvän, Amy Burley, använder V, vampyrblod, tillsammans. De dricker 

vampyrblod som ett sätt att förhöja sina sinnen, känna så som vampyrer gör. I och med 

att vampyrblodet fungerar som en drog, är det eftertraktat – detta skiljer True Blood från 

de andra serierna, där vampyrblodet inte har samma effekt, och därmed inte blir 

begärligt på samma sätt. Att vampyrblodet här ger den här upplevelsen av förstärkta 

sinnen och enhet med resten av världen, innebär att vampyrerna, för deras blod skull, 

blir begärliga, men också utsatta – människorna, här Jason och Amy, vill ha 

vampyrerna, men inte för deras egen skull utan för vad de, deras blod, kan göra med den 

som dricker det – det är ett begärsmönster som fokuserar på den begärandes eget begär, 

snarare än det den begär. På detta sätt placeras vampyrerna i en utsatt position, vilket 

visas när Jason och Amy kidnappar vampyren Eddie Gauthier, en äldre man som 

tidigare fungerat som blodleverantör för Lafayette Reynolds. Både Lafayette och Eddie 

är queera gestalter – Lafayette mer öppet, han säljer sex till män och hans sätt att klä sig 

är tydligt icke-binärt (särskilt i den omgivande miljön, där manligt och kvinnligt görs 

genom kläder), medan Eddie är en homosexuell man som varken som vampyr eller i sitt 

tidigare liv som människa levt öppet. Amy och Jason blir osams om hur de ska förhålla 

sig till Eddie, och under ett gräl dödar Amy Eddie, som i affekt, med en planka genom 

kroppen (ca 47 minuter in i avsnittet). Vi får se hur Eddies ansikte förvrids, som om han 

ska kräkas, när plankan sticks in i hans kropp, det sprutar blod. Därefter kommer ett 

klipp på Jason, hans ansikte uttrycker förskräckelse det har kommit blod på honom, 

blodet är klistrigt mellan hans händer.  Parallellt med detta har ett annat spår i avsnittet 

varit hur Bill ska straffas för att ha dödat en vampyr för att skydda Sookie. Hans straff 

är att han ska göra Jessica Hamby till vampyr. Medan Eddies död sker oplanerat och 

som en olyckshändelse, är Jessicas väl planerad. Eddie dödas i en lite källarlokal, med 

endast Jason och Amy som vittnen, medan Jessicas död beskådas av en stor mängd 

vampyrer. Och där Eddies blod splashar och kameran snabbt vänder sig bort som om 

                                                 
50
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14 

den som filmar äcklas, rinner Jessicas sakta från hennes hals ned över bröstet, medan 

kameran filmar uppifrån, Bill vänder ansiktet upp och hans ansikte uttrycker smärta. 

Scenen liknar en filmatiserad opera, där hjältinnan dör i hjältens famn. Den största 

skillnaden blir dock tydlig i nästa avsnitt. Det inleds med att Bill och Pam Swynford de 

Beaufort ska begrava Jessica, för att hon ska återuppstå som vampyr. Bill talar om sin 

skuld och när Pam petar på Jessicas kropp säger han åt henne att låta bli. Eddies kropp 

däremot, är inte längre en kropp. Jason och Amy måste städa, och Jason spyr av äckel. 

Kroppen har förvandlats till tjockt mörkt blod och rödsvarta klumpar, och den har runnit 

genom den stol som Eddie satt i när han dog. Blodet fastnar på händerna, och det är 

uppenbarligen väldigt jobbigt att städa bort.  

    Boss använder Mary Douglas teorier om smuts och renhet och kroppen som gräns för 

att analysera kropp och död i skräckfilm.
51

 En liknande ingång kan användas här. 

Eddies och Jessicas kroppar fungerar på olika sätt som gränser. Jessicas kropp uttrycker 

en sorts renhet – hon är oskuld, hon är kristen, hon har en vit klänning – hon är ung, 

kvinnlig, och människa. Bills känsla för etik gör därför att han inte vill döda henne, och 

att han inte vill låta Pam röra eller skämta om hennes döda kropp. Kroppen fungerar 

som en övergång till ett annat stadium, ett vampyrstadium, där renheten försvunnit – 

Jessicas oskuldsfullhet förvandlas senare till tonårstrots och blodlust. Eddies kropp är 

redan död – Amy tröstar Jason när han känner ånger med att säga ”He was already dead, 

he was not a man”. Hans kropp uttrycker aldrig renhet – han är gammal, han är 

homosexuell, han säljer sitt blod, och han är en vampyr. Men hans kropp, eller snarare 

hans blod, är begärligt. När han dör är det inte längre så. Blodet som tidigare var en 

eftertraktad drog, som kunde få den som drack det att uppleva världen som fantastisk, är 

nu bara klibbigt äckel, och ett problem eftersom det är så svårt att tvätta bort.  

    Detta visar hur kroppen i dödsögonblicket utgör en gräns och passage, ett slags 

förvandling i hur den kan betraktas. Men det visar också skillnader i hur människors och 

vampyrers död skildras. Jessicas död är en förlust – även om hon (ännu) inte har någon 

familj som sörjer eller saknar henne. Eddies är främst ett problem, han framstår inte som 

en sörjbar person. Detta speglas också i den omgivande berättelsen. I slutet av avsnitt 

elva dricker Jason och Amy vampyrblod igen, och i en dröm springer de tillsammans på 

en grön äng i regnet, medan Amy utanför drömmen stryps. Det är inte Jason som dödar 

henne, men han tror, liksom omgivningen, att han kan ha gjort det – och denna död kan 

straffas. Han ringer genast till polisen själv. Den mänskliga döden är här alltså straffbar, 
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medan vampyrdöden snarare placeras utanför det lagreglerade samhället. Vampyrer 

framstår därmed som den typ av personer som Giorgio Agamben benämner ”bare life”, 

liv som kan avslutas utan att någon straffas för det, och som trots att de befinner sig i 

skärningspunkten mellan det politiska och det offentliga, utesluts ur lagarna och ses som 

icke-subjekt.
52

 Men dessa lagar ifrågasätts också. Parallellt med de mänskliga lagarna 

finns i True Blood vampyrlagarna. Dessa gestaltas när Bill ska få sitt straff i avsnitt tio. 

Här sker en intressant glidning från Amys inställning till Eddie till vampyrdomstolens 

syn på människor. Amy säger till Eddie att hon är vegan, att hon tror att allt i världen är 

”all one being” – ”but you are not”, han är utanför världen, han är död och det ger henne 

rätt att utnyttja honom som hon vill, enligt hennes sätt att tänka. Senare ändrar hon sig 

och säger till Jason att de skulle kunna vara snällare mot Eddie, ha honom som husdjur 

och sälja blodet, leva av det. Här görs vampyren till ett slags djur, som ändå förtjänar att 

behandlas väl. Samma ord, husdjur, ”pet”, används i vampyrdomstolen för att beskriva 

människor, Sookie måste där vara Bills husdjur för att deras relation ska vara begriplig, 

och att han dödar för sitt husdjurs skull är en klar felprioritering.  

    Flera av bidragen i True Blood and Philosophy fokuserar just på hur lagar och 

diskussioner kring värde görs i serien. Jennifer Culver använder lek- eller spelteori för 

att visa hur vampyrers sätt att agera i relation till människor avslöjar hur mänskliga 

samhällens regler fungerar. Människorna i True Blood ser sig som överlägsna, men 

vampyrerna ser sig som bättre än människor.
53

 Att ingå i ett mänskligt samhälle 

framstår dock som eftersträvansvärt och vissa vampyrer väljer att ”mainstreama” för att 

verka mindre hotfulla.
54

 Men detta innebär en risk – risken att avslöjas, en vampyr som 

spelar människa men misslyckas, och avslöjar, avslöjar samtidigt var gränserna för vad 

som ses som mänsklig dras.
55

 Genom att reglerna i serien bryts påminns vi om att dessa 

regler endast är en konstruktion, ett slags spel, och att det aldrig kan vara självklart att 

människor är värda mer än vampyrer.
56

 Vampyrerna befinner sig i utkanten av 

mänskligheten, de har varit mänskliga, men är ”no longer of the same clay”,
57

 och måste 

försöka härma mänskliga känslor för att passera som trovärdiga.
58

 Ariadne Blayde och 

George A. Dunn jämför relationen mellan människor och vampyren med den mellan 
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människor och djur, vilket leder till ett ifrågasättande av den mänskliga överlägsenheten 

(”human superiority”), och vad den baseras på. Det påstås ofta handla om ”the quality 

of our mind” – men vad är det egentligen? Vampyrers sinnen är starkare än människors, 

hur kan människors då vara mer värt?
59

 Jasons och Amys sätt att utnyttja Eddie jämförs 

med människors sätt att utnyttja djur,
60

 och Blayde och Dunn refererar till René 

Descartes syn på djur där ”killing these beings doesn’t even count as taking a life”.
61

 

Det framstår som om oavsett om vampyrer är mindre än mänskliga eller mer än 

mänskliga
62

 så kompliceras relationen mellan rättvisa och rättigheter av hur vampyrer 

inte är helt mänskliga, och kanske kan även en diskussion föras kring hur mänsklighet 

ses som det godaste och bästa. Sårbarhet, subjektivitet och hur värde ges till någon, blir 

ständiga förhandlingsfrågor.  

    Vad som också synliggörs i episoden med Eddie är kopplingen mellan vampyrskapet 

och det queera. Eddies homosexualitet och hans koppling till Lafayette ger honom ett 

slags dubbelt utanförskap. Och närheten mellan vampyrers och homosexuellas 

utanförskap synliggörs också visuellt. Från en scen där Amy häller Eddies blod (nu med 

en ljusare röd färg) ner i vasken, klipps till en scen där Lafayette målar sina naglar 

blodröda. Samtidigt ser han på teve hur senator Finch (som han säljer sex till) talar om 

vampyrer som en risk för samhället, bland annat för att de gör barn homosexuella. 

Patricia Brace och Robert Arp drar paralleller mellan just vampyrer och homosexualitet, 

och lyfter då fram hur båda grupper, och diskurserna kring dem, rör vid frågor om 

naturlighet och rättigheter. Båda har setts eller ses som ”onaturliga”, och detta, bland 

annat, anges som grund att inte ge dem samma rättigheter som (andra) människor inom 
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ramen för lagen.
63

 Den koppling som dessutom görs mellan rättigheter och värde,
64

  

innebär dessutom att vampyren liksom den homosexuella eller queera personen befinner 

sig i en utsatt position, där hens subjekt ifrågasätts och hen istället ses som en sak, eller 

som kött, istället för en fullvärdig person.
65

 Lindgren och Leavenworth menar att det 

faktum att True Blood har så pass många öppet queera gestalter eventuellt innebär att 

vampyrgestaltens egen queera potential begränsas.
66

 Jag uppfattar att de å ena sidan har 

en poäng – vampyren som metafor för queerhet försvagas av att det (vardagligt eller 

”verkligt”) queera också syns i serien – men att de också, å andra sidan, kan fungera 

som förstärkare av varandra, exempelvis genom hur klippen mellan Eddies blod och 

Lafayettes naglar visuellt kopplar samman motiven, samt genom hur grupperna kopplas 

samman och på så sätt skapar ett slags allians. Vad jag däremot eventuellt ser som ett 

större problem är hur vampyrernas kamp för rättigheter i True Blood kan tolkas som om 

andra minoriteters kamp för detsamma ligger i det förflutna – som om dagens samhälle 

skulle vara jämlikt med avseende på kön, ras/etnicitet och sexualitet, och att det nu är 

vampyrernas kamp som är den relevanta. Detta motsägs visserligen vid flera tillfällen, 

och överlag förs flera politiska diskussioner kring detta i seriens dialog, liksom i 

Sookies självreflektioner i romanerna. Lilian E. Crayton och Kathryn E. Jonell lyfter 

exempelvis fram hur True Blood är ett exempel på en sorts tvetydig feminism.
67

 Trots 

en medvetenhet och tydlig politisk diskussion är seriens gestalter inga uppenbara eller 

enkla feministiska förebilder, och vad feminism, och även anti-rasism och queerhet, 

innebär är under ständig förhandling.      

    En annan episod som skildrar en homosexuell vampyrs död är när Eric Northman i 

tredje säsongens åttonde avsnitt dödar Talbot Angelis. Talbot är Russell Edgingtons 

pojkvän och ”child”,
68

 och Eric dödar honom som hämnd för att Russell dödat hans 
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familj. Dödsscenen börjar med att Eric och Talbot har sex (vilket korsklipps med en 

stridsscen mellan vampyrer och varulvar där bland annat Russell deltar), varefter Eric 

dödar Talbot genom att sticka en dolk ur Russells antika vapensamling i honom 

bakifrån. Här får vi endast se Talbots ansikte när han dör, hur han skriker och hans ögon 

blir vita. Därefter ser vi blod i Erics ansikte. Nästa klipp föreställer Russell mitt i 

striden, där han plötsligt stannar upp. Han känner hur Talbot dör, långt ifrån honom 

(vilket är en del av maker-child-relationen), säger hans namn och flyger rakt upp i luften 

för att bege sig dit. I nästa avsnitt visas hur Russell samlar ihop vad som återstår av 

Talbots kropp. Det är en hög rött, klibbigt, trådigt slem. Han lägger detta i en glasskål 

och bär det med sig.  

    Här är det uppenbart att Russell sörjer Talbot, men hans sätt att sörja framstår som 

närmast groteskt. Hans sörjande blir ett slags spektakel. Aaron beskriver hur film kan 

gestalta en rad olika attityder till död: offentlig eller privat, vardaglig eller extraordinär, 

rituell eller romantisk, liksom själva döden eller sorgen. Hon lyfter också fram hur det 

finns en sorts ”pornography of death”, där “through the death of the other, one buys 

oneself free from the penalty of dying, of being killed”.
69

 Publiken sätt att titta på 

våldsam, onaturlig, död ställs emot skildringar av ren, stilla, naturlig död, det 

spektakulära i den tidigare kan enligt Aaron tolkas som ett sätt för ett västerländskt 

tittarsubjekt att distansera sig från döden genom att göra den till en primärt estetisk 

upplevelse, vilket även innebär en abjektifiering av sårbarhet.
70

 Mycket av detta blir 

tydligt i Talbots död och Russells reaktion. Döden blir mer något estetiskt än något en 

som tittare kan känna igen sig i eller känna med. Både döden och sorgen skildras som 

en sorts absurd romantik, och känslorna skildras så starka att de blir obegripliga. Så 

även om Talbot här definitivt är en sörjbar person blir den som sörjer honom 

obegripliggjord.    

 

 

2.2 Vampire Diaries: Romantik och familj  

Rebekah Mikaelson ska, trots att hon är över tusen år gammal, gå på sin första 

highschool-dans. Hon har en röd klänning och studerar sin spegelbild när Elena Gilbert 

kommer in i rummet. Det är meningen att Rebekah under dansen ska hjälpa till att döda 

Klaus Mikaelsen, hennes bror. Rebecca säger: ”I’ve spent my whole life loving and 

                                                                                                                                               
79, 104-105) Hela den här relationskonstruktionen kan läsas som ett utforskande av möjliga sätt att ha 

relationer, eller vad relationer kan vara, inom och utanför en etablerad mänsklighet.    
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hating my brother with equal measure, I never thought that I’d be the one to help 

driving the stake through his heart.” Det är ett mycket känslosamt ögonblick, men 

Rebekah vill inte gråta, hon vill inte “ruin her make up”, Elena säger att hon är vacker, 

och ger henne ett halsband som tillhört Rebekahs mamma. Efter att hon hjälp Rebekah 

ta på halsbandet, sticker hon en dolk i henne, bakifrån. Vi ser först Rebekahs rygg, som 

sakta grånar, mörkare ådror växer upp över kanten på den axelbandslösa klänningen. 

Sen ser vi henne framifrån, samma gråhet och samma sorts mörka ådror sprider sig över 

bröstet upp över ansiktet.  

    Den här scenen, i tredje säsongens nionde avsnitt, är en av flera scener där Rebekah 

dör. Döden i Vampire Diaries (en serie skapad av Kevin Williamson och Julie Plec, 

som sändes på The CW Television Network, mellan 2009 och 2017, och bygger på 

romaner av L.J. Smith) är, även med vampyrseriers mått mätt, ovanligt återkallelig. Här 

finns förutom vampyrer, även spöken, och olika sätt att på magisk väg återkalla döda 

från den andra sidan, samt en rad olika mellanlägen mellan levande och död. Dessutom 

finns den vampyrfamilj som kallas ”Originals” (som fått en egen spin-off-serie, The 

Originals (2013-)), den första vampyrfamiljen, och medan andra vampyrer i serien kan 

dödas med vanliga träpålar, kan en originalvampyr endast dödas med en påle från ett 

speciellt träd, en vit ek – vilket Mikael, Rebekahs pappa, säger tidigare i samma avsnitt. 

Så när Elena dödar Rebekah, är det inte ett verkligt dödande, hon hamnar istället i ett 

komaliknande tillstånd, där hon kommer förbli tills någon drar dolken ur hennes kropp.  

    Lindgren och Leavenworth menar att familjen i modern, västerländsk vampyrfiktion 

spelar en viktig roll, främst eftersom vampyrberättelsen erbjuder andra sorters familjer 

(exempelvis Cullen-familjen i Twilight), men ändå låter familjen som konstruktion och 

grupp vara central.
71

 Dom använder begrepp som ”elective affinities” och ”alternative 

concepts of partnership” för att visa hur relationer mellan vampyrer och mellan 

människor och vampyrer utmanar synen på traditionell familjesamhörighet,
72

 och menar 

att vampyrfamiljen är ett sätt att ge kärnfamiljen en subversiv twist.
73

 Som jag redan 

beskrivit i avsnittet om True Blood erbjuder vampyrrelationerna möjligheter att utforska 

vad en relation kan vara, när en eller flera inblandade inte har helt mänskliga känslor. 

Kopplingen mellan maker och child är ett sådant exempel på relationer som går utanför 

traditionella kärleks- eller familjerelationer och därmed ifrågasätter vad en relation 

består av. I Vampire Diaries fyller begreppet ”sire bond” en liknande funktion, det är en 
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sorts relation som går via blod, från en vampyr till den som skapat denna, eller från en 

människa som druckit en vampyrs blod. Hur blodet används som relationsskapare är 

intressant – bland annat med tanke på hur blodsband utanför vampyrfiktionen främst 

betyder biologiskt släktskap, vilket antyder att det är just ett släktskap som skapas 

genom vampyrblivandet och blodsdelandet. Utöver detta är det i just Vampire Diaries 

intressant att se hur familjerna fungerar. Jag menar att familjerna här inte alltid är så 

självvalda eller alternativa som Lindgren och Leavenworth menar att de har potential att 

vara. Dels är originalfamiljen just en familj i en väldigt traditionell mening, dels är 

Damon och Stefan Salvatore biologiska bröder. Och även Elenas biologiska familj, som 

synliggörs genom den narrationstråd som handlar om hur hon upptäcker att hon 

adopterats och därefter söker sin biologiska mamma, spelar en central roll. Den 

biologiska familjen står alltså i centrum, är närmast centret, och utgör ett mycket sårigt 

sådant. Relationerna mellan familjemedlemmarna är sällan goda och de försöker 

upprepade gånger lämna varandra, men dras ständigt tillbaka. I och med att 

originalvampyrerna är så svåra att döda är detta en extremt långvarig konflikt.   

    Detta innebär bland annat att just Rebekah tillbringar mycket tid i ett halvdött 

tillstånd. Wilson beskriver hur skildringar av komatillstånd framstår som en beskrivning 

av en kropp som samtidigt är levande och död.
74

 Rebekahs situation med dolken i 

kroppen kan liknas vid detta tillstånd. Wilson menar vidare att det ofta är just den 

kvinnliga kroppen som skildras i detta medvetslösa tillstånd.
75

 I Vampire Diaries är det 

visserligen så att flera av bröderna i originalfamiljen också tillbringar tid i det halvdöda 

tillståndet, förvarade i kistor, men Rebekahs medvetslösa kropp får störst utrymme – 

kanske för att hennes roll även är större än de flesta brödernas (med undantag för 

Klaus). Det är även symptomatiskt att andra kvinnliga figurer, exempelvis Elena och 

Katherine, under långa perioder är halvdöda. Wilson beskriver hur relationen mellan en 

frisk person och en person i koma är en sort ”love [for] an unconscious Other”
76

 som 

aldrig kan bli jämlik, som lätt kan romantiseras, men som också ifrågasätter gränserna 

mellan liv och död och hur relationer funkar i förhållande till dessa gränser.  

    Jag uppfattar att vampyrernas sätt att dö i Vampire Diaries är relevant för möjligheten 

till detta halvdöda tillstånd, och för att kunna fortsätta älska den döda, på ett begripligt 

sätt, som inte blir motbjudande eller ett slags spektakel såsom Russells i True Blood. 

Det är inte bara originalvampyrernas halvdöd som innebär en stelnad gråhet, även 
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vanliga vampyrer dör genom att bli grå – vilket påpekas så sent som i sjunde säsongen 

av Penny Ares – ”Aren’t they supposed to turn grey?”. Till skillnad från vampyrerna i 

True Blood, vars kroppslighet blir påträngande och obehaglig i döden, kan 

vampyrdöden i Vampire Diaries beskrivas som betydligt renare, torrare och mer 

lättillgängligt romantisk. Eftersom kroppen inte blir motbjudande, är det lättare att 

känna sorg eller kärlek till den döda vampyren i Vampire Diaries. Det blir då också 

lättare att hålla hoppet uppe om att döden inte är slutgiltig.  

    När en originalvampyr dör, med hjälp av ”the White Oak Stake”, är det dock nästan 

slutgiltigt, och hen tar då med sig hela sin blodslinje, alla vampyrer som skapats av hen, 

samt av hens ”ättlingar”. Detta sker i tredje säsongens artonde avsnitt, då Finn 

Mikaelson dör. Här blir det tydligt hur stark kopplingen mellan familjemedlemmar är. 

När de vampyrer som är sammankopplade med Finn dör är det en död som sker till 

synes utan attack, kroppen dör, som om döden kom inifrån, från blodet.  

    Kroppslighet och sexualitet i Vampire Diaries skiljer sig från desamma i True Blood. 

På samma sätt som de döda kropparna i Vampire Diaries är mindre äckliga, och inte alls 

svåra att städa bort så som i True Blood, framstår kropp och sex också som något renare 

och mer romantiskt, än det erotiska i True Blood. Detta speglas även i det visuella – 

Vampire Diaries framstår exempelvis som kallare i färgerna. Dessutom kan paralleller 

dras mellan det visuella och det kroppsliga och det existentiella eller etiska. Även om 

personerna i Vampire Diaries ofta byter sida, går från ondska till godhet och tillbaka 

igen, sker detta med relativt skarp åtskillnad. Vampyrerna här har en ”humanity 

switch”, och deras mänsklighet, som i serien får stå för förmågan att handla etiskt, men 

också att älska (på ett ”mänskligt” sätt, bortom fysisk attraktion), kan alltså stängas av 

och slås på, mer eller mindre viljestyrt. Jag uppfattar därför att Vampire Diaries på ett 

annat sätt än True Blood upprätthåller och återskapar gränser, även om detta sker genom 

ständiga omförhandlingar, gränserna mellan familj och icke-familj är central – också 

genom sättet de ifrågasätts på – liksom gränserna mellan liv och död, ond och god, 

kropp och själ (vilket också blir tydligt genom att själar kan byta kroppar). De 

situationer som på sätt och vis framstår som mest överskridande är då en annan sorts 

dödsscen – den långsamma och plågsamma död som bland annat orsakas av varulvsbett. 

Varulvsbett är dödliga för vampyrer, och det är en långsam död. När Nadia Petrova dör, 

i femte säsongens femtonde avsnitt, är Katherine med henne. I döden kan vampyrerna 

använda sig av en sorts drömmanipulation och därmed befinna sig inuti varandras 

sinnen och upplevelser. Detta liknar på sätt och vis, och blir en extrem version av, det 



  
 

22 

Aaron skriver om att ”the diseased body refuses to maintain the distance that marks 

separation between subjects”.
77

 Genom att vara fysiskt nära, kan en vampyr alltså 

befinna sig inuti en annans medvetande, gränsen mellan olika medvetanden upplöses 

här. I dödsögonblicket blir det oklart vad som är verkligt och vad som är fantasi, vad 

som är fysiskt respektive psykiskt, vad som är den ena personen, eller den andra. Och 

här grumlas de annars klara gränserna mellan de annars klart åtskilda subjekten, och 

mellan död och reaktion på död.       

 

 

2.3 Buffy the Vampire Slayer: den Andra som centrum och fiende 
När pålen sticks in i vampyrens kropp stannar den upp, rörelsen fryses. Så förvandlas 

vampyrens kropp till ett dammoln (i de tidigaste säsongerna går det lite fortare, i de 

senare förblir vampyrkroppen kropp ytterligare en stund, innan den blir damm), och 

försvinner.  

    Jag har valt att i min analys av Buffy the Vampire Slayer inte använda specifika 

scener som exempel, eftersom Buffy dödar så pass många vampyrer, och eftersom 

vampyrernas status skiljer sig så pass mycket från den de har i de andra två serierna. 

Buffy, skapad av Joss Whedon, skiljer sig även från de andra serierna i det att den inte 

baseras på en romanserie, samt att den sändes tidigare, mellan 1997 och 2003, men 

också i den vampyrestetik och det vampyrnarrativ som serien använder. Vampyrerna i 

Vampire Diaries och True Blood är inte gudomligt vackra och glittrande så som i 

Twilight, men de är tydligt attraktiva, medan vampyrerna i Buffy är uppenbart fula, eller 

blir fula när deras vampyrsida träder fram, huden klumpas ihop i ansiktet, och ögonen 

smalnar, medan vampyrtänderna växer fram. Detta gör vampyrerna visuellt mer 

monsterlika, vilket också avspeglas i deras narrativa funktion. Att skildringen av död 

ändå är intressant att jämföra med de andra serierna motiverar jag med att den hjälper 

till att skapa en tregradig skala av påtaglig kroppslighet, samtidigt som den, liksom de 

andra skildrar en död som blir osörjbar genom bristen på kropp. I denna skala utgör 

True Bloods döda vampyrkroppar de mest kroppsliga, trots att kroppen förvandlats till 

köttslampsor och slemmigt blod, Buffys dammoln, som knappt lämnar spår över huvud 

taget, befinner sig i andra änden av skalan, och Vampire Diaries torra grånande blir ett 

mellanting.  
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    Frankel menar att Buffys mission är att döda misogyna, våldsamma och maktgalna 

män, och att hon som vampyrdödare blir en metafor för alla de kvinnor som vill 

bekämpa dessa män – och att vampyren därmed får stå för just dessa män.
78

 Där 

vampyren i flera andra kontexter (se teoriavsnittet och analysen av True Blood) ses som 

en metafor för förtryckta minoriteter, och hur dessa hotar hegemonin eller 

majoritetssamhället, framstår det här som motsatsen. Vampyrerna är monster, just för 

att de representerar patriarkatet, mäns våld mot kvinnor, och normernas våld mot de 

normbrytande. Även om det även i de andra serierna och ur andra perspektiv, finns en 

tendens att skildra vampyrers död som svår att sörja, blir det extra tydligt i Buffy, hur 

vampyrerna är just monster, som förtjänar sin död. Men Frankels analys motiverar detta 

på ett annat sätt, det närmast motsatta, än exempelvis Williamson och Auerbach, som 

framhåller hur vampyrerna symboliserar samhällets skräck, och samtidigt hur denna 

skräck fascinerar. Det finns alltså en stor skillnad i hur vampyren som monster förstås. 

Samtidigt finns stora likheter i de aspekter de olika perspektiven inkluderar. Också 

Frankel lyfter upp det sexuella hos vampyren, hur bloddrickandet och kopplingen 

mellan vampyrer och människor skildras i sexuella termer.
79

 Undantagen från alla de 

anonyma vampyrer Buffy dödar, Angel och Spike, som Buffy lär känna och har 

kärleksrelationer med, skildras också på sätt som liknar såväl Sookies till Bill och Eric, 

eller Elenas till Stefan och Damon. Angel, Bill och Stefan står för den mänskliga 

vampyren, som föraktar det vampyriska, i sig och andra, medan Spike, Eric och Damon, 

står på den mer vampyriska, driftstyrda sidan. Frankel beskriver det som en sorts 

motsatsernas attraktion och en omöjlig, destruktiv relation – som också kan sägas stå för 

all form av (heterosexuell) kärlek i relation till samhällets strukturer.
80

 Vad Frankel 

också gör är en läsning av ondskan som Buffy bekämpar som samtidigt yttre och inre. 

Hon ser Buffy som en uppväxtskildring, fylld av girl power, där Buffy måste 

överkomma egna svagheter, och där varje yttre hot också har en inre motsvarighet, både 

i Buffys rädslor, svagheter, och i henne ”onda” sidor.
81

 Frankel kopplar samman detta 

med subjektskap, hur ”the death of the self [is] a kind of apocalypse” och “the world 

echoes Buffys pain”,
82

 så det samhälle besatt av självet och individskap, som även 

Auerbach, Williamson och Höglund beskriver, finns också här, även här är vampyren en 

bild av den omedvetna världen, hotet inifrån, från samhällets själv eller från individens 
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själv.
83

 Men jag uppfattar att Buffys dödande, åtminstone på ytan, är enklare. Det är lätt, 

visuellt och praktiskt, för Buffy att döda vampyrerna. Det går fort, är inte kladdigt, och 

innebär inga större moraliska dilemman (med undantag för just Angel och Spike, som 

blir personer, och därmed svåra att förvandla till dammoln), och det finns oftast en lite 

ironisk, komisk underton. Om det i True Blood är jobbigt att städa undan den döda 

vampyrkroppen, består jobbet i Buffy snarare i mängden vampyrer och andra demoner 

som måste dödas, de tycks aldrig ta slut. Vampyrerna i Buffy utgör på ett relativt 

okomplicerat sätt den typ av ”bare life” som kan tas utan bestraffning – Buffy är snarast 

i tjänst när hon dödar, som en soldat.  

    Aaron menar att efter 9/11 förändrades sättet död skildrades på film – filmen 

tvingades anpassa sig till en ny era av terror, en popularisering av såväl moral som 

dödlighet, där mänskligheten stod på spel på ett annat sätt än tidigare.
84

 Detta blir 

tydligt i Buffy, och analyseras i antologin Buffy Goes Dark: Essays on the Final Two 

Seasons of Buffy the Vampire Slayer on Television (2009, red. Lynne Y. Edwards, 

Elizabeth L. Rambo och James B. South). Här beskriver exempelvis Michael Adams 

hur de sista säsongerna av Buffy skildrar en sorts ”death of style”.
85

 Han menar då att 

Buffy tidigare kunnat använda språk, stil och jargong för att undvika smärta (vilket kan 

jämföras med hur Frankel skriver att Buffy är starkt knuten till vardaglighet och sitt 

team, en sorts kollektivitet,
86

 det är i det sammanhanget som hennes sätt att använda 

språk och stil får mening, och ger henne kraft), men att i de sista säsongerna faller detta 

koncept samman, språket blir meningslöst, fungerar inte längre som vapen. Det 

komplexa sättet språk relaterar till liv och död gör det från och med dessa säsonger 

omöjligt för Buffy att se språket och stilen, och med detta sin egen subjektivitet eller 

identitet, som enbart en kraft, och hennes liv blir mer osäkert.
87

 Adams menar att det här 

blir uppenbart att när Buffy inte längre kan lita på språket, inser hon att det att vara 

levande är att vara sårbar – och kanske kan just denna mening, att livet är det som gör 

sårbarheten, ses som en sorts nyckel till varför vampyrernas död i Buffy inte riktigt 

räknas, de är inte sårbara – vilket också kan kopplas till hur de flesta av de anonyma 

vampyrer hon dödar sällan pratar, de ingår varken i en kontext av språk eller sårbarhet. 

Gregory Erickson och Jennifer Lemberg för vidare en diskussion om kroppar i de senare 

säsongerna av Buffy. Även de ser hur Buffys osäkerhet ökar, och kopplar samman det 
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med skildringen av kroppar, sönderslitna och förfallna kroppar blir en bild för en 

enhetens omöjlighet, ett hot mot självets stabilitet. De menar att lidande, våld och terror 

uttrycks genom idén om kroppen som plats, kulturell text och metafor för brist, 

osäkerhet och instabilitet.
88

 Men här är det framförallt Buffys egen kropp som får denna 

betydelse, hennes kropp när den förstörs, när hon dör och återuppstår (utan att bli 

vampyr), ger henne en gränsstatus mellan levande och död, mänsklig och icke-

mänsklig, närvarande och frånvarande, vilket utgör en yta för utforskande av vad 

mänsklighet innebär.
89

 De visar också hur det faktum att de döda kropparna i serien 

snabbt refereras till som ”it”/den, hur den blir en sak, är ett sätt att skilja den materiella 

kroppen from idén om människan, samtidigt som detta åtskiljande sällan fungerar fullt 

ut, utan istället blir ett slags kontinuum, bland annat eftersom flera gestalter ofta känner 

sig ”dead inside”.
90

 Här menar jag att det blir uppenbart att olika dödhet ges olika 

betydelse. I Buffy kan vampyrernas, eller den enskilda vampyrens, död inte vara 

komplex, medan andra personers död kan vara det. Snarare är det just vampyrens död, 

eller rätten att döda vampyren, och enkelheten varmed det görs, som framstår som det 

mest trygga och självklara. Genom att vampyrerna inte är attraktiva, framstår som 

monster, och inte sörjs eller saknas, blir de något omänskligt, något lätt att döda, värt att 

döda. Det intressanta i Frankels diskussion blir då hur just detta onda, är det som ofta 

framstår som det mest mänskliga – den manliga positionen, som använts för att 

definiera mänskligheten – detta kan tolkas som om denna typ av mänsklighet lätt kan, 

och bör, dödas, medan andra former av mänsklighet, mellan ondska och godhet, i 

gråzonerna, där en själv inte vet om en är ond eller god, är mer svårtolkad, svårare att 

döda, eller rädda.          

 

 

 

3 Sammanfattning 
 

“Eternally alive, they embody not fear of death, but fear of life.”
91

  

“Vampires can be everything we are, while at the same time, they are fearful reminders of 

the infinite things we are not.”
92

  

    Jag har med denna uppsats undersökt hur vampyrer dör i tre TV-serier; True Blood, 

Vampire Diaries och Buffy the Vampire Slayer. Jag har analyserat hur döden skildras 
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visuellt, för att genom detta försöka komma fram till hur vampyrers död kan användas 

som ett sätt att undersöka hur relationerna mellan död, kroppslighet och mänsklighet 

kan fungera och hur de gestaltas i dessa serier. Jag har undersökt hur vampyrers 

kroppslighet i dödsögonblicken relaterar till den grad av mänsklighet de har i respektive 

serie, samt hur de kopplas samman med Annanhet. Jag har funnit att vampyrerna i Buffy 

vid sin död förvandlas till dammoln, och att de då inte är sörjbara, vilket relateras till 

hur de inte ses som mänsklig – samtidigt har de ingen tydlig koppling till någon specifik 

Annan i världen utanför fiktionen, de ses inte som utsatta, utan endast som monster, 

gränsen mellan ondska och godhet framstår som klar (åtminstone i relationen mellan 

människa och vampyr, i andra relationer i Buffy är detta betydligt mer komplext). 

Vampyrernas död i Vampire Diaries framstår som relativt icke-kroppslig, ren, och mer 

romantisk. Den stela, grå kroppen är lättare att se som sörjbar eller möjlig att sakna, 

döden blir mer av en död än ett enkelt försvinnande, och den döende blir därmed mindre 

ett anonymt monster än en person. Eventuellt möjliggör detta också en syn på döden 

som ett slags transcendens – speciellt eftersom de flesta som dör (även vampyrer, som 

redan dött en eller flera gånger tidigare), återuppstår, då med den vishet som döden ger. 

Renheten i den döda kroppen speglar också de relativt tydligt dragna gränserna mellan 

ondska och godhet, mänsklig och icke-mänsklig, då en person, i ett tillfälle, oftast är 

antingen god eller ond, och vampyrers mänsklighet kan slås av och på, nästan med hjälp 

av en sorts fri vilja – det vill säga, den moral och just fria vilja som mänskligheten 

innebär, kan väljas bort. I True Blood är döden mycket kroppslig. Vampyrernas kroppar 

utövar ett erotiskt begär och en stark attraktion på människor, bland annat eftersom 

deras blod kan användas som en drog. När vampyrerna dör övergår begäret i äckel, när 

kroppen sprängs sönder i slemmiga klumpar. Trots att kroppen därmed är förstörd, är 

den extremt närvarande och påtaglig. Vampyrerna framstår här som personer, som i 

dödsögonblicket förlorar personskapet, och förvandlas till kött. Vampyrens död innebär 

en gräns för vad som är möjligt att begära, och det faktum att vampyrbegäret och 

vampyrrelationerna fördöms av delar av det mänskliga samhället visar att detta begär 

och denna relation redan ligger på gränsen till det acceptabla, och när kroppen inte 

framstår som möjlig att sörja (när den sörjs gestaltas sorgen mer som galenskap än som 

en begriplig och normal känsla) blir det ett sätt att ytterligare marginalisera relationen.  

    Dessa skillnader kan dels kopplas till hur de olika serierna kan sägas representera 

olika genrer inom vampyrfiktionen. Där True Blood lutar åt det erotiska, går Vampire 

Diaries in i det romantiska och Buffy drar mer åt det komiska hållet. Detta kan jämföras 
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med Williams undersökningar av kroppslighet i olika filmgenrer.
93

 Här innebär varje 

genre en egen form av representation av kropp, kroppslighet och sexualitet. 

Skillnaderna kan också relateras till hur respektive serie förhåller sig till vampyren som 

”den Andra”. I True Blood lever vampyrerna öppet och för en politisk kamp för att få 

samma rättigheter som människor. De blir därmed en sorts offentliga Andra, vilka kan 

jämföras med andra diskriminerade grupper, och tydliga kopplingar görs, visuellt och 

narrativt, till exempelvis homosexuella och svarta. I Vampire Diaries lever vampyrerna 

inte öppet, utan måste hela tiden dölja sin existens, vilket innebär en både mer och 

mindre utsatt position – den kan liknas vid den en person har som inte är öppen med en 

sexuell läggning eller könsidentitet, eller den en person utan uppehållstillstånd har. Men 

den dolda positionen kan också läsas som en starkare koppling till det undermedvetna 

och det Andra inom oss, eller det icke-mänskliga inom mänskligheten. I Buffy är 

vampyrerna monster – som även kan läsas, såsom Frankel gör, som män – vilket 

innebär att det Andra blir det centrum kring vilket det moderna samhället kretsar, den 

manliga positionen. Buffy framstår då som den mest öppet politiska eller aktivistiska 

serien, även om True Blood utgör en tydlig yta för politisk diskussion genom att dessa 

diskussioner är en central del av serien.  

    Höglund menar att vampyren kan beskrivas som en varelse på marginalen, som bebor 

två världar, har en dubbel personlighet, och kan betrakta samhället och världen både 

utifrån och inifrån. Hen är både mänsklig och inte.
94

 Detta innebär att vampyren kan 

fungera som en figur för att analysera och eventuellt omforma, vad mänsklighet är. 

Vampyrernas sätt att känna och tänka befinner sig utkanten av det etablerat mänskliga 

sättet, och relationer mellan vampyrer, eller vampyrer och människor, blir då ett slags 

förhandlingsyta för vad en relation kan vara, och hur det är möjligt att relatera till, 

förstå, och känna för någon annan. Relationen framstår ofta som tydligt kroppslig, och 

inte styrd av viljan, det är en attraktion som görs vi blodet, genom ”sire bonds” eller 

”maker”-”child”-förhållanden, vilket kan förstås som sätt att undersöka hur affekt, 

känsla och attraktion förhåller sig till tanke, vilja, och subjektskap. Kanske kan en här 

också se en koppling till de olika former av död som ständigt är närvarande i 

berättelserna. Genom vampyrernas närvaro blir människornas död mer påtaglig, och det 

mänskliga livet både upphöjs och ifrågasätts. Exempelvis genom hur Elena skyddas från 

döden, och hur hennes död som människa sörjs, eller hur Rebekah vill ha vardagliga 
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mänskliga saker – men också genom hur Jessica föredrar att vara vampyr. Övergången 

mellan människa och vampyr är en kroppslig förändring. Inte bara genom att sättet att 

överleva, vad kroppen behöver, förändras, men också det sätt på vilket världen och den 

egna kroppen och självet upplevs.
95

 Dessa olika dödsfall – att dö som människa 

respektive som vampyr – skildras olika. Människans död, oavsett om hon dör helt eller 

transformeras till vampyr, framstår som enklare och mer begripligare i sin tragiskhet. 

Vampyrens död innehåller, i varje serie, något annat, även om detta andra inte är samma 

i varje serie. 

    Lindgren och Leavenworth menar att även om vampyrer är betydligt mindre 

mänskliga än människor, landar de ändå på den mänskliga sidan, i en uppdelning av 

världen i mänskligt respektive djuriskt, eftersom de besitter flera förmågor som ses som 

just mänskliga.
96

 De beskriver också vampyrernas annanhet som dels en ”Otherness 

next door”,
97

 som innebär att vampyren är det främmande, som finns alldeles nära det 

välkända, dels som en annanhet som vampyren kan hjälpa till att beskriva inifrån, ett 

slags ”monster ontology”,
98

 ett annat sätt att uppleva världen, som kan användas för att 

synliggöra normer som annars blir osynliga. Aaron menar att “mainstream cinema 

works to bestow value upon certain lives, specific sociocultural identities”
99

, och att det 

finns tydliga kopplingar mellan verkliga och fiktiva skildringar av död och lidande, 

eftersom dessa befinner sig i samma värld. Genom dessa kopplinga menar jag att det är 

möjligt att relatera vampyrers annanhet till andra gruppers annanhet, och till vilkas liv 

som ges värde. Genom hur olika personers död skildras, blir det alltså möjligt att förstå 

hur makt och identitet samspelar, och hur liv och död, fiktion och värld, är ett fält där 

(nekro-)politiska agendor (medvetna eller omedvetna, dolda eller synliga) spelar. Döden 

och skildringen av den ligger nära skildringen av subjektivitet, begriplighet och 

mänsklighet, vilket blir, i verklighet såväl som i (vampyr-)fiktion en fråga om grader. 

Jag menar att vampyrernas död, så som den skildras i dessa serier, inte nödvändigtvis 

kan eller bör kopplas till specifika andra gruppers död, utan snarare utgör en 

beskrivning just av hur en värdehierarki skapas genom skildring av död, smärta, 

kroppslighet och sörjbarhet. Vissa kroppar är lättare att döda än andra, vissa är mer 

subjekt än andra. Wilson kopplar samman skildringen av död med möjligheten att 

relatera till andra – vilket leder till frågan – är det endast möjligt att relatera till en annan 
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som en kan sörja då den dör? Wilsons teoretiska fält utgörs av Butler, Levinas och 

Agamben, där de första två främst behandlar frågan om nära relationer till andra, hur, 

och om, det är möjligt att förstå andra, eller sig själv, och hur en förståelse kan vara utan 

att övergå till våld,
100

 medan den senare snarare fokuserar på det politiska livet och hur 

vissa kroppar ses som ”bare life”, endast liv, inte personer, och därmed möjliga att 

exkludera ur samhället.
101

 De vampyrserier jag analyserat befinner sig i ett område 

mellan och i dessa båda positioner, där de personliga relationer, kropparna, 

handlingarna, alltid relateras till ett politiskt tillstånd. Det ställer frågor om våld, ansvar, 

vilja och subjektivitet, men också frågor om vad en ska göra av kroppen, hur en kan 

känna med och inför den, och framförallt, om och hur en person kan dö och hur denna 

död kan förstås av omgivningen.  

    Min undersökning är inte uttömmande, och jag ser snarare den, liksom serierna i sig, 

som en scen, eller scener, där dessa frågor om död, värde, kropp och subjektivitet kan 

ställas, förskjutas, problematiseras och ställas om igen.  
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