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Sammanfattning 
 
Zombiens rötter ligger i myter men den har gått igenom en rad förändringar och håller nu 
platsen som en av världens mest igenkännbara monster. Efter 1932 har zombier inom media 
används för reflektion kring mänsklighetens farhågor och teman som krig och sjukdom har 
präglat zombiens narrativ i årtionden. Denna rapport ger en överblick över zombiens 
utveckling och undersöker vad för associationer och tankar zombien väcker som figur inom 
olika katastrofmiljövisualiseringar hos betraktare. 

Tre artefakter som representerar zombier i olika katastrofmiljöer har producerats för studien, 
de har använts i intervjuer där deltagarna fått bygga egna narrativ kring dem. Zombien inom 
en nutida miljö var den som deltagarna ansågs vara mest naturlig för zombien att vistas i men 
deltagarna visade störst intresse inför zombien i den dystopiska Cyberpunk-miljön. Ytterligare 
studier av zombien behövs för att tydligare kartlägga folks attityder gentemot zombien och hur 
relevant den kan fortsätta hålla sig. 
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1 Introduktion 
The zombie speaks, through its search and hunger for living flesh, to 
humanity’s fears about contagion, disease, death, and loss of control. 

                                                                                                           Fishel & Wilcox 2017  

Zombien är idag populärare än någonsin, mellan 1925 och 2000 har zombier i engelsk-
språkiga böcker ökat med 3250 % (Clasen M. 2012). Så att säga att zombien har blivit stor 
inom populärkulturen förvånar ingen. Men för att hålla sig relevant över lång tid inom media 
har zombien utvecklas allteftersom världen förändrats runt den. Zombien har lyckats hålla sig 
relevant genom att spegla sin samtids orosmoln och dystopiska föreställningar. Denna studies 
syfte är att försöka skapa en bild över vad för associationer människor drar till den nutida 
zombien inom populärkultur och vad detta kan säga om zombiens relevans idag.   

Bakgrunden ger en överblick över zombiens historia och utveckling inom populärkultur från 
då den först dök upp på den vita duken till hur zombien har används inom film och spel idag. 
Bakgrunden avhandlar även de olika undergång- och postapokalyptiska scenarion som kom 
att användas i designen av artefakterna. Vilken teknik som användes samt hur den 
implementerades för studiens datainsamlings-process avhandlas i metoden. I genomförande 
beskrivs hur artefakterna designats och deras produktionsprocess från koncept till slutgiltig 
produkt.   
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2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs zombiens historiska ursprung, hur zombien ändrats genom populär-
kulturen för att reflektera oro över sin samtid, hur zombiens beteende ändrats till följd av detta 
och hur zombiens beteende i sin tur påverkat dess utseende. Undergångs-, post-
apokalyptiska- och dystopiska miljöer kommer även att avhandlas i bakgrunden då de 
används i kombination med zombien i frågeställningen. 

Zombien har utvecklats genom tiderna i tre eventuellt fyra olika stadier. I varje nytt stadium 
reflekterar zombien en samtida oro där den plockar på sig nya beteenden som representerar 
den tidens oro (Twohy, M. 2008). Det som är konstant hos alla variationer av zombien är hur 
den drabbade är någon som kontrolleras av något så pass starkt att det överskrider personens 
möjlighet att tänka självständigt. Denna sak som kontrollerar zombien kan vara allt från en 
mäktig magiker, hunger för mänskligt kött, en parasit eller ett virus. 

2.1 Zombien före 1968 
 Den ursprungliga zombien i populärkultur har sina rötter i Haitisk voodoo (Garland C. 2015). 
I voodoo är en zombie en person som har blivit återuppväckt från de döda av en magiker för 
att agera som en underdånig slav till magikern (Twohy, M. 2008). Någon som tror på haitisk 
voodoo är rädd för att bli tvingad till att bli en zombie då detta betyder oändligt slaveri utan 
möjlighet till att kunna nå himmelriket. Den drabbade var fångad i sin egen kropp och kunde 
endast följa sina basfunktioner (Fishel S. & Wilcox L. 2017). 

 
       Figur A En zombiefierad man från filmen I Walked With A Zombie (1943).  

 
 
Zombien existerar i mytologiska berättelser runt om i världen utanför den haitiska tron (Weiser 
L. 2015). Varför är det då den haitiska zombien som började dyka upp i amerikanska filmer 
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under 1930-talet? Garland beskriver hur zombiens roll i de första amerikanska filmerna mellan 
1932 - 1967 kan tolkas som en representation av svartas slaveri och Frankrikes kolonisering 
av Haiti (2015). De som kunde bli till zombier i filmerna var minoriteter utanför USA eller 
kvinnor (Twohy, M. 2008). Fishel och Wilcox anser att zombien från 1932 - 1967 återspeglade 
vita amerikaners rädsla för att även om de hade kontroll över minoriteter då, så kunde de inte 
vara kontrollerade för alltid utan kommer göra upplopp och slå tillbaka mot de som tidigare 
kontrollerade minoriteterna. Fishel och Wilcox beskriver att inkluderandet av zombien som en 
antagonist tillät vita att utföra våld på minoriteter utan att behöva oroa sig de negativa etiska 
aspekterna (2017). Twohy framhäver att något som var vanligt i de första amerikanska 
filmerna som zombien inkluderades i, till exempel White Zombie från 1932 och I Walked with 
a Zombie från 1943 är att de utspelar sig utanför USA:s gränser även om det var amerikanska 
filmer (2008). Twohy menar med detta att amerikanska filmer från den tidsperioden visade att 
vita män inte kan bli påverkade av den magiska zombiefiering som skedde, men att kvinnor 
och lokalbefolkningen inte var starka nog för att kunna motstå voodoon. De första zombierna 
inom amerikanska filmer hade fysiska drag som tomma ansikten med blanka ögon med en 
som gång drar sig mot vad vi idag ser som ett zombieliknande stapplande. Deras kroppar 
saknar visuella tecken på hur de ska ha dött och är till synes oskadda. I klädväg bar zombien 
något som reflekterade deras nya roll, som slitna arbetskläder för motståndslösa och 
outtröttliga plantagearbetare eller vackra klänningar för drabbade kvinnor (White Zombie 
1932, Revolt of the Zombies 1936, I Walked with a Zombie 1943).  

2.2 1968 och introduktionen av Romerozombien 
1968 kom George Romeros film Night of the Living Dead. Det var inte förrän Romeros 
utveckling av zombien som den blev populär hos en bredare publik (Kette, T. 2010). Wonser 
och Boyns menar att det är först i Night of the Living Dead (1968) som oron för det Kalla kriget 
börjar påverka amerikanska zombiefilmer (2013). De senare två filmerna i Romero-trilogin 
Dawn of the Dead (1978) och Day of the Dead (1985) reflekterar och satiriserar sin samtid på 
liknande sätt (Fishel, S. & Wilcox, L. 2017; Clasen, M. 2012). Wonser och Boyns hävdar att 
nyinspelningen av Night of the Living Dead från 1990 skiljer sig från originalet för att passa in 
på de sociala frågor runt könspolitik som var viktiga i början på 90-talet, då nyinspelningen 
låter den kvinnliga huvudkaraktären Barbara ha en mer aktiv roll i att skydda sig själv (2013). 

Enligt Twohy (2008) och Weiser (2015) hämtade Romero inspiration från novellen I am 
Legend (Matheson, R. 1954) i skapandet av hans zombie. I novellen återuppstår de döda 
genom en sjukdom som sprids vidare till de levande genom bett. I novellen är det dock 
vampyrer och inte zombier som de drabbade förvandlas till. Romero behöll att zombien var 
en person som återuppväcks från de döda, men istället för sjukdom som i I am Legend 
(Matheson, R. 1954) eller genom en voodoo-magiker (White Zombie, 1932) är det radio-
aktivitet som startar de första återuppståndelserna. Romero gav sin zombie möjligheten att 
sprida zombie-effekten genom bett som i I am Legend (Matheson, R. 1954) och tog bort att 
en specifik person styr zombien som i tidigare amerikanska zombiefilmer. Romero lät sin 
zombie behålla en viss nivå av mänskligt intellekt till skillnad från tidigare zombie-iterationer 
då denna zombie kan lösa enkla problem (Twohy, M. 2008). Exempelvis när en zombie i Night 
of the Living Dead (1968) stoppas av en stängd bildörr försöker zombien öppna bildörren 
genom att dra i handtaget. När zombien märker att bildörren är låst plockar zombien upp en 
sten för att slå in glaset. Romerozombien visar också tecken på självbevarelsedrift till skillnad 
från tidigare zombier då Romerozombien ryggar undan för eld, detta skiljer den från tidigare 
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zombier som helt saknar självbevarelsedrift. Romero flyttade zombien för första gången till 
USA där alla kunde bli till en zombie, snarare än endast minoriteter eller kvinnor (Twohy, M. 
2008). 
 
 

 
Figur B En flock zombies från öppningsscenen i Romeros Day of the Dead (1985). 

 
Romeros utveckling av zombien har även ändrat dess utseende i jämförelse med tidigare 
iterationer. Romerozombien går klädd i den utstyrseln den bar när döden inträffade och med 
skador på kroppen som representerar hur personen dog (se figur B ovan). Skadorna kan vara 
så omfattande att en vanlig människa hade varit död om denne inte hade varit en zombie (Day 
of the Dead 1985). 

2.3 De infekterade och hur zombien utvecklats efter Romeros 
inflytande 

Efter Romeros skapelser så fortsatte zombien att utvecklas, men det var ingen film som kunde 
mäta sig med Romeros nytänkande inom zombie-genren förrän tidiga 2000-talet. 28 days later 
(2002), Resident Evil (2002) och Shaun of the Dead (2004) var titlar som förde in zombien i 
en ny era (Twohy M. 2008). Zombiens nya utveckling uppkom främst ifrån filmen 28 days later 
(2002) vilken hädanefter refereras som “den infekterade” zombien. Den infekterade uppstod 
som en återspegling av en social oro relaterad till medicinska framgångar och globala 
potentiella pandemier som anthrax, fågelinfluensan eller galna ko-sjukan (Twohy, M. 2008; 
Weiser, L. 2015; Wosner, R. & Boyns, D. 2016). Wonser och Boyns hävdar att filmer som 
Wasting Away (2007) och Warm Bodies (2013) kan ha utvecklat denna rädsla vidare kring 
social oro angående terrorism och immigration. Wonser och Boyns beskriver hur zombien ofta 
har sitt ursprung i att en elitgrupp: De extraordinärt rika, ett globalt företag eller ett regerings-
departement har på något sätt har skapat zombien för egen vinning. 

De infekterade är personer som drabbats av någon form av virus eller parasit och på så sätt 
behöver de inte dö för att bli en zombie (28 days later 2002; Resident Evil 5 2009). Till skillnad 
från Romerozombien och tidigare zombies ikoniska stapplande utmärker sig de infekterade 
med att aggressivt springa emot sina offer. Utseendemässigt har de utvecklats till att reflektera 
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detta aggressiva beteende - exempelvis kan varelsen andas hastigt, tugga fradga eller blöda 
och utsöndra vätska från olika kroppsöppningar (28 days later 2002; Twohy, M. 2008). Om de 
infekterade har skapats genom en parasit snarare än ett virus kan de ha svullnader på kroppen 
för att visa att parasiten finns under huden på den drabbade (Shivers 1975) eller så går det 
att se parasiten direkt på dem (Half-Life 1998; Resident Evil 5 2009). 
 

 
           Figur C Infekterade jagar efter nästa offer i 28 Weeks Later (2007) 
 
En framtida zombie-design kan eventuellt utvecklas till att representera en ny typ av oro, till 
exempel oro kring teknologiska framgångar (Twohy, M. 2008). I Stephen Kings Cell (2006) 
blir exempelvis människor till zombier av ett datorvirus som sprids genom deras mobil-
telefoner. I Deus Ex Human Revolution (2011) blir befolkningen som fått en cybernetisk upp-
gradering till zombier. Dock med dessa exempel så har teknologizombien ännu inte blivit 
vanlig i populärkulturen på samma sätt som Romerozombien eller de infekterade blev under 
sin tid (Twohy, M. 2008). 

Det kan finnas flera anledningar till varför zombien har kunnat behålla sin plats inom 
populärkultur under så lång tid. Clasen påstår att det är av rent intresse som folk dras till att 
se zombiefilmer istället för att åskådaren gör det baserat på återkoppling ihop med kalla kriget 
eller social oro (vilket tidigare var baktanken med genren). En primitiv rädsla kopplad till 
zombiens rovdjursliknande beteende tillsammans med den höga smittrisken fascinerar och 
drar till sig en publik (2012). Weiser menar att det är rädslan för en långsam men oundviklig 
undergång som zombier reflekterar (2015).  

2.4 Zombier i spel 
I mitten på 90-talet började spel påverka zombiens utveckling med spel som Resident Evil 
(1996) och Half-Life (1998) (Twohy, M. 2008). Spel har i jämförelse med film eller böcker 
annorlunda behov av zombien och det är vanligt i ett och samma spel att ha flera typer av 
zombier med olika beteenden och utseenden. Detta kan göra det svårare att identifiera tydliga 
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mönster av nya zombie-iterationer då zombiens beteenden och utseende kan vara relaterade 
till en spelmekanik snarare än en social oro eller liknande. Men tack vare zombiens 
anpassningsförmåga och den långa perioden som zombier har existerat inom populärkultur 
har detta kunnat leda till att zombien har en bredare roll inom spel jämfört med film. 
Exempelvis i Dead Island (2011) så finns det zombier med beteenden inspirerade från både 
Romerozombien och de infekterade. Zombierna i Dead Island (2011) är döda kroppar som 
vaknat till liv av ett virus där deras beteende beror på hur nyligen de har dött. En nyligen 
återuppväckt zombie agerar snabbare och aggressivare medan en zombie som varit vid liv 
under en längre period stapplar fram som Romerozombien. Zombier som en anonym hop av 
antagonister lämpar sig för spel med fokus på lagarbete som Left 4 Dead (2008) eller Dead 
Island (2011), där spelarna får arbeta tillsammans för att besegra zombierna. Zombien har 
även kunnat anpassas till att fungera i spel som Plants vs Zombies (2009) där stilen är mer 
lättsam. Det finns spel som har direkta liknelser med tidigare iterationer av zombien. 
Exempelvis i Fallout 4 (2015) så existerar zombier som har skapats genom radioaktivitet, vilka 
har samma beteende som Romerozombien. 

Det är även vanligt i spel att zombier kan vara direkt kontrollerade av någon via en liknande 
metod som filmzombierna innan Romero, då via nekromanti eller annan svart magi. Exempel 
på dessa är Heroes of Might and Magic (1999), Age of Wonders (2014), World of Warcraft 
(2004) och Diablo 3 (2012). Teknologizombien är ovanlig i de flesta spelgenrer men kan dyka 
upp i spel med inslag av Science Fiction. Exempel på teknologizombier går att finna i spel 
som Mass Effect (2007), Deus Ex: Human Revolution (2011) eller System Shock 2 (1999). 

2.5 Zombierelaterade katastrofer 
Zombien presenteras ofta i kontexten av en katastrof av något slag och dessa katastrofer har 
utspelat sig i varierade miljöer över åren - plantager i Haiti i White Zombie (1932); igenvuxna 
och övergivna storstäder i The Last of Us (2013); ett soligt sommarparadis på en tropisk ö i 
Dead Island (2011) och ett postapokalyptiskt radioaktivt ödeland i Fallout 4 (2015). I följande 
text avhandlas sådana olika scenarion vilka används i utformandet av studiens artefakter. 

2.5.1 Undergång och postapokalyps 
En vanlig orsak till undergång och postapokalyps inom populärkulturella narrativ är 
användningen av atombomber (Metro Exodus 2019; Fallout 4 2015). I dessa narrativ har en 
konflikt eskalerat till sådan grad att atombomber tagits till bruk och resultatet har blivit att 
världen reducerats till ett radioaktivt ödeland. Efter att atombomben först togs i bruk för 
krigföring 1945 har detta scenario varit frekvent inom media och populärkultur som ett medel 
för att berätta postapokalyptiska historier. Atombomber och zombier kombineras i filmerna 
The Return of the Living Dead (1985) och Resident Evil: Extinction (2007). I båda dessa filmer 
försöker myndigheter använda atombomber i ett misslyckade försök att förhindra spridningen 
av zombier.  

Undergång kan även syfta till ett scenario där en civilisation inte längre går att upprätthålla 
och går under på grund av andra anledningar än krig. Det kan till exempel röra sig om en 
epidemi som slår ut majoriteten av mänskligheten, att världens resurser tar slut eller att miljön 
på jorden på grund av någon miljökatastrof blir ogästvänlig för människor. Exempel på denna 
typ av scenario som inkluderar zombier går att finna i The Last of Us (2013), The Walking 
Dead (2010), I am Legend (2007), och Left 4 Dead (2008). Där visas exempel på hur miljöer 
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kan se ut utan människans underhåll, som att naturen täcker byggnader i grönska eller rostiga 
bilvrak. Ofta när zombier är inblandade i narrativet handlar det om en form av pandemi som 
mänskligheten inte är kapabel att bekämpa som i The Walking Dead (2010) och World War Z 
(2013). 

2.5.2 Dystopi 
Med dystopi syftar denna studie på en värld där i takt med att teknologin når högre höjder så 
sjunker livskvaliteten för de flesta människor som lever i den. Rami Isaac argumenterar att en 
utopisk värld bara kan existera för en grupp om det samtidigt finns en annan grupp som kan 
föda den utopin (2015). Även om samhället i denna typ av scenario är dysfunktionellt är det 
fortfarande aktivt och levande till skillnad från tidigare nämnda scenarion där de människor 
som överlevt är allt som oftast tvingade att överleva i ogästvänliga miljöer. Utmärkande för en 
dystopi är förtryck, sociala orättvisor, stora klyftor mellan rika och fattiga och människor som 
tappat livslusten eller blivit hjärntvättade till ett zombieliknande tillstånd. Ett vanligt visuellt 
tema i sådana miljöer är övervakningsapparater och propaganda (Isaac, R. 2015). 

Zombien är inte ofta representerad i dystopier men kan liknas till hur människor reduceras till 
viljelösa drönare av “storebror” som i Orwells roman 1984 (1949) eller filmen Metropia (2009). 
Fler exempel på hur dystopier använts inom populärkultur är Shadowrun Returns (2013), 
Deus Ex: Human Revolution (2011), Blade Runner (1982) och Blade runner 2049 (2017). 

2.5.3 Environmental Storytelling 
Environmental storytelling har försökts att inkluderas i studiens artefakter för att hjälpa 
deltagarna skapa egna narrativ kring de olika miljöerna. Mathew Spokes (2018) påpekar att 
environmental storytelling är viktigt i utformandet och tolkandet av miljöer som exempelvis de 
i Fallout 4 (2015). Han beskriver hur narrativ kan skapas av spelaren bara genom hens egen 
tolkning av objekt och hur de är placerade i spelmiljön. Spokes fokuserar i sin studie (2018) 
på visualiseringen av döden i Fallout 4 (2015). Döden är en av de större aspekterna i spelet, 
inte bara spelmekaniskt men även i hur miljön är utformad. Det finns uppenbara exempel på 
konkreta narrativ i spelvärlden. Det finns exempelvis inspelningar, texter eller dialoger med 
NPC:er som spelaren kan hitta och lyssna på där en historia om en händelse eller en plats 
beskrivs. Det finns även mindre uppenbara aspekter av spelvärldens narrativ som krigs-
skadade och förfallna byggnader, bråte, efterlämningar från en tid innan något gick fel och 
sjuka eller muterade djur. Dessa typer av narrativ är enligt Spokes viktiga hjälpmedel för att 
låta spelaren skapa egna narrativ (2018). Ett av hans exempel handlar om hur en spelare 
hittat en till synes hemmabyggd bunker där två skelett ligger tillsammans i en säng - efter 
ytterligare utforskande upptäcks två små gravar bakom av byggnaden. Av dessa gravar är 
den ena markerad med en baseboll samt en basebollhandske medan den andra är markerad 
med en liten teddybjörn. Från dessa fynd kan spelaren bygga upp ett eget narrativ om hur 
personerna i bunkern gått sin död till mötes (Spokes, M. 2018). Spokes ser på dessa fall som 
en typ av så kallade “micro narrative”. Ett micronarrativ byggs upp från saker (såsom en 
basebollhandske eller en teddybjörn) och låter spelaren utifrån denna enbart visuella 
information forma ett eget narrativ baserat på spelarens tankar och associationer (Spokes, M. 
2018). Denna form av uppmuntran till att bygga egna narrativ är något som försökts 
inkorporerats i designen av artefakterna. 
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3 Problemformulering  
Zombier har sitt ursprung inom myter och har över tid gått igenom en rad förändringar både 
inom utseende och beteende. Det är vedertaget att zombien är en av de mest igenkännbara 
monster inom populärkultur. Framförallt inom film har zombier använts som ett redskap för 
reflektion av sin samtid, till exempel kunde zombien under trettiotalet ses som en 
manifestation av rädslor för främmande kulturer och Romeros Night of the Living Dead (1968) 
kan uppfattas som en fantasifull tolkning av tidens oro för kalla kriget (Clasen M. 2012). Vilka 
associationer gör betraktare till zombien inom en modern kontext? Vad finns det för tolkningar 
av vår samtid som kan kopplas till zombien 2019? 

För att undersöka detta har tre artefakter som visualiserar zombier i olika miljökontext 
producerats. Artefakterna har använts i intervjuer där deltagarna fått yttra sina associationer 
och tankar samt fått bygga egna narrativ. Med den insamlade datan har ett svar sökts till 
följande frågeställning: 

Vilka associationer och tankar väcker zombien som figur inom olika katastrofbeskrivande 
miljövisualiseringar hos betraktare? 
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4 Metodbeskrivning 
Intervjuer valdes som metod för studiens informationsinsamling då kvalitativ data som 
individers tankar och åsikter eftersöktes. Intervjuerna utgick från en semistruktur med förut-
bestämda frågor, där följdfrågor ställdes beroende på deltagarnas svar och ifall ytterligare 
information eller tydliggörande behövdes. Deltagarna intervjuades enskilt, då en risk med 
gruppintervjuer är att kunnigare individer leder diskussionen och påverkar andra deltagares 
svar. 

Deltagarna blev inte informerade på förhand om att studien undersökte zombier, men de fick 
reda på att intervjuerna handlade om genren skräck. Specifikt zombier nämndes inte förrän 
artefakterna presenterades under intervjuerna, detta för att undvika att påverka deltagarnas 
tankegång i förhand. 

Studiens deltagare består av studenter från Högskolan i Skövde. Vid urval av deltagare togs 
inte könsfördelning eller ålder i åtanke utan de valdes efter tillgänglighet - detta har gett studien 
en homogen grupp deltagare. På grund av detta är insamlad data framförallt införskaffat från 
män mellan åldrarna 21 till 30. 

4.1 Intervjun 
Intervjuerna spelades in med deltagarnas tillåtelse, dock bara ljud då en videoinspelning inte 
ansågs tillföra något värdefullt för studien.  

Deltagarna blev informerade om hur den insamlade data skulle komma att användas och blev 
försäkrade om att deras identitet skulle behandlas anonymt. Deltagarna var medvetna om att 
de kunde avbryta intervjun när som helst och att de inte fanns något krav på att de behövde 
svara på frågorna. Deltagarna tillfrågades även om de hade samtycke med att se skräck-
relaterade bilder då artefakterna möjligtvis kunde uppfattas som obehagliga. 

Efter introduktionen bads deltagarna att tillsammans med intervjuaren göra en själv-
bedömning om deras intresse i skräckgenren samt spel- och filmvanor. Målet med 
självbedömningen var att skapa en uppfattning om deltagarnas intresse för zombier överlag. 
Utifrån deras själv bedömning och övriga svar har deltagarna kategoriserats i två kategorier: 
högt-intresse-gruppen (förkortas till HIG hädanefter) och lågt-intresse-gruppen (förkortas till 
LIG hädanefter). De olika gruppernas svar kom sedan att jämföras med varandra för att se 
om och iså fall hur deras svar skiljde sig åt. 

Efter att själv bedömningen var avklarad presenterades samtliga artefakter i utskrivna A4 
format. Deltagarna fick se över och tala fritt kring artefakterna i valfri ordning med minimal 
input från forskarna, detta för att minska risken att leda deltagarnas svar. När deltagarna 
ansågs ha sagt allt de kunde utan inflytande av forskarna fortsatte intervjun med följdfrågor, 
dessa ställdes baserat på vad deltagarna sagt och ifall tydliggörande av deras resonemang 
och åsikter kring artefakterna behövdes.  

Vid intervjuns avslutande del ställdes rakare frågor till deltagarna om artefakternas narrativ 
och hur de upplevde zombien i de olika miljöerna för att säkerställa att de gav svar som var 
relaterade till vår frågeställning. Detta är något som endast gjordes om det ansågs att 
deltagarna själva inte lyckats komma in på rätt spår över huvud taget. 
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4.2 Artefakterna 
Artefakterna består av tre bilder producerade för studien, de är grafiska representationer av 
en och samma zombie satt i tre olika katastrofrelaterade miljöer.  

Figur D-F Från vänster till höger: Artefakt 1-3 

Artefakt 1 representerar en apokalyps till följd av atomkrig, med visuell inspiration från Mad 
Max: Fury Road (2015), Fallout 4 (2015) och Metro Exodus (2019). Artefakt 2 är baserad på 
en undergång till följd av någon form av pandemi som slagit ut mänskligheten och inspiration 
har tagits från The Walking Dead (2010), 28 Days Later (2002), Left 4 Dead (2008) och I am 
Legend (2007). Miljön i Artefakt 3 är inspirerad av den typ av dystopi som återfinns i olika 
media som romanen 1984 (1949), filmerna Ghost in the Shell (1995) och Blade Runner 2049 
(2017), samt dataspelet Shadowrun Returns (2013) 
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5 Genomförande 
Denna rubrik beskriver genomförandet av skapande av de tre olika artefakterna samt motiv 
till de designval som gjordes. Kapitlet inleds med att beskriva zombiens design följt av 
beskrivning av designval som gjordes till artefakternas miljöer. Slutligen förklaras de program 
som har använts till skapande av artefakterna och argumentationen kring varför just dessa 
program valdes. Under samma rubrik (5.3 Progression) förklaras arbetets utförande i 
kronologisk ordning. 

5.1 Designandet av zombien 
 

 

 
Figur G Zombie-skissen som stod till grund för den slutgiltiga zombie designen. 

 
Zombien som användes i samtliga artefakter designades utifrån att den skulle uppfattas som 
en generisk zombie för deltagarna. Med generisk menas att zombien skulle se ut att kunna 
passa in i de flesta filmer eller spel inom populärkultur som involverar zombier, detta för att 
göra den igenkännbar för deltagarna och minska risken att zombien feltolkas som något annat. 
För att få artefaktzombien att se så generisk ut som möjligt, valdes de mest frekventa dragen 
hos zombier i media som inspiration för dess design. Den designades som en man då inom 
media det är framför allt män som porträtteras som zombier och flera prominenta utmärkande 
zombier inom film har varit just män, till exempel: Big daddy från Land of the Dead (2005), 
Bub i Day of the Dead (1985) och Tarman från Return of the Living Dead (1985). Kläderna 
och frisyren designades för att vara så anspråkslösa som möjligt för att inte dra upp-
märksamhet från zombien eller miljöerna. 

Artefaktzombiens fysik designades efter zombier från filmer som 28 Days Later (2002) och 
Day of the Dead (1985). Kroppen är utmärglad, kal och har en sjuklig hudfärg för att ge 
intrycket av att den är allvarligt sjuk eller död och återuppstånden.  
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En Romero-zombie kan överleva det mesta så länge hjärnan är intakt medan en infekterad 
zombie från t ex 28 Days Later (2002) dör av vad som hade dödat en vanlig människa. Då 
artefaktzombien inte skulle dra tankarna mot någon ände av spektrumet designades den utan 
några mer extrema skador. Istället fick den trasiga kläder, tre tydliga köttsår samt flera mindre 
skador.  

Artefaktzombiens hållning är sned och kläderna hänger osymmetriskt på den för att förstärka 
intrycket av att något är fel med individen. Hållningens syfte var att förmedla att zombien rör 
sig genom att stappla fram men att den kan ta av i språng om den så vill, detta återigen för att 
den ska kunna passa in både med de långsamma Romero-zombierna och de kvicka 
infekterade-zombierna. Artefaktzombiens ben ändrades från konceptdesignen för att ge ett 
starkare intryck av att zombien faktiskt står på marken då den tidigare versionen gav ett för 
vinglande intryck. 

Uppfattningen av zombien hade kunnat ändras mycket beroende på kamerans positionering 
samt ljussättningen i de olika miljöerna. För att försöka ge artefakterna liknande intryck i 
samtliga bilder positionerades den mittersta, mest iögonfallande artefaktzombien likadant och 
från samma vinkel i samtliga artefakter, medan de övriga artefaktzombierna positionerades 
mer blandat för att representera en hord av zombier. Ljussättningen fick däremot skilja sig 
mellan scenerna för att förstärka miljön. 

En pilotstudie utfördes innan den huvudsakliga studien för att se om några ändringar behövde 
göras på antingen studiens metod/upplägg eller artefakternas utseende. Vissa ändringar 
krävdes för artefakterna eftersom de inte tydligt nog speglade en zombie eller ett scenario 
som en zombie kunde tänkas befinna sig i. Ursprungligen visades en ensam zombie i samtliga 
artefakter men det visade sig problematiskt i pilotstudien då deltagarna tyckte det var märkligt 
att se en enskild zombie, då deras bild av zombier var att de rör sig i stora horder. Efter 
pilotstudien tillades därför fler zombier i samtliga artefakter. Nya designval för de extra 
zombierna hade varit fördelaktigt för att visa på zombiers mångfald, men på grund av tidsbrist 
beslutades det att klona originalzombien för att skapa varianter med något ändrad kropps-
ställning, mindre kläder eller kläder i andra färger. Förhoppningen var att dessa lösningar 
skulle ge en illusion av mångfald hos zombierna. De nämnda designvalen angående skador 
samt posering av artefaktzombien skedde efter pilotstudien där det visade sig att artefakt-
zombien inte såg tillräckligt mycket ut som en zombie. Ändringarna åtgärdade detta och 
studiens deltagare hade inga svårigheter med att identifiera artefaktzombien som en zombie 
under intervjuerna. 
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5.2 Designandet av miljöerna 
 

 
Figur H. Ursprungligt koncept på de tre artefakterna, från vänster till höger Artefakt 
1-3. Notera att i detta skede fanns ingen bestämd kameraplacering eller zombiehord 

 
Miljöerna för Artefakt 1 och 2 är inspirerade av hur orosmoln kopplade till zombier som t.ex. 
atomkrig och pandemier skiftat under olika tidsperioder (Wosner, R. & Boyns, D. 2016; Twohy, 
M. 2008). Miljön i Artefakt 3 är i jämförelse med de andra två inte lika vanligt förekommande i 
zombie-relaterad media, men inkluderades i undersökningen för att se hur deltagarna skulle 
reagera på zombier i en ovanligare miljökontext. 

Artefakt 1 är visuellt baserad kring atomkrig och designad för att visa upp en miljö där inte 
bara mänskligt liv gått förlorat utan naturen i sig har förstörts.  

För att förmedla detta saknar artefakten grönska av något slag och ett täcke av sand sträcker 
sig över hela miljön. Tecken på förstörelse och apokalyps visas genom bilvrak och kala ruiner 
av höghus. Som ett ytterligare tecken på att något inte står rätt till med miljön ligger ett gröngult 
dis över landskapet. Inspiration för detta togs från Fallout 4 (2015) där ett sådant dis ofta 
används för att symbolisera radioaktivitet. Ytterligare visuell inspiration från Fallout-serien som 
t.ex. dess 50-tals estetik undveks då det hade gett artefakten alltför mycket associationer till 
specifikt den spelserien. I pilotstudien påpekades det att miljön i Artefakt 1 kunde upplevas 
intressantare om den var ljussatt som om den utspelat sig vid soluppgång eller solnedgång. 
Då Artefakt 1 vid det tillfället var ljussatt på samma sätt som Artefakt 2 implementerades detta 
för särskilja artefakterna ytterligare. 

Artefakt 2 är visuellt baserad kring att bara mänskligheten gått under. För att förmedla detta 
med hjälp av environmental storytelling består miljön främst av byggnader som är övergivna 
istället för sönderbombade. För att förstärka känslan av övergivenhet så har växtlighet fått 
härja fritt, fordon har lämnats på vägarna och skräp ligger utspritt på marken. Detta i liknelse 
med The Last of Us (2013) och I am Legend (2007). Den ursprungliga designen för Artefakt 
2 ansågs inte representera grundkonceptet väl nog i ett tidigare stadie och genomgick en 
omvandling där ytterligare grönska och skräp lades till för att förhöja känslan av förfall. 



 - 14 - 

Flera av inspirationskällorna till Artefakt 3 som t.ex. Shadowrun Returns (2013) och Ghost in 
the Shell (1995) hör till cyberpunk-genren som är en subgenre av science fiction. Cyberpunk 
är oftast skildrad som dystopier med en kombination av framtida teknologi och låg levnads-
kvalitet. För att representera att det är livskvalitet snarare än liv som gått förlorat utspelar sig 
miljön i en klaustrofobisk gata utsmyckad med graffiti, propagandaaffischer, övervaknings-
kameror och neonskyltar. Belysningen är viktigare för Artefakt 3 än för de andra två då 
speciellt neonbelysning är en viktigt visuell komponent för att skapa en cyberpunk-känsla, så 
ljusa blå och rosa färger valdes för att belysa bilden.  

5.3 Progression 
För produktionen av artefakterna utnyttjades ett flertal lämpliga grafiska program som vi hade 
tidigare erfarenhet i. För skapandet av artefaktzombiens kropp och trädstammarna som kan 
ses i Artefakt 2 användes först Zbrush (2019). Zbrush valdes då det kunde användas för att 
skapa detaljerade organiska former på relativt kort tid. När modellerna var klara i Zbrush 
exporterades de till Maya (2019) för bearbetning så att modellerna kunde användas vidare i 
andra program. 

Valet att skapa så kallade normal maps gjordes för att minimera eventuella laddningstider eller 
renderingstider i övriga program. En normal map är en texturfil (bildfil) som består av tre färger 
(blå,grön och röd) som kan läggas på en lågpolygonmodell för att ge intrycket att den består 
av fler polygoner än vad den egentligen gör. Exempelvis, högpolygon-zombiekroppen som 
skapats i Zbrush till dessa artefakter bestod av ca 580000 polygoner, men lågpolygon-
modellen som gjorts i Maya bestod av ca 14000 polygoner. Processen att skapa en normal 
map är att överlappa en högpolygon-modell på en låg polygon-modell som matchar 
konturerna på högpolygon-modellen så väl som möjligt och sedan använda funktioner i ett 
program så som Maya (2019) till att generera en bildfil (normal map) efter skillnaderna mellan 
de två modellerna. 

Kläderna till artefaktzombien hade också kunnat modelleras i denna ordning, men för att 
uppnå en så naturlig passform som möjligt, med ett naturligt fall på kläderna användes istället 
Marvelous Designer (2019). Marvelous Designer har en inbyggd simulering av hur kläder kan 
sträckas och falla på en modell på ett verklighetstroget sätt. Genom att utnyttja denna funktion 
kunde tid sparas genom att låta programmet simulera hur kläderna hade suttit på artefakt-
zombien istället för att modellera kläderna för hand i exempelvis Zbrush (2019) eller Maya 
(2019). För texturering (färgläggning och materiell efterlikning) av alla modeller med undantag 
för löv, graffiti, kartonger, tidningar, planscher och mossa användes Substance Painter (2019). 

Figur I Undantag för texturering - löv, graffiti, kartonger, tidningar, planscher och mossa 
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Substance Painter (2019) har ett stort antal färdiggjorda material som applicerades på 
modellerna utan att extra tid ödslas på att exempelvis behöva handmåla varje färgklick. 
Substance Painter har möjligheten till att ge realistiska texturer till modeller om man skapar 
materialen själv, men processen att lära sig detta hade tagit för lång tid vilket är varför de 
standardmaterial som programmet redan har brukades till artefakternas texturer. Till de objekt 
som inte texturerades i Substance Painter användes Adobe Photoshop (2019) istället då de 
behövdes handmålas. Orsaken till varför dessa texturer handmålades är att de var texturer 
som används som dekorationer över en annan textur, eller som ofta kunde behövas upprepas 
i en miljö som exempelvis graffitin i Artefakt 3 eller löven i Artefakt 2. För att sammanställa alla 
modeller och texturer till de färdiga miljöerna användes Unity (2019). Detta då forskarna hade 
tidigare erfarenhet av att arbeta i programmet och Unity har funktioner för att i realtid kunna 
ändra ljusinställningar samt för lägga till eventuella partikelsystem. I Artefakt 1 användes ett 
partikelsystem för att simulera sandmoln och radioaktivt dis. För att avsluta arbetet på 
artefakterna användes Adobe Photoshop (2019) för att lägga in små detaljer, höja kontraster 
i olika färger, förtydliga former och andra finputsningar i de förhandsgranskade bilderna från 
Unity (2019). Inom alla artefakter har detaljer ändrats genom skapandets gång, exempelvis 
har zombiens högerarm vridits något för att ge en tydligare siluett. 

 

Figur J De sju arbetsstegen som skapade zombien. Från vänster till höger: Koncept, Zbrush, 
Maya, Substance Painter, Marvelous Designer, Unity och färdigt resultat efter finputsningar i 
Photshop  
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6 Utvärdering 
Totalt nio stycken studenter från Högskolan i Skövde intervjuades för studien. Deltagarna 
refereras i studien som deltagare 1-9, beroende på i vilken ordning de deltog i under-
sökningen. Majoriteten av deltagarnas ålder var mellan 21 och 24 år (sju av nio deltagare), 
medan deltagare 3 och 8 var utstickare då de var 27 respektive 30 år gamla. Deltagarna 
valdes främst ut genom tillgänglighet och bekvämlighet för forskarna. Detta urval placerade 
deltagarna i en skev könsfördelning där 8 av 9 deltagare var män. 

6.1 Presentation av undersökning 
Intervjufrågorna var utformade för att bidra med en uppfattning om deltagarnas intressen så 
att deltagarna kunde kategoriseras efter dem. Beroende på deltagarnas svar, deras inställning 
till zombies samt deras förmåga att kunna associera till zombie-relaterad media sorterades de 
in i HIG (Högt Intresse Gruppen) eller LIG (Lågt Intresse Gruppen). Undersökningen utfördes 
i ett studierum på Högskolan i Skövde där deltagaren fick sitta mitt emot forskarna vid ett bord, 
där sedan de utskrivna bilderna på artefakterna presenterades. Under studiens gång så skrev 
den ena forskaren kommentarer för att stödja deltagarnas svar samtidigt som den andra 
forskaren ledde diskussionen och bidrog med frågor/direktiv. Diskussionen hölls annars till ett 
minimum medan deltagarna själva fick tala, associera och bygga narrativ fritt kring 
artefakterna. Följdfrågor tillämpades beroende på hur pass utförligt deltagarna svarade på 
frågorna.  

De frågor eller direktiv som sades till samtliga 9 deltagare var följande (i kronologisk ordning): 

● Hur mycket tid skulle du säga att du lägger ner på att spela spel? 
● Hur mycket tid skulle du säga att du lägger ner på att se film eller serier? 
● Hur pass stor variation är det på det du konsumerar, håller du dig till specifika genrer 

eller varierar det mycket? 
● Vilken skulle du säga är din favoritgenre? 
● Typiska film-monster som vampyrer, zombier och varulvar, förekommer de i det du 

konsumerar? 
● Du kommer få se tre artefakter och vi vill att du talar fritt om dem tills du känner dig 

nöjd 
● Vilken utav bilderna överensstämmer bäst med din egen bild av zombier? 

 
Alternativa följdfrågor som ställdes beroende på deltagarens svar var variationer av: 

● Vilken av bilderna föredrar du/finner du mest intressant? 
● Skulle du kunna bygga ett narrativ till bilden? 
● Är det något du tycker passar bra eller dåligt tillsammans i bilderna? 
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Figur K Forskarnas anteckningar från samtliga intervjuer 

 

Figur L Deltagarnas separerade tankar och associationer angående Artefakt 1 med 
deltagarnas associationer till specifik media 
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Figur M Deltagarnas separerade tankar och associationer angående Artefakt 2 med 
deltagarnas associationer till specifik media. 

Figur N Deltagarnas Separerade tankar och associationer angående Artefakt 3 med 
deltagarnas associationer till specifik media. 
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6.2 Analys 
Av de 9 deltagarna placerades deltagarna 1, 3, 7 och 8 i HIG och övriga deltagare (2, 4, 5, 6, 
9) placerades i LIG. Deltagarna grupperades efter om de visat intresse angående film-
monster, zombier eller postapokalyps - antingen innan forskarna berättade att det är zombier 
som undersöktes eller innan artefakterna visats upp. Om deltagarna visade intresse eller 
kunskaper inom detta så placerades de i HIG. Nedan presenteras diskussionen kring varje 
artefakt för sig. Diskussionen delas mellan de två olika grupperna om det är en märkbar 
skillnad mellan dem. 

Figur O Sammanfattad deltagarstatistik: Ålder, kön, självevaluering, variation och Intresse 
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6.2.1 Artefakt 1 
“Bild 1 är nog ett scenario där jag minst ser, där jag minst tänker mig den här typen av zombie 
det är så pass nedgånget i bilden att det ser ut som att det är långt lång långt efter en 
apokalyps.” 

Deltagare 1  

HIG upplevde delvis en dissonans mellan zombien och miljön i Artefakt 1. Deltagarna 1, 7 och 
8 påpekade att zombien inte var trovärdig, där deltagare 8 uttryckligen nämnde att kläderna 
var problemet. Deltagare 3 påpekade dock i motsats till detta att kläderna passade in på 
zombien i Artefakt 1. Alla deltagare utom deltagare 7 nämnde att de hade föredragit att se 
muterade varelser istället för zombier i denna miljö. Deltagare 1 påpekade även att Artefakt 1 
upplevdes minst hotfull av de bilder som presenterades. I motsats till HIG så hade LIG inga 
större problem med associationer mellan zombien och miljön. Av deltagarna i LIG så var det 
endast deltagare 6 som uttryckligen ansåg att zombien inte passade in i Artefakt 1 medan 
övriga deltagare i LIG kände tvärtom. Deltagarna i LIG hade blandade åsikter kring hur 
helheten av bilden upplevdes. Deltagare 9 ansåg att Artefakt 1 var den mest intressanta av 
alla artefakter medan deltagare 2 och 5 kände att både miljön och zombien i Artefakt 1 var 
tråkig och ointressant. Deltagare 1 och 9 båda i olika grupper nämnde vilken tidpunkt de ansåg 
att zombie-utbrottet hade inträffat i miljön. Deltagare 9 i LIG kände att zombie-utbrottet hade 
kunnat vara en lokal händelse som hände nyligen eller en global händelse som skedde för 
länge sedan, medan deltagare 1 kände att zombie-utbrottet skedde för länge sedan. 

I det följande förklaras vad grupperna associerade artefakten med. I HIG associerade 
deltagare 3 och 8 Artefakt 1 med postapokalyps och atomkrig, vilket även deltagare 9 i LIG 
gjorde. I LIG associerades artefakten med virus respektive krigszon av deltagare 7 och 9. När 
det gäller associationer till media så kopplade deltagarna artefakten ihop med antingen film 
eller spel som plattform, alltså att de föreställde sig att bilden skulle utspela sig i ett spel 
respektive en film. I HIG associerade deltagare 1 och 3 Artefakt 1 med film men ingen i 
gruppen såg Artefakt 1 som ett scenario i ett spel. I LIG associerade deltagare 2, 4 och 5 
Artefakt 1 med spel och deltagare 6 med en film (Mad Max). 

6.2.2 Artefakt 2  
“Om vi börjar med den här då jag tänker såklart zombie” Om Artefakt 2 av deltagare 7. Artefakt 
2 var den som deltagarna var mest överens om, både mellan och inom grupperna. Alla 
deltagare förutom deltagare 4 kände att zombien i Artefakt 2 passade in bäst med miljön 
jämfört med hur den presenterades i de andra artefakterna. De ansåg att detta var miljön som 
en zombie borde logiskt sett vistas i. Att kombinationen med zombien och miljön upplevdes 
som bl.a. vanlig eller generisk påpekades. Deltagare 7 och 8 i HIG samt deltagare 9 i LIG 
kände att temat artefakten representerade var vanligare jämfört med övriga artefakter - 
deltagare 8 ansåg också att detta tema var urvattnat. Deltagare 4 i LIG tyckte att Artefakt 2 
visade på ett mer verkligt scenario och deltagare 5 (LIG) kände att artefakten var generisk.  

I det följande presenteras deltagarnas associationer till scenarion eller media. Här delas 
associationerna inte upp mellan grupperna eftersom de var relativt utspridda och ibland 
enskilda för en enskild deltagare. Deltagare 3, 4, 8 och 9 associerade Artefakt 2 med en 
apokalyps, deltagare 3 och 7 med ett virus och deltagare 6 med dystopi. Deltagarna 4, 5, 6 
och 9 i LIG associerade Artefakt 2 med flera direkta titlar inom media, men endast en i HIG 
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associerade artefakten med någon typ av media. Deltagare 5 och 6 i LIG associerade Artefakt 
2 med att kunna vara från ett spel där spelaren främst besegrar stora mängder av fiender. 

För övrigt så upplevde deltagare 1 i HIG att Artefakt 2 var mest hotfull av alla artefakter, medan 
deltagare 6 i LIG upplevde artefakten som minst hotfull. Deltagare 3 i HIG kände att det var 
tack vare kläderna som zombien passade in i miljön till Artefakt 2, samt att deltagare 1 och 3 
i HIG ansåg att Artefakt 2 var som en modernare representation av zombier. I grupperna 
beskrev flera deltagare hur lång tid som hade passerat sedan zombie-utbrottet i Artefakt 2 
hade hänt (4 LIG-deltagare, 1 HIG deltagare): Deltagare 6 kände att zombie-utbrottet skett 
nyligen, deltagare 5 för någon månad sedan, deltagare 4 för några år sedan, deltagare 9 för 
några årtionden sedan och deltagare 1 att det var “ett tag sen”. 

6.2.3 Artefakt 3 
Diskussionerna kring Artefakt 3 drog åt flera olika håll. När det gäller utseendet på miljön så 
ansåg deltagare 1, 2 och 6 att Artefakt 3 upplevdes instängd eller trång, deltagare 6 och 7 
kände att artefakten var mörk samt att deltagare 1, 2 och 3 kände att artefakten var färgglad. 
Flera deltagare påpekade att Artefakt 3 var den mest intressanta av alla - deltagare 1, 7 och 
8 i HIG och deltagare 2 i LIG. Deltagare 1 beskriver hur Artefakt 3 varit mest intressant för 
honom “Om jag börjar med bild 3, den var omedelbart mest iögonfallande för mig“. Deltagare 
1 kände att Artefakt 3 var i hans perspektiv mest effektiv i vad den försökte representera, där 
han, deltagare 4 och deltagare 6 alla upplevde att artefakten var hotfull. Det var även blandade 
åsikter kring om zombierna passade in i miljön eller ej. Deltagare 3 kände att det var konstigt 
med skadade kläder på zombien i miljökontexten som Artefakt 3 visade och deltagare 6 ansåg 
att zombien passade in minst i denna kontext, medan deltagare 4 och 7 i motsats tyckte att 
artefakten visade på ett scenario där en zombie bör vistas och att det var den miljön där 
zombien passade in bäst. 

Associationer riktades mycket åt det teknologiska hållet. Deltagare 1 och 8 i HIG och deltagare 
5 och 9 i LIG associerade Artefakt 3 med cyberpunk, experiment, högteknologi och forskning. 
Deltagare 3 i HIG samt deltagare 4 och 5 i LIG nämnde framtiden som tema, där deltagare 3 
även associerade artefakten med en levande värld. Övriga associationer som nämndes var 
deltagare 7 som associerade Artefakt 3 med noir, skräck och virus; deltagare 4 nämnde ett 
rikare land och deltagare 3 nämnde någon vetenskap som gått fel. När det gäller association 
till olika spel eller filmer så gjordes detta av deltagare 1 och 3 i HIG och deltagare 2, 4, 5 och 
6 i LIG. 

Övriga associationer som LIG deltagarna gjorde är att deltagare 2 och deltagare 4 
associerade Artefakt 3 med en klubb. Deltagare 5 Associerade Artefakt 3 med gener och 
deltagare 6 med ett labb. Deltagare 1, 3 och 4 ansåg att zombie-utbrottet var i ett tidigt skede 
eller åtminstone inte lika spritt som i de övriga två artefakterna. Deltagare 3 och deltagare 8 i 
HIG gjorde associationer till vampyrer i Artefakt 3. Ingen av de övriga deltagarna nämnde att 
de såg någon annan varelse än zombier ihop med någon av de tre artefakterna. 

6.3 Slutsatser 
Frågeställningen till undersökningen var följande: Vilka för associationer och tankar väcker 
zombien som figur inom olika katastrofbeskrivande miljövisualiseringar hos betraktare? Detta 
kopplas ihop med analysen nedan. Alla deltagarna rapporterade sig att spendera mer tid till 
spel än till någon annan typ av media vilket kan ha påverkat deltagarnas associationer till 
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zombien. Twohy beskriver hur zombiens utveckling blev påverkad redan på 90-talet av spel 
(2008). 

Till och börja med så sammanfattas deltagarnas intresse och generella åsikt kring 
artefakterna. Deltagare 1, 2, 7 och 8 (3 av dessa är i HIG) kände att Artefakt 3 var mest 
intressant av artefakterna, vilket är den artefakt som fick mest utmärkelse av detta slag. Dock 
en utstickare var att deltagare 9 ansåg att Artefakt 1 var mest intressant. För övrigt så 
påpekades inte någon artefakt som mest intressant av resterande deltagare. I motsats så 
uttryckte deltagare 2 och 5 (båda i LIG) att Artefakt 1 var tråkig och minst intressant. Deltagare 
3 kände att Artefakt 1 kunde ha visats i en 80-talsfilm vilket kan stödja att Artefakt 1 eventuellt 
gav ett utdaterat intryck. Deltagarna 1, 6, 7 och 8 (3 st i HIG) kände att de hade svårt att se 
zombien som trovärdig i Artefakt 1 där deltagarna 1, 3 och 8 (alla i HIG) hellre hade sett 
muterade varelser framför zombier i den miljön. Artefakt 2 upplevdes vara mest enkel och 
generisk gentemot de andra två artefakterna. Deltagare 5 uttryckte att artefakten var generisk 
och deltagarna 7, 8 och 9 (7 och 8 i HIG) påstod att artefakten var vanligare i sitt sammanhang. 
Deltagare 8 ansåg även att temat artefakten representerade var urvattnat. Av deltagare 1 och 
3 (båda i HIG) ansågs Artefakt 2 att vara modern. Sammanfattningsvis så ansåg majoriteten 
av deltagarna att Artefakt 2 var generisk medan Artefakt 3 var mest intressant. Artefakt 1 hade 
blandade åsikter kring dess uppfattning - speciellt huruvida zombien passade in i miljön eller 
ej.  

Andra aspekter som nämns är hur bra zombien passade ihop med miljön den presenterades 
i, samt hur hotfull artefakten upplevdes. Åtta av nio deltagare uttryckte att zombien i Artefakt 
2 passade in bäst i den presenterade miljön, vilket är där de ansåg att en zombie borde vistas. 
Deltagare 4 uttryckte liknande åsikter angående Artefakt 3. Deltagarna kan ha tyckt att 
Artefakt 2 varit mest passande, då det varit den artefakt som tagit flest influenser från 
populärkultur som visualiserat nutida västerländska zombiekatastrofer, vilket kan ha varit 
vanligare under deltagarnas uppväxt.  

Deltagare 6 upplevde att zombien passade in minst i Artefakt 3, men påpekade inte vilken 
som passade in bäst. När det gäller hur hotfull artefakterna upplevdes så ansågs Artefakt 3 
som mest hotfull av deltagare 1, 4 och 6. Deltagare 1 tyckte att Artefakt 1 var minst hotfull och 
att Artefakt 2 var mer hotfull på grund av antalet zombier i artefakten. Deltagare 6 tyckte dock 
i motsats till deltagare 1 att Artefakt 2 var minst hotfull. I djupare detalj nämns flera visuella 
aspekter av deltagarna: deltagare 6 och 7 upplevde att Artefakt 3 var mörk; deltagare 1, 2 och 
6 ansåg att Artefakt 3 bidrog med känslan av att vara instängd eller att det var trångt; deltagare 
5 och 7 associerade Artefakt 3 med skräck och deltagare 1, 2 och 3 kände att Artefakt 3 var 
färgglad. De associationer som varit relaterade till hur hotfulla artefakterna har känts av 
deltagarna verkar styrka Clasens påstående i att folk drar sig mer emot zombiens 
rovdjursliknande beteende än att de uppfattar en djupare social oro (2012). 

I det följande presenteras de associationer som deltagarna gjorde för varje artefakt - både 
associationer till olika scenarion i bild men också vilken media som artefakten ansågs att visa 
på. I Artefakt 1 associerade deltagare 3, 8 och 9 (2 i HIG) artefakten med postapokalyps eller 
atomkrig. Dessa associationer till atomkrig eller till en potentiell apokalyps speglar hur Wonser 
och Boyns kopplar zombien till en reflektion av kalla kriget (2013). Deltagare 9 associerade 
artefakten med en krigszon och deltagare 4 associerade artefakten med giftmoln. Deltagare 
1, 4, 5 och 6 (3 i LIG) associerade Artefakt 1 med media som alla utspelar sig efter ett krig. 
Deltagare 1 och 9 ansåg att zombie-utbrottet skedde för länge sedan.  
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I Artefakt 2 så associerade deltagare 3, 4, 8 och 9 artefakten med en apokalyps. Flera 
deltagare i LIG beskrev hur länge sedan zombie-utbrottet kunde ha hade skett: Deltagare 6 
kände att zombie-utbrottet skett nyligen, deltagare 5 för någon månad sedan, deltagare 4 för 
några år sedan, deltagare 9 för några årtionden sedan och deltagare 1 att det var “ett tag sen”. 
Deltagare 1, 4, 5, 6 och 9 associerade Artefakt 2 med media som visar en värld som främst 
saknar människor och som visar konsekvenserna av detta. 

Till Artefakt 3 var det bara deltagare 4 som associerade artefakten med en apokalyps. Den 
media som deltagare 1, 3, 5 och 6 associerade artefakten med följer ett tema av Science 
Fiction och övernaturliga teman: Star Wars (deltagare 1), Blade (deltagare 3), Harry Potter 
(deltagare 4) Cyberpunk 2077 (deltagare 5) och League of Legends (deltagare 6). Med 
övernaturliga teman i detta fall menas genrer där en zombie vanligtvis inte förväntas att 
associeras till trots zombiens mytologiska ursprung från deltagarnas sida. Deltagarna gav 
inget förtydligande i deras allmänna kopplingar. Deltagare 3 påpekade att: “... jag får lite sån 
här Blade, daywalker känsla av här...”. 

Till Artefakt 3 nämndes flera olika associationer, både genrer/teman och specifika 
miljöer/varelser. Deltagare 1, 5, 8 och 9 associerade Artefakt 3 med Cyberpunk, experiment, 
hightech och forskning. Dessa associationer till cyberpunk, hightech och forskning kan vara 
relaterade till en oro kring teknologiska framgångar så som Twohy beskrivit i sin artikel från 
2008. Deltagare 5 associerade artefakten med gener och han tillsammans med deltagare 3 
och 4 associerade artefakten med framtiden. Deltagare 6 och 7 associerade Artefakt 3 med 
ett labb och virus respektive. Deltagare 3 och 8 associerade Artefakt 3 med vampyrer. 
Deltagare 4, 6, och 7 associerade Artefakt 3 med något orientaliskt, superhjältefilmer eller noir 
respektive. Deltagare 3 associerade Artefakt 3 med att det var en levande värld till skillnad 
från de andra två artefakterna. Deltagare 2 och 4 associerade artefakten med en klubb. Twohy 
(2008) beskriver hur zombien plockat på sig nya beteenden allt eftersom zombien utvecklats 
genom tiderna. Men trots dessa nya beteenden så kan deltagarnas associationer till de mer 
övernaturliga temana deltagarna tagit upp visa att zombiens mytologiska ursprung fortfarande 
är en viktig del av zombien. 
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7 Avslutande Diskussion  

7.1 Sammanfattning 
Zombien har inom media används som ett sätt att lyfta fram samtida sociala orosmoln, och på 
så sätt upplysa zombier som reflektioner av mänsklighetens farhågor. Teman som rasism, 
krig, sjukdom och allmän osämja mellan människor har poängterats ut i otaliga zombie-
adaptioner. Denna rapport har ämnat att ge en överblick över zombiens utveckling och att 
undersöka: Vilka associationer och tankar väcker zombien som figur inom olika katastrof-
beskrivande miljövisualiseringar hos betraktare.  

För att undersöka detta producerades tre artefakter. Artefakterna bestod av tre bilder av 
zombier i tre olika miljöer baserade på olika katastrofmiljövisualiseringar. 9 personer deltog i 
intervjuer där de fick se artefakterna och diskutera hur de upplevde zombien i de olika 
miljöerna. De nio deltagarna delades in i grupperingarna HIG (Högt Intresse gruppen) 
respektive LIG (Lågt Intresse gruppen) där deltagare 1, 3, 7 och 8 tillhörde HIG och deltagare 
2, 4, 5, 6 och 9 tillhörde LIG. Denna indelning gjordes utifrån hur pass insatta deltagarna ansåg 
sig själva vara inom temat zombier. Svaren mellan grupperna undersöktes för att se ifall 
mediekonsumtion och intresse i zombier hade någon påverkan på deras svar. 

Deltagarna hade inte ha några märkbara problem med att dra associationer till artefakterna 
eller att bygga narrativ till bilderna. En större skillnad mellan svaren från HIG och LIG var deras 
uppfattning av Artefakt 1 - Artefakt 1 ansågs mest problematisk av deltagarna i HIG. De ansåg 
att sättet zombien var designad inte stämde överens med hur en zombie bör se ut i artefaktens 
miljö, samt att något annat monster hade passat bättre. Av deltagarna i LIG var det istället 
bara en deltagare som fann kombinationen av zombie och miljö udda på något vis. 

Dock tyckte inga deltagare att zombien inom miljökontexten i Artefakt 1 överensstämde med 
deras uppfattning av zombien. 

De flesta deltagare fann kombinationen av zombie och miljö i Artefakt 2 mest överens-
stämmande med deras förutfattade tankar om i vilken katastrofmiljövisualisering en zombie 
hör hemma. Artefakt 3 valdes av endast en deltagare som bäst överensstämmande med hans 
bild av zombier, dock uppfattades denna artefakt som mest intressant av flest deltagare. 
Utifrån resultaten är det svårt att dra några konkreta slutsatser, men de öppnar upp för vidare 
diskussion. 

7.2 Diskussion 
Två deltagare (deltagare 2 och 8) kommenterade att de uppfattade zombien som tema 
generellt som tråkigt eller uttjatat. “Jag tycker de är ointressanta som monster...” Deltagare 2 
och “Just på grund av temat är lite urvattnat, för min del nu i alla fall. Jag har sett så mycket o 
det hänt så mycket med sån serier o spel, framförallt spelvärlden.” Deltagare 8. Resterande 
deltagare verkade inte finna zombien lika tråkig. Detta i kombination med deltagarnas 
generella attityd kring Artefakt 3 skulle kunna peka mot att zombien fortfarande är en valid 
komponent i populärkultur och media, och att marknaden för zombien kommer att finnas 
tillgänglig i fortsättningen.   
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Vissa skillnader i svar går att se mellan de två olika grupperna. En skillnad mellan HIG jämfört 
med LIG visar sig i diskussionen kring Artefakt 1 där tre av fyra deltagare i HIG ansåg att 
zombien inte var trovärdig i Artefakt 1, och hur 3 deltagare i HIG (1, 3 och 8) hellre hade sett 
muterade varelser istället för zombier i Artefakt 1. Deltagarna i båda grupperna kan ha känt 
att Artefakt 1 är utdaterad i hur den visualiserar en zombie-apokalyps eftersom det är den 
artefakten som representerar den gamla synen på zombien mest. Tre deltagare (varav två var 
i HIG) associerade Artefakt 1 med postapokalyps ihop med någon form av krig, antingen med 
traditionella vapen eller atomvapen. Fyra deltagare (tre deltagare i LIG) associerade Artefakt 
1 med annan media som specifikt utspelar sig efter ett krig. Detta kan indikera på en trend 
med att de i HIG hade lättare att koppla miljön i Artefakt 1 med uttryck såsom postapokalyps 
än med bara ett passerat krig som LIG verkar ha gjort. Detta kan vara på grund av att 
atomvapen och liknande hot som var relevanta inom kalla kriget inte är lika vanliga inom 
populärkultur, men deltagare som har ett intresse för äldre zombiemedia fortfarande har den 
associationen. Även hur en katastrof relaterad till atomkrig visualiseras har ändrats med tiden. 
Äldre media, exempelvis Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb (1964), tog upp hotet om kärnvapenkrig men hade mindre fokus på själva förstörelsen 
orsakad av kärnvapen och fokuserade istället på rädslan för bruk av kärnvapen. Spel 
använder denna typ av miljö som plats för postapokalyptiska narrativ som handlar mer om 
vad som skett efter kärnvapenkatastrof. I sådana spel är det vanligt med muterade varelser 
och detta kan vara anledningen till dissonansen deltagarna upplevde mellan zombie och miljö 
- zombien överensstämmer helt enkelt inte med den media de var vana vid. Som figur O (se 
appendix) visar spenderade alla deltagarna mer tid på spel än filmtittande vilket kan ha bidragit 
till denna dissonans. 

Deltagarna var relativt eniga i vad de associerade med Artefakt 1 och 2, men de verkade ha 
ett bredare urval av associationer till Artefakt 3. Fyra av fem deltagare i LIG associerade 
Artefakt 1 med krig och två av fyra i HIG associerade artefakten med postapokalyps. I Artefakt 
2 var det en jämn fördelning i HIG och LIG med totalt fyra deltagare som associerade 
artefakten med en apokalyps. Åtta av nio deltagare ansågs att Artefakt 2 bäst överensstämde 
med deras förutfattade konventionella bild av zombien. Det kan säga något om hur zombier 
används inom media för att förmedla skräck. The Walking Dead (2010) som ett populär-
kulturellt exempel utspelar sig på amerikansk mark, det vill säga på en plats där västerländska 
personer (såsom deltagarna i denna studie) ska känna sig trygga. Det går att tolka serien som 
att ett hot trängt sig in i ens eget hem och gjort det osäkert. Denna typ av invasion av en plats 
som en person tror sig vara säker i är precis det som Romero gjorde med Night of the Living 
Dead (1968). Romero tog något som tidigare varit exotiskt, avlägset och farligt och intro-
ducerade det till en plats som tidigare ansetts vara säker. Deltagare 4 drog paralleller mellan 
Artefakt 2 och staden han växte upp i - ingen annan deltagare drog sådana paralleller till 
någon av de tre artefakterna. Det är värt att påpeka att designen av miljön i Artefakt 2 var 
baserad på referenser (The Last of Us 2013, I am Legend 2007) som sedan i artefakten 
visuellt representerar generisk västerländsk arkitektur. Det går att tänka sig att de andra 
deltagarna kan ha associerat Artefakt 2 till den västerländska miljön de växte upp i. Zombien 
är ett populärt monster inom skräckgenren och med tanke på hur deltagarna associerat till 
Artefakt 2 så skulle detta kunna vara en av anledningarna till varför zombier fortsätter vara 
effektiva och populära inom skräckgenren.  

Många av deltagarna i undersökningen kan ha varit intresserade av skräckgenren men inte 
haft det som primära intresse angående spel eller filmer även om det bara var deltagare 2 
som nämnde att han gillade skräckgenren vid den direkta ställda frågan under intervjun. 
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Tecken på att deltagarna ändå kan ha varit intresserade i skräckgenren var i hur de beskrev 
Artefakt 3. Artefakt 3 var den visualisering som tydligast kopplades till obehag från 
respondenterna. Deltagare 5 och 7 associerade någon av artefakterna med skräck och tre 
deltagare (1, 4 och 6) kände att Artefakt 3 var den mest hotfulla. Det var även Artefakt 3 som 
kändes instängd eller trång enligt tre deltagare (1, 2 och 6) och deltagare 6 och 7 påpekade 
att de uppfattade Artefakt 3 som mörk. Totalt 6 av 9 deltagare (tre i vardera grupp) gjorde 
någon association eventuellt relaterad till skräckgenren ihop med denna artefakt. ”Nummer 3 
är ju, känns väl mest threatening skulle jag väl säga för att det är så trångt och väldigt ja mörkt 
i jämförelse med de andra.” Deltagare 6. Detta samtidigt som sex av nio deltagare (fyra i HIG 
och två i LIG) hade associationer angående Artefakt 3 som kan ses som motsägande dessa 
påståenden. Fyra deltagare (1, 2, 7 och 8) såg Artefakt 3 som mest intressant, tre deltagare 
(1, 2 och 3) kände att artefakten var mest färgglad bland alla artefakter och deltagare 4 kände 
att zombien i Artefakt 3 passade bäst in i den miljön.“...förvisso ser det rätt trångt ut men det 
är mycket färgglada, färgglad ljus.” Deltagare 2. Deltagarna i HIG verkade vara mer 
intresserade av Artefakt 3 än deltagarna i LIG. Deltagarnas associationer angående Artefakt 
3 kan vara ett tecken på att deltagarna fann det intressant att se zombien i en (enligt dem) ny 
miljö, även om de kan hålla med om att Artefakt 2 passade bäst med vad för miljö de ansåg 
att en zombie borde vistas i. 

Fyra av fem deltagare i LIG men ingen deltagare i HIG funderade på hur länge sedan zombie-
utbrottet hände i Artefakt 2. LIG hade mycket spridda tankar i hur lång tid som passerat sedan 
zombie-utbrottet hade skett, allt från någon månad till flera årtionden. Det är osäkert varför 
deltagarna i LIG var intresserade av att påpeka när zombie-utbrotten kan ha hänt och varför 
ingen i HIG visade något intresse över detta. Tyvärr ställdes inga följdfrågor under intervjun 
angående denna möjliga trend. HIG kan ha valt att inte uttrycka sin åsikt angående 
tidsomfånget för att de sett svaret som uppenbart. Eftersom ingen i HIG påpekade tids-
omfånget så kan detta vara en intressant infallsvinkel för att försöka förstå hur eller om 
gemene man associerat en zombieapokalyps med hur lång tid de kan tänka sig att det kan 
vara tills nästa katastrof som påverkar dem inträffar. Det är svårt att bedöma hur relevanta 
LIGs tankar angående zombie-utbrottets början var i relation till undersökningen. Det kan 
tänkas att eftersom deltagarna i fråga kände igen kontexten som presenterades i Artefakt 2 
jämfört med de övriga artefakterna så upplevde dem att de hade kunskap nog att kunna gissa 
på eventuell tidpunkt som scenen visualiserade. 

Fyra deltagare (1, 5, 8 och 9) associerade Artefakt 3 med Cyberpunk, experiment, hög-
teknologi och forskning och tre deltagare (3, 4 och 5) associerade Artefakt 3 med framtid. Kan 
dessa associationer från deltagarna möjligtvis visa på ett skifte till en mer teknologibaserad 
zombie?  Deltagarnas visade intresse för Artefakt 3 kan illustrera att oro för vår samtid varierar, 
där deltagarnas associationer till zombien i Artefakt 3 kan vara indikation på en samhällsoro 
relaterad till teknologi. Eftersom zombien i Artefakt 2 associerades med virus för deltagare 3 
och 7 likt den infekterade zombien så skulle detta kunna tolkas som att det finns en framtid 
för teknologi-zombien i Artefakt 3 som Twohy (2008) talar om i sin artikel. Om trenden 
angående deltagarnas intresse till zombien i Artefakt 3 är relaterat till teknologibaserade 
zombier eller den typen av zombiefiering som går att återfinna i 1984 (1949) och Cell (2006), 
skulle detta kunna vara en indikation på att teknologins framsteg är en orosfaktor i samhället. 

Något som försvårar tydligheten av vilken samtida oro zombien i Artefakt 3 kan representera 
är att Artefakt 3 även gav associationer relaterade till övernaturliga teman. Med övernaturliga 
teman i detta fall menas genrer där en zombie vanligtvis inte förväntas att associeras till trots 
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zombiens mytologiska ursprung. Deltagare 3 och 8 associerade Artefakt 3 med vampyrer. 
Deltagare 4, 6, och 7 associerade Artefakt 3 med något orientaliskt och Harry Potter; 
superhjältefilmer och League of Legends; samt noir respektive. Dessa övernaturliga element 
nämndes främst i HIG då tre av fyra deltagare gjorde dessa associationer, men samma grupp 
av deltagare gjorde även de förväntade framtids- eller Cyberpunk-associationerna. Det kan 
hända att deltagarna var ute efter att få se något nytt och iögonfallande.  

(Om Artefakt 3)“... den var omedelbart mest iögonfallande för mig med de starka färgerna...” 

Deltagare 1   

 

7.2.1 Problematik med utförandet 
Flera deltagare noterade problem med zombiens visuella design. Deltagarna 1 och 8 ansåg 
att zombien inte såg illa åtgången nog och att den på grund av detta inte passade in i miljö-
kontexten för Artefakt 1. Deltagare 3 fann det konstigt att zombiens kläder var så trasiga i 
Artefakt 3. Hade zombierna i artefakterna varit designade med var sin respektive miljökontext 
i åtanke kan det vara troligt att deltagarna inte skulle ha samma problem med att acceptera 
zombien oavsett miljökontext. Det som undersöktes i denna studie var zombien som figur och 
inte om det var möjligt att designa en zombie som passar in i specifika miljöer. Experimentets 
natur ligger till grund för detta problem och undersökningen hade krävt omfattande ändringar 
för att kunna hålla denna faktor till godo. 

I samtliga artefakter är zombierna porträtterade som vita män. De designades på det här sättet 
för att spara tid och för att försöka få ett så generiskt utseende som möjligt. Även om det finns 
zombier av alla slag i zombie-media så uttryckte deltagarna inte något angående hur 
homogena zombierna i artefakterna var. Ingen nämnde något om hur kvinnliga zombier 
saknas helt eller att alla zombier var av samma etnicitet. Detta styrker antagandet som stod 
till grund för designvalet att en generisk zombie porträtteras som en vit man.  

Ett annat potentiellt problem med artefakterna kan vara det medium de presenterats i. Studien 
är baserad på zombier i film och spel men artefakterna som använts är bilder, och bilder 
kanske inte representerar zombien och dess associationer i en miljökontext på bästa sätt i 
jämförelse med andra medium. 

Tolkningen av hur intresserad en deltagare varit och huruvida de hört till HIG eller LIG är 
baserat på forskarnas tolkningar av vad deltagarna sagt och saknar därmed precision. Mer 
konkreta mallar och mer utförliga frågor än vad som använts i denna studie hade krävts för att 
ge kategorierna mer vikt. Termerna hög och låg som använts för att beskriva deltagarnas 
intressen var problematiska. Dessa syftar på att den ena gruppen ansågs vara mer 
intresserad av ämnet än den andra. Termerna kan inte användas för att ge en exakt förklaring 
på hur pass kunnig en deltagare är. Det kan vara stor skillnad från deltagare till deltagare inom 
samma kategori och det hela hänger på hur forskarna tolkat informationen som samlats in. 
För att kunna jämföra deltagarnas egenskaper i denna studie gentemot en annan studie hade 
en annan term och andra kriterier kring grupperingarna behövt göras. 

Det finns en risk att på grund av intervju som metod så har felaktig information samlats in. 
Risken är att deltagarna dragit associationer och beskrivit vad de kände på ett sätt som de 
annars inte hade gjort för att de trott att intervjun sökte en viss information. En deltagare 
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kanske inte hade någon speciell association kring zombier i olika miljöer utan studien i sig 
väckte dessa associationer på grund av situationen som deltagaren befann sig i - ett 
studerande av deltagarens åsikter kring temat. En annan faktor som verkat påverka 
deltagarnas svar var deras individuella kreativitet. Det skiljer sig märkbart hur utförliga och 
komplexa narrativen deltagare byggde upp på grund av detta, och har en deltagare bra fantasi 
kan hen ha hittat på associationer som egentligen inte fanns innan undersökningen utfördes. 

Deltagargruppen för studien är homogen. Samtliga deltagare är mellan 21 och 30 år, åtta av 
nio var män, och de var alla studenter från Högskolan i Skövde. Alla deltagare var aktiva 
datoranvändare och samtliga spenderade vad tolkats som en medel- till hög nivå av mängd 
timmar på datorspel i veckan. Män och kvinnor har ibland skilda uppfattningar och sätt att 
resonera kring saker och skräckgenren är förmodligen inget undantag. Våld, sex och grymhet 
är frekventa scenarion inom skräckgenren. Detta innehåll påverkar och förväntas påverka 
människor på olika sätt och könen förväntas agera på olika sätt när de tar del av t.ex. en 
skräckfilm (Clasen, M. 2012). Även om uppfattningen av zombier skiljer sig mellan kön på 
grund av faktorer som de Clasen tar upp (eller andra faktorer) så går detta inte se i denna 
studie på grund av den homogena deltagargruppen. Även åldern på deltagarna är 
problematisk - för att bygga en uppfattning om hur synen på zombies ändrats genom tiderna 
hade en grupp äldre deltagare behövt introducerats till studien. De hade möjligtvis kunnat 
bidra med en bättre översikt över hur attityder gentemot zombier har förändrats. Denna 
undersökning har istället studerat hur en liten grupp manliga studenter i Skövde upplever 
zombier i olika miljöer. 

7.3 Framtida arbete 
Inför framtida arbeten kan det vara givande att undersöka resultatet av att presentera 
artefakterna som kortfilmer eller kortare spelsekvenser. Denna typ av presentation hade 
möjligen gjort det lättare för deltagarna att finna associationer till artefakterna eftersom det är 
det vanligaste sättet att konsumera zombie-relaterad media. Andra komponenter såsom 
animation och ljud hade troligen skapat fler associationer och kunnat ge mer utförligare svar 
kring denna rapports problemformulering.  

Flera variationer och kombinationer av miljö och zombier skulle kunna implementeras för att 
ge undersökningen ett bredare spektrum att studera. Hade artefakterna designats för att 
inkludera zombier av olika etniciteter och kön hade artefaktzombierna inte bara varit mer 
autentiska utan även låtit studien undersöka ifall folk har olika syner på manliga kontra 
kvinnliga zombier, eller på zombier av olika etniciteter. Diversitet och mängd på deltagare 
hade också kunnat utökas. Detta skulle ge studien fler infallsvinklar och göra det lättare att 
hitta trender i deltagarnas svar.  

Deltagarnas åsikter kring Artefakt 3 skulle kunna undersökas vidare för att se ifall det är den 
utökade influensen av teknologi i vår samtid som fått deltagarna att lättare kunna relatera till 
Artefakt 3, eftersom den påminner dem mer om vart samhället är på väg.  

Zombier har som tidigare förklarats kopplats till sin samtid, genom t.ex. satir eller som plattform 
för att reflektera samtida sociala orosmoln. Kan dagens zombiemedia tolkas på samma sätt 
som den äldre? Det vill säga - går det fortfarande att dra kopplingar mellan zombier och 
samtida orosmoln? Artefakt 2 var den som de flesta deltagare ansåg vara mest överens-
stämmande med hur de ser på zombier. Säger deras tankar och associationer något om 
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samtiden eller är deras resonemang bara kopplat till de mest frekventa visualiseringarna av 
zombier idag? När zombie-figuren lades in i alternativa katastrofmiljöer skapades annorlunda 
och ofta mer tilltalande associationer från betraktarna. Gäller detta alla varianter av 
katastrofmiljöer eller är det specifikt kopplat till dystopiska visualiseringar? Detta är frågor som 
hade varit intressanta att utforska i andra framtida studier. 
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Appendix 
 
 
            Figur A En zombiefierad man från I Walked With A Zombie (1943). 
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Figur B En flock zombies från öppningsscenen i Romeros Day of the Dead (1985). 
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    Figur C Infekterade jagar efter nästa offer i 28 Weeks Later (2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

 

 Figur D Artefakt 1, Postapokalyps 
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Figur E Artefakt 2, Undergång 

 



 VI 

 
Figur F Artefakt 3 Dystopi 

 



 VII 

 
Figur G Zombie-skissen som stod till grund för den slutgiltiga zombie designen. 
 

 
 
 



 VIII 

Figur H Ursprungligt koncept på de tre artefakterna, från vänster till höger (Artefakt 1-3). 
Notera att i detta skede fanns ingen bestämd kameraplacering eller zombiehord 
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Figur I Undantag för texturering - löv, graffiti, kartonger, tidningar, planscher och mossa 
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Figur J De sju arbetsstegen som skapade zombien. Från vänster till höger: Koncept, 
Zbrush, Maya, Substance Painter, Marvelous Designer, Unity och färdigt resultat efter 
finputsningar i Photshop 

 

 
 

 

 

 

 

 



 XI 

Figur K Anteckningar från samtliga intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XII 

Figur L Deltagarnas separerade tankar och associationer angående Artefakt 1 med 
deltagarnas associationer till specifik media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIII 

Figur M Deltagarnas separerade tankar och associationer angående Artefakt 2 med 
deltagarnas associationer till specifik media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIV 

Figur N Deltagarnas Separerade tankar och associationer angående Artefakt 3 med 
deltagarnas associationer till specifik media. 
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Figur O Sammanfattad deltagarstatistik: Ålder, Kön, Självevaluering, Variation och Intresse 
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Transkriptioner 
E = Eric Bingdahl, Huvudintervjuare 
C = Christoffer Eriksson, Notarie 
Siffra = Hänvisar till deltagaren som intervjuas. 
 
Deltagare 1 
Ålder: 21 
Kön: Man 
 
E: Hur mycket spelar du? 
 
1: Jag spelar generellt åtminstone 2-3 timmar om dan 
 
E: Hur mycket skulle du säga ser på film serier? 
 
1: Inte alls lika mycket faktiskt, det kanske nån film i veckan som mest eller nåt avsnitt serie i 
veckan, relativt lågt skulle nog klassa det som medium 
 
E: Variationen på det du spelar o ser o sånt hur ligger det på är det mycket samma saker 
samma genre eller mixar du runt det? 
 
1: Relativt liknande genrer för det mesta, inom spel är det mycket mycket actionspel, lite brett 
men men mycket shooter o så. Men även till exempel rollspel de skulle jag säga är de två 
huvudsakliga kategorierna jag finner mig inom. Inom film o tv serier så är det mer då är det 
väl komedier och mycket action sci fi fantasy, så det ja heh.  
 
E: Och din om man säger överlag över alla de här medierna vilken skulle vara din favvo genre? 
 
1: Det skulle jag säga är action äventyr om man säger så indiana jones aktiga. 
 
E: Om vi fokuserar på klassiska typer av film monster, vampyrer, zombies, varulvar, skulle du 
kunna ge din allmänna uppfattning av den typen av kreatur? 
(klassisk syn på dem)  
 
1: Tänker mer åt kanske walking dead, inte så annorlunda det är lite gnarligare lite äckligare, 
lite dyrare smink, 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
1: (Bild 3) Om jag börjar med bild tre, den var omedelbart mest iögonfallande för mig med de 
starka färgerna o sådär, om man gör en snabb jämförelse så skulle jag säga att den här är 
nog mest hotade av bilderna. För att det är här stöter man på den här zombien eller den här 
varelsen i det är mest instängt. I dom här andra bilderna är det ganska öppet landskap tror att 
det är andra varelser andra zombier så ser man det ändå som att här ser det ut som jag skulle 
ha en möjlighet att kunna röra mig långt bort eller gå runt dem sådär. Medans här i den här 
gränden då känner man sig verkligen instängd då är det som att jag vet inte vad jag har för 
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utväg här liksom att. O att försöka komma förbi den skulle ändå kräva att jag skulle komma 
väldigt nära den vilket jag då inte skulle vilja göra. Skulle säga att det ser ut att vara lite såhär 
vagt framtida aktigt i den här bilden i bild tre det är lite såhär cyberpunk-ish. Det är lite neon o 
sådär och då om jag tänker den zombien sån hära varelse i den här kontexten då skulle jag 
nog säga att då skulle jag vara mer behäftat att gissa att det är ett offer för nån high tech frod 
eller nått experiment eller nåt sånt. Jag tror det händer i bland annat det expanderade star 
wars universumet så här liksom det är nån konstig det här är om man kommer till de lägre 
nivåerna av stan liksom så vet man aldrig vad man stöter på. Den ser inte så illa till tyglad ut 
ännu så den är väl relativt färsk om man säger så och att det är en till som liksom stapplar ut 
bakom. Det implicerar att det är som en grupp av dem eller att det är från ut från den här 
dörren de har börjat komma. Det känns som att det här kan va ett isolerat fall där man kanske 
är lite ensam sen att ifall jag var i denna situation så skulle jag kanske vara en av de första 
offrena skulle jag säga. 
1: (Bild 2) Bild 2, är mest nära ens liksom bild av en modern typ zombieapokalyps skulle jag 
säga, det här är liksom nära inpå vad man tänker när man tänker liksom zombies. Walking 
Dead, World War Z det är en modern kontext man ser att det är mer eller mindre nutida 
byggnader som ändå har blivit ganska illa åtagna av tidens tand så har det kanske varit ett 
tag sen nåt slags outbreak eller sådär. Jag ser åtminstone fyra eller fem utöver den som är i 
mitten av bilden. Det är ändå ganska hotande, det är många av dem helt enkelt. Det är mest 
utav de här bilderna, här har jag fortfarande det här jag prata om förut det är ändå ok med 
utrymmer här får man bilden av här skulle man eventuellt manövrera förbi dem. Men det är 
ändå helt enkelt det blir det här att då blir de mer hotande för att det är många av dom. För 
det känns som att i oftast om det är en zombie, dem brukar man kunna ta hand om eller 
förbipassera o de är mycket mer av ett hot desto fler av dem det blir. Början av walking dead 
hästen o det där. Även här husen tyder på att det liksom kan ha gått ett tag sen vad som än 
hände. Ok zombierna här dom är lite liksom dem är lite spöade det är lite sår o det är lite 
upprivna kläder o så på’t. Men kanske jag skulle förvänta mig lite mer om man snackar om 
man snackar walking att någon av de skulle vara såhär riktigt illa liksom, ruttnade så här. Man 
skulle se verkligen lite skulle gått lite tid, och att det är dem här fönstrena är så här lämnar 
utrymmet öppet för att det kan lika gärna va att de här husen är fulla av zombies det kan va 
nån bakom hörnet eller såhär. 
1: (Bild 1) Bild 1 är nog ett scenario där jag minst ser där jag minst tänker mig den här typen 
av zombie det är så pass nedgånget i bilden att det ser ut som att det är långt lång långt efter 
en apokalyps. Eller liksom att det hänt nåt riktigt illa med människorna här ser det ut som att 
civilisationen hart varit borta i 100 tals år. Sanddyner har rullat in o det är trasiga hus då skulle 
jag ha förväntat mig då i sådan terräng då tänker jag inte nödvändigtvis zombies då tänker jag 
mer typ kanske muterade varelser eller andra människor. För att då om att det skulle vara 
långt efter då tänker man att ifall det a zombierna som orsakade det här. Då skulle man se 
dem liksom då skulle man se de många av dem som var mycket mycket äldre. Det skulle vara 
sån där som knappt sitter ihop. Kanske nån som bara är en uttorkad bröstkorg eller nånting 
om inte det här är färska zombier men då skulle man ändå se kanske lite så här konstiga 
kläder eller inga kläder alls. Eller kanske hel såhär muterade av strålning. Även här som i bild 
två så är det ganska öppet liksom. Det är ett öppet landskap om man säger så, eftersom det 
är, här är det bara två stycken då här känner jag nog också så att här skulle jag nog känna 
mig säker på att jag skulle kunna förbipassera den här saken. Så den är nog minst hotande 
av dem här tre bilderna. Nu med tanke på att det är ett så öppet landskap finns ju möjligheten 
att den här kommer följa efter mig i mil. Men om jag håller upp en sån här lätt stav vandring, 
powerwalk så borde en inte komma ikapp mig. För det är ju nåt jag också kan inte ännu peka 
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ut att med tanke på hur den här zombier ser ut o poser de intar jag skulle anta att det här är 
en lite långsammare. Långsammare zombie det är liksom en det ser ut som att den eventuellt 
i bild tre ser det ut som att den precis märkt en medan i bild ett o 2 så känns det mer som att 
nu har den sett dig sen länge. Men nu är den nära inpå nog att den börjar sträcka sig efter o 
försöker få tag i en, men ifall det hände. Var det en snabbare zombie vilket är den mer 
moderna zombien då skulle jag nog sett den mer i någonslags full sprint då skulle de va nån 
mer djurisk. Den här bara bookar det den är påväg mot mig. 
I bild ett den här zombien i bakgrunden den verkar inte nödvändigtvis ha märkt betraktaren 
har märkt mig om man säger så. Vilket säger mig att det här är kanske ett fall där man närmar 
sig en grupp av dem eller ett hus där det är några av dem. Och då råkar den här som kommer 
mot tittar vara den första som märkt den. Medan i bild två får jag mer intryck. I bild tre får man 
mer intrycket av att då har hela gruppen sett en. I bild ett skulle vara att ifall det är en sån här 
jättelång öken Mad Max framtid då skulle man kanske sett ett mer i liksom själva zombien 
som jag prata om förr ut att den skulle vart mer sönderbränd eller väldigt udda.  
1:(Bild 3) På bild tre då får man intrycket av nåt såhär dystopiskt kanske 
övervakningssamhälle. Det  är kanske nåt företag som försökt komma på nåt läkemedel så 
har det blitt fel, oetiska experiment eller liksom, nåt som slängt ner på de nedre nivåerna så 
det är dem där nere som drabbats medans de där uppe kanske inte. 
 
E: Vilken bild passar bäst in i din syn på zombien? 
 
1: Jag tycker bild tre nog är mest effektiv så skulle jag säga att bild två passar in bäst med ens 
uppfattning för jag placerar zombien generellt i en modern kontext det spelar på många rädslor 
vi har i nutiden typ. Och då skulle jag sätta bild tre som den är näst bäst , även här känns det 
som här kan man tänka i huvudet nån såhär relativt logisk inom citattecken om varför den är 
där. Då skulle jag nog säga att den här bild ett den här sandiga öknen den passar nog in 
sämst med vad jag förväntar mig att hitta en zombie. 
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Deltagare 2 
Ålder: 23 
Kön: man 
E: Hur mycket spelar du spel? 
 
2: Jag skulle nog säga 5 timmar i veckan. 
 
E: 5 timmar, ok. 
 
2: Jag har spelat mer förr men i nuläget.... 
 
E: Absolut men det är så det brukar gå. Filmer o serier o sånt hur många timmar lägger du på 
det säger du? 
 
2: Borträknat youtube videor så. Nån slags filmer. Det kan man räknas som isåfall väldigt låg. 
 
E: Ok absolut o när du väl spelade senast o sånt hur vad skulle du säga variationen är på det 
du gör, håller du dig till en genre eller mixar du? 
 
2: Jag är nog väldigt lojal till genre. 
 
E: Ok o vilken genre skulle de va? 
 
2: Precis i uhm när det kommer till film så ser jag allt som oftast skräck eller actionfilm, i spel 
så är det nog mest action. Jag spelar inte lika mycket skräck spel, men där har jag istället mer 
lojalitet till shooters. 
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E: Ok 
 
2: Något som jag inte tycker lika, förekommer inte lika ofta i filmer.  
 
E: Vi pratar inte om den där doom filmen, nä ok men det är bra, ok om du skulle säga typiska 
filmmonster som typ vampyrer, zombier, varulvar etc förekommer dem någonting i det du 
konsumerar? 
 
2: Ja de förekommer. Mycket oftare i filmerna än i spelen just på grund av genre, zombies 
ogillar jag i film men tolererar i spel, där brukar det oftare innebära att man kan blåsa skallen 
av dem. 
 
C: Varför tycker du inte om zombies i film bara för att utöka svaret? 
 
2: Jag tycker de är ointressanta som monster o varelser, o ointressanta hinder för dem oftast 
brukar beskrivas o vara någonting som är döda som sen väcks till liv igen eller nån infektion, 
men så som de då porträtteras så. Huh, nu behöver jag inte oroa mig för liksom att offenda 
någon.  
 
E: Nej då. 
 
2: För vi är ju alla coola, nä men de ä som hjärndöda i liksom media, just att är man död dör 
ofta hjärnan också så har de inte ofta mål annat än att: jag ska äta hjärna eller liksom 
personlighet eller såna saker utan dom är bara nån slags ansiktslös hungrande massa. 
 
E: Ja, ja ser det absolut. Ok då kommer vi visa tre stycken bilder, och du får gå igenom dem 
valfritt i vilken ordning du vill o beskriva fritt bilder var för sig, tankar, associationer kring dem, 
bara så du blir nöjd du behöver inte sträcka dig efter svar eller nånting sånt. Då ska vi se. 
Då har bilder 1, o 3 där. 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
2: Så är har man ju vad jag då skulle beskriva vara nån slags zombie varelse 
 
E:  Bild 1.  
 
2: Ja precis i bild ett, och miljön känns då isåfall lika tråkig och uttryckslös som zombien själv 
med ja nån slags stad ser det ut som att vara övergiven en massa sand inte mycket annat 
han har förvisso en zombie kompis i bakgrund men det är ju, inte jätteintressant det är en 
väldigt, jag skulle gissa att detta är nån slags ledning som också då har rasat vilket då o då 
skulle jag förvänta mig att jag skulle beskriva det som en spelnivå eller liksom så så skulle 
man då ha en massa equipment som inte kommer fungera eller sån saker vilket inte heller 
frestar mig det känns som en väldigt tråkig spelnivå jag gillar liksom inte den här saken inte 
fungerar, inte att reparera det eller hitta en nödgenerator eller vad det är. Vad det brukar man 
kan ju ha förhoppningen haha att writer för spelet har gjort mer intressanta saker med det men 
min fördom skulle väll vara att spelsputiuon inte tillåter sånty att skriva en story jag skulle tycka 
vara intressanta skulle ju det innebära att man tar bort zombies eller göra dem så pass 
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mänskliga spå att de är i priviop outskillbara. det kan de ju förvisso vara men med någon dumt 
ansiktsuttryck o det faktum att kläderna är liksom trasiga som zombien inte liksom aktar sig 
för vart den går eller såna saker. Då känner jag mig klar med bild ett 
 
E:jamen 
 
2: O går på, precis, två. Här är det ju om du nu jämför med tidigare bilden genast mer intressant 
för mig, dels så liksom befinner sig nu finns ju också fler än två zombies. ser möjligt 5 stycke 
spontant, men dem befinner också i en stad med jag ser ju nån slags grönska, husen som 
finns ser förvisso fortfarande övergivna ut men är inte raserade på samma sätt som i förra, 
men grönska växer också på byggnaderna åtminstone på 1 av byggnaderna de två i  
 
E: Förgrunden  
 
2: Förgrunden ja 
 
E: Det är ju inte förgrund i egentligen. 
 
2: Nära, i förgrunden, längst bort kan ju vara att jag är för långt bort för att kunna urskilja lite 
men, det om de inte är liksom överväxt, förvisso kanske skulle då va som en liksom stadsdel 
i staden har liksom övertagits av zombier så skulle man liksom inte fokusera på att städa sina 
byggnader först, alltså som en grej innan zombier är borta men det ger mig åtminstone ett 
visst hopp om att en mer intressant story att viss del av staden inte ännu övertagits av 
zombies, så då kan man liksom ha då kan man ha en story som inte är enbart jag ska jagas 
av zombisar jag ska döda zombies åtminstone en del av om jag då fortsätter beskriva spel 
narrativ ett, sen gillar jag också vad jag antar är kartong o tidningar som ligger på marken. Jag 
är ju inte jätte berest men att ha kartong liggande på marken känns för mig udda vilket kan 
bidra till någon slags skrämsel känsla kanske eller att nåt slaga att nåt är out of place det kan 
bli så åtminstone. Då går jag nu över till bild tre där, helt klart känns mest intressant av dem 
här tre, här, förvisso ser det rätt trångt ut men det är mycket färgglada, färgglad ljus.  Kanske 
inte är jättemycket ljus men mycket färg iaf ser också en stad. I bakgrunden så här kan jag då 
anta att jag är utomhus o inte liksom inuti en nattklubb som kan var första tanken finns ju 
också kameror utanför dem. Kanske om de inte är inne i nattklubben kamerorna kanske ser 
annorlunda ut, för att inte va så utstickande o kanske inte lysa rött heller fast det kan ju förvisso 
bidra till lite festlig stämning 
 
E: kanske det 
 
2: O då kan det ju va så att graffitin på väggarna är liksom bara dit klottrat av ungdomar 
snarare än att vara ett liksom val av den som äger liksom nattklubben, att vi vill ha den här att 
vi vill ha klotter på väggarna, förvisso nu kan det här va så att det inte alls är en nattklubb men 
i för mig så 
 
E: Ja absolut du är fria att  spåna fritt 
 
2: Men så de är då att ägaren inte valde att ha klotter gör ju nattklubben mindre intressant, 
just för mig jag tycker att en ägare som så här välkomnar in o klottra på mina väggar känns 
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som en intressant karaktär, det skulle kunna vara ägaren som liksom tittar ut genom dörren 
men det ser isåfall en äldre man med en liksom rynkad panna o bryr sig inte jättemycket om 
zombien som är framför honom liksom men jag skulle misstänka att det där är typ en till zombie 
men hoppet... 
 
E: Du är fri att bygga ett eget narrativ 
 
2: Fan va den karaktären står i mörker  
 
E: Ja absolut 
 
2: Men då väljer jag att det är ägaren till nattklubben.  
 
E: Ok ja 
 
2: Ja men precis det här ser inte ut som klotter utan dem står faktiskt ut från väggen vet inte 
om det här är nån slags fönster eller nåt sånt, det känns som det känns som en intressant 
stad isåfall att ha fönster som vätter ut mot dels en såndär liten bakgata o också mot den här 
nattklubben, nattklubben stiff ouf, men sen är det ju oxå nåt slags rörsystem ovanför gången 
o då också ovanför fönstren så hä skulle man kunna gå kan jag tänka mig för att slippa undan 
zombies sen skulle jag också kanske att det är mörkare än överlag här skulle jag nog hoppas 
att det var mer av ett stealth mission vilket också är något jag föredrar över ja kanske i dem 
här öken nivån det känns som att där kanske man inte kan gömma sig lika bra. helt klart 
intressanta 
 
E: ok kanon då ska vi se, har du nåt du vill tillägga chris? 
 
C: I bilderna vad är det som du känner clashar mest liksom vad är det som sticket ut hårdast 
du pratade men den här första bilden att nu med att  beskriva att ehh du hade ett problem att 
se uhm liksom zombien och miljön som ointressant o gick ut en del till varför helheten var 
liksom ett problem så, men är det miljön i sig som du har större problem eller är det zombies 
som är problemet eller är det dem tillsammans som är problemet? 
 
2: När man återgår till bild ett, även utan zombie så tycker jag miljön är ointressant, det har ju 
också att göra med tidigare erfarenheter och fördomar om vilka stories so kommer att utspela 
sig i den miljön o vad man kommer få göra jag är övertygad om att man kan göra en intressant 
story i den miljön men min första tanke när jag ser miljön är inte ja här kommer de ha en säkert 
ha en  intressant story, särskilt med tanke på att det här raserade byggnaderna och vad som 
ser uta att vara en bildörr från då en bil som ser illa åtgången ut, vilket skulle då 
 
C: Ja liknande insikt i em här ,här beskrev du om hur byggnaderna i sig du kunde se en ganska 
potentiellt intressant story  just för all övervuxen het o sånt, så miljö så som jag tolkar det iaf 
så verkar det som att för dig är miljön ganska så intressanta här men den dras ner på grund 
av zombierna i sig stämmer det eller hade du velat utveckla det nånting 
 
D: Nä det stämmer, just för att jag har, det är en snabb överblick innan jag gick in på specifika, 
då identifierade att såhär att ok men det är nog samma eller same-ish karaktär i alla bilder så 
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hur gör man den här zombie karaktären intressan. det är inte en tacksam liksom råvara tycker 
jag, men då kollar man till miljön, hur kan jag göra den här karaktären intressantare vad kan 
den här karaktären göra i miljön som gör karaktären eller miljön intressant 
. 
E: Absolut, så vilken av dom här 3 skulle du då säga att ja du föredrar utifrån dina kriterier,  
 
2: Jag föredrar då bild tre 
 
E: Yes och vilken överensstämmer med din liksom förutfattade mening om vad en zombie är 
bäst 
 
2: Bild 2, jag är fortfarande lite oklar varför det liksom växer på byggnaderna men det går att 
förklara med nån zombie skit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagare 3 
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Ålder: 27 
Kön: man 
 
E: Hur mycket spel spelar du? 
 
3: Jag spelar varenda dag, jag skulle väl säga att såvida jag inte är skit upptagen eller är borta 
så spelar jag lätt 5 timmar per dag kanske 6 7 (timmar) 
 
E: film o serier o sånt? 
 
3: De är upp o ner men när jag fastnar o börjar se en serie som jag tycker om då ser jag klart, 
då bingar ja det. men annars är jag inte jätte, jag känner inte däremot behovet av att nu 
behöver jag en ny serie.men jag ser väl kanske genomsnittlig en timme per dag på film eller 
serie kanske 2. 
 
E: Variation på det du väljer, håller du dig till en genre? 
 
3: Jag är ganska mycket allätare. så ja både när det kommer till spel o film men ofta är det ju 
som sagt likadant som med serier att jag fastnar i nåt spel jag spelar jättemycket, men det kan 
vara lite från four-ex till fps strategi spel etc. 
 
E: Vad skulle du säga är din favoritgenre  
 
3: Jag skulle säga att jag föredrar sci-fi eller fantasy 
 
E: Typiska filmmonster o så som vampyrer zombier etc dyker dem upp ofta i det du 
konsumerar? 
 
3: Det skulle jag säga att dem gör, speciellt idag är ju zombies det vanligaste och varit det 
populäraste i många år 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
3: (Bild 1), Det här känns då väldigt postapokalyptiskt, mycket på grund av det här öken temat 
som de springer runt i, massa rostiga bilar trasiga hus brukar ju oftas associeras med 
postapokalyps. Han här ser ju ut att ha varit en vanlig människa, jeans kläder jacka kanske 
han har jag vet inte kanske bara en skjorta o linne,  (Bild 2). På bild två så är väl personen 
ganska lika, o jag får även här lite postapokalyps vibbar, men det här känns mycket moderna, 
liksom här på bild ett här har det skett en apokalyps här har världen gått under, här i 2 känns 
det mer som att här har kanske bara mänskligheten gått under, för man ser hur huset här i 
bakgrunden har mossa på sig liksom, det här naturen har börjat komma tillbaks sig tillbaka i 
den här staden. här skulle jag väl anta att mänskligheten har blivit zombies eller zombies som 
tagit över större dela och  mänskligheten är väldigt liten iaf. Så det här är väl en annan form 
av postapokalyps skulle jag väll säga, det här (bild två) känns som en lite mer modern tagning 
på post apokalypsen, medans bild ett känns mer som 80 talet alltid visa oss att så här kommer 
apokalypsen se ut så känns det här mer som hur det brukar vara idag.  
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(Bild 3), kan jag väl tycka känns mer som att det här såhär neo futuristisk zombie invasion här 
får jag inte samma känsla av att det gått under som jag fått från 1 o 2. Utan att här är det mer 
som att det är i början av ett zombieutbrott eller vad det kunde vara , baserat på vilka 
associationer jag har från tidigare medier, även den här ja kameran ser ut o vara igång o lite 
sånt, det känns mer som att det är hänt tidigt eller att det är i ett tidigt stadie. o på grund av 
färgerna känns det lite mer levande alltså världen, medans på bild ett o 2 finns inga 
neonskyltar direkt. 
 
E: Om du skulle beskriva ett narrativ i bilderna? 
 
3: (Bild 1) Så här ser jag som sagt det här är apokalypsen här har det blivit en ett atomkrig 
eller liknande. radioaktiviteten har gjort att människor blir reducerade i hjärnkapacitet och 
därför har de muteras till zombies, skulle jag säga att det här är ett resultat av. I bild två skulle 
jag väl säga att här är det mer att här har det hänt någonting, det känns mer som ett science 
gone wrong, att det kommit nåt virus eller nåt liknande som gör personer till zombies typ. o 
har då som sagt reducerats mänsklighet till mycket mycket färre än vad som finns, vad vi är 
nu. Bild 3 skulle jag väll säga mer är en, här skulle det ju kunna vara en modern vampyr 
tagning, där en vampyr gör om folk till zombies vilket känns mer inte jätte modärn men förr var 
det väl mer att de var associerade med varandra, jag får lite sånär blade, daywalker känsla 
av här, att det är liksom här är det mer underground liksom mänskligheten lever på fortfarande 
men det finns undangömt för den stora massan så finns det nån zombies eller vampyrer eller 
nåt liknande. 
 
C: Finns det någonting sticker ut eller inte passar in? 
 
3: Ser att han har olika sår på byxorna. Jag skulle vilja ha mer toning på byggnaderna i 
bakgrunden i bild ett. Hans kläder tycker jag passa bäst på 1 o 2. På bild tre känns det konstigt 
att han skulle ha såhär slitna kläder. Kanske känns det lite udda, jag vet inte om det här ska 
föreställa tidningar som ligger här, att de ser lite för färska utom det nu har gått såhär långt att 
det har börjat växa mossa på höghusen känns det konstigt att tidningarna inte gått sönder av 
regn eller liknande. 
 
E: Hur tycker du miljön o zombien passar tillsammans. 
 
3: jag skulle säga att jag tycker att 2an är den bästa passningen, mellan 1 te 5 skulle jag säga 
4 nånstans, o ettan skulle jag bara sätta lite strax under det känns som att han skulle ha mer 
nötningar på kroppen egentligen han ser ju lite blodig ut men ha skulle varit mer liksom, om 
man lever i ett ökenlandskap så bör man ha mer vara mer nött. På bild tre skulle jag säga en 
2a kanske, då återigen på grund av narrativet jag själv beskrev så tycker jag att den skulle 
vara mycket mindre nött zombien, alternativt så skulle omgivningen sett mer rundown ut om 
de skulle ha varit liksom mer alltså kvarlevor från en apokalyps typ men fortfarande det kan 
vara lite ljus o neon. 
 
E: Vilken bild överensstämmer bäst med din ide om en zombie? 
3: Bild 2. 
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Deltagare 4  

Ålder: 21 
Kön: Man 
 
E: Hur mycket spelar du spel? 
 
4: Ungefär 2-3 timmar om dagen 
 
E: Film serier? 
 
4: Betydligt mycket mindre, det är mer youtube än det är serier.men film oserier kanske 5 
timmar i månaden. 
 
E: Det du ser på hur pass mycker variation är det på de? 
 
4: Det är hyfsad variation 
 
E: Har du någon favorit genre? 
 
4: Då är det väl mest fantasy liknande. Det är väl oftast action eller psychological thriller. 
 
E: Typiska filmmonster som vampyrer varulvar zombier hur mycket förekommer det i det du 
konsumerar? 
 
4: Inte jättemycket. 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
4:  (Bild 1) Det första jag tänker på den här är nån blandning mellan fallout o dayz på bild ett. 
Känns som det skulle va nåt väldigt postapokalyptiskt som förmodligen hade någon stor 
incident snarare än att zombies kom först. det ser ut o va hyffsat modern tid det kan jag väll 
säga om alla av dem. på bild ett baserar jag det på mest kläder o typ byggnader o trafikljus o 
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vad som ser ut att vara en bil eller liknande. om jag skulle gissa plats för det här så skulle jag 
väl gissa antingen usa eller vad heter den där öken staden där alla rika åker? 
 
E: Dubai? 
 
4: Dubai, baserat på sand. Nu spenderar jag mer tid på den här bilden än jag skulle vanligtvis 
då, men om jag kollar på himlen oxå som är gulaktig så skulle jag väl gissa att de är 
förmodligen gift i atmosfären eller nåt liknande oxå. 
(Bild 2) Känns mer som att det är zombies som orsakat apokalyps och det baserar jag på att 
samhället i sig inte ser helt förstört ut, det är fortfarande grönt gräs o liknande, det ser ut som 
att det kan ha varit ett bra tag sen, några år sen det skedde någon zombie apokalyps eller 
liknande baserat på att det är mossa på byggnaderna. Det här känner jag skulle kunna vara 
nästan var som helst i ett lite rikare land då.  
(Bild3)Går vidare till bild tre så, det här ser ut att antingen vara japan NY eller framtiden 
baserat på att jag ser ganska höga ljus i bakgrunden, om jag kollar på skyltarna så ser det ut 
o vara, graffitin ser ut att inte vara, det ser ut o va mer orientalisk men det klubben heter stiff, 
o jag vet inte hur vanligt det är att ha engelska namn på klubbar i andra länder. den här skulle 
kunna vara i ett ganska tidigt stadium i en zombieapokalyps eller liknande. Just den här 
skuggningen ser den ut lite som voldemort oxå. allt det här skulle kunna var i vilket stadie som 
helst, jag tror det är för att det ser inte lika vida spritt ut, det skulle kunna va så överallt men 
iomed att det fortfarande är ljus som är på o att man inte ser så många av dem att det. Den 
ger en viss känsla av att den här känns mer läskig för att jag känner mig mer instängd här. 
 
E: Är det nåt som sticker ut eller passar in eller inte passar in? 
 
4: Alla passar väl in i sin omgivning om man säger så, jag skulle kunna köpa vilken som en 
egen enskild bild eller del av en film eller promotional material, det är väl mest bild nummer 2 
som känns zombierna sticker ut lite mer här tror jag. 
 
E: Sticker ut på ett bra eller dåligt sätt? 
 
4: Jag tror på, på ett neutralt sätt tro jag, antinge känns det som att det känns som en verkligare 
situation skulle det kännas om zombies kunde vara här om man säger så, men sen i 
färgschema den här är mycket ljusare på då sticker den ut ur bilden.  
 
E: Vilken av dem här bilderna överensstämmer bäst med din bild av zombies? 
 
4: Det skulle nog vara bild tre, för det känns mycket mer personligt hot, mycket mer inskränkt 
som att det går ren mellan gång eller så. min bild av zombie generellt är inte den här vad heter 
den? Walking dead när han är mitt i stan på en bil eller tank. det är inte den traditionella bilden 
jag ser zombies, jag förknippade med mycket mer med de tidigare stadierna där det är ghoul 
liknande. 
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Deltagare 5 
Ålder: 23 
Kön: Man 
 
E: Hur mycket spel spelar du? 
 
5: Varje dag, minst en timme. 
 
E: Film serier? 
 
5: Sällan, game of thrones annar är det inte så mycket. 
 
E: Håller du dig till en genre? 
 
5: Majoritet fantasy, inte så mycket reality. 
 
E: Favoritgenre? 
 
5: Fantasy. 
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E: Typiska filmmonster som vampyrer, zombier,varulvar förekommer det i det du konsumerar? 
 
5: Ja.  
 
[Artefakterna presenteras] 
 
5: Jag känner att de här två (artefakt ett och två) miljöerna skulle kunna vara i dem hära 
survival spelen, vad heter de? 
 
C: DayZ. 
 
5: (artefakt tre) Den här känns som att det skulle kunna vara en zombie i det spel som kommer 
ut cyberpunk 2077. men det kanske är för neonljuset.  
(artefakt två) Generisk, det känns inte som det är mycket fantasi i dem här världarna förutom 
att det är zombies då, det är väl det som är spin offen om man skulle vilja spela eller se serier 
på det här. det här ser ut som om det skulle vara mer gjort för att skrämma folk i den här 
settingen, och det här är mest för att få död på zombisarna och undvika dem.  
 
E: Tänk dig nåt narrativ? 
 
5: (artefakt ett) Världen har gått under o man åker runt i nån trasig jävla bil o försöker överleva. 
(artefakt tre) Det känns som att kunna vara i ett framtida forskning center som försökte leka 
med gener o det gick inte så bra. 
 
E: Du har problem med tvåan är det fel för generisk sticker ut? 
 
5: (artefakt två) Det är en storstads setting, jag har väl kanske inte spelat så mycket som har 
zombies i storstaden, det som jag kom på nu är att den här film Will Smith spelar i? 
 
C: I am Legend. 
  
5: Jo men denna här kanske skulle vara ett sånt här wave spel där de kommer i vågor o man 
måste bygga ett försvar. Open world (artefakt ett), wave (artefakt två) o sen skräckspel 
(artefakt tre). 
 
E: Hur tycker du de passar in eller sticker ut?  
 
C: Hur tycker du om den första? 
 
5: Tråkig, men det är väl för att det inte händer så mycket, sand och sånt. så det är ju bra gjort 
om det skulle vara världen undergång nära inpå där då ska det ju inte se bra ut, man ska ju 
inte bli glad. jag skulle hellre spela 3an än tvåan o ettan.  
 
E: Vilken överensstämmer bäst med vad som överensstämmer med din mentala ide av en 
zombie? 
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5: (artefakt två) För att det är en stad setting och kläderna, det här kan ha varit för en månad 
senare att det varit ett zombie outbreak o sånt där. På så sätt tycker jag zombien passar bäst 
i (artefakt) två. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare 6 
Ålder: 24 
Kön: Kvinna 
 
E: Hur mycket spelar du spel? 
 
6: Inte riktigt varje dag men nästan, kanske isåfall ett par timmar, två tre timmar sådär. 
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E: Filmer serier? 
 
6: Serier mest anime, superhjälteserier. Inte jätte insatt i filmer förutom disney, pixar. 
 
E: Variation på det du ser eller spelar överlag håller du dig mycket till samma typ? 
 
6: Man undviker det som man vet att man inte tycker om. 
 
E: Har du nån favorit genre? 
 
6: Adventure, singleplayer, super mario galaxy, spelade mycket Smash förr. 
 
E: Typiska filmmonster som vampyrer, zombier,varulvar förekommer det i det du konsumerar? 
 
6: Delvis, jag dras inte till fantasy så men jag tycker det funkar när det är blandat mänsklig o 
supernatural. 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
6: (artefakt tre) Nummer 3 tänkte jag direkt på k pop akali skinnet, som har dem neonfärgerna 
i princip. 
(artefakt ett) Nummer 1 känns mer som öken, den mest dystopiska skulle jag säga, mest öde. 
(artefakt två) Den i mitten känns lite Last of Us kanske, också så här dystopisk att det är växter 
o så på husen o att det är övergivet. men det ser inte ut att ha varit så jätte länge. tvåan känns 
minst threatening tycker jag för att det är mer vanligt dagsljus, även om det är fler zombies i 
den så känns den lite mer så här 90tals spel när det var lite mer inte så mycket stämning i 
ljuset utan det var mer bara massa hordes av zombies typ. 
(Bild 3) Nummer 3 är ju, känns väl mest threatening skulle jag väl säga för att det är så trångt 
och väldigt ja mörkt i jämförelse med de andra.  
 
E: Nått narrativ? 
 
6: (artefakt ett) Nummer 1 känns som Mad Max, och ja det är ju inte den vanligaste miljön som 
det är zombies i det brukar ju va så här stadsmiljöer/country stil, så där känner jag lite sånt 
narrativ att det är dött sen länge. 
(artefakt två) Tvåan då tänker jag som sagt lite så här gammalt spel, många waves av 
zombies, lite såhär Doom, inte Doom, Duke Nukem feel på det. jag har inte spelat duke nukem 
men jag får bara den liksom… Det har gått under för zombies har invaderat liksom 
(artefakt tre) Trean är väl lite svår tycker jag. jag tycker väl den miljön är den zombies passar 
in minst eller vad jag ska säga. För det känns ändå som att just för att det är ljus o grejer så 
är det ju inte så övergivet utan det är fortfarande igång om man ska säga. så där känns det 
som att det skulle va rätt nyligen att nåt stöter på dem här zombisarna eller att, lite som en 
superhjältefilm som att det är liksom på vissa ställen i en stad som det händer saker liksom 
inte att det har blivit invaderat överallt. kanske att det skulle vara nått labb eller nåt de kommer 
ut från eftersom det är en öppning där o en övervakningskamera. Känns lite som det finns en 
anime som heter parasite. 
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E: Hur passar zombien o miljön ihop? 
 
6: Då tänker jag nummer 2 som mest passande. 
(artefakt ett) I ett känns det som att det inte finns något för dem att jaga där. 
(artefakt tre) Och nummer tre är lite mer udda, just för att det är mycket ljus o det verkar vara 
en del liv kvar i de båda andra så har de redan tagit över allt i princip. 
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Deltagare 7 
Ålder 23 
Kön: Man 
 
E: Hur mycket spelar du spel? 
 
7: 20 timmar i veckan 2-3 om dagen. 
 
E: Filmer o serier? 
 
7: Lite mindre kanske 3 timmar i veckan. 
 
E: Variation på det du spelar o ser o sånt, byter du upp det mycket eller håller du dig mycket 
till samma typ av genre? 
 
7: Nä jag byter upp rätt ofta det är ju inte ofta jag spelar samma utan det kan vara väldigt stor 
variation ja.  
 
E: Har du en favorit genre eller en som du spenderat mest timmar på?  
 
7: Kanske är fantasy. 
 
E: Typiska filmmonster t ex vampyrer, zombier, varulvar. Dyker det upp någonting i det du 
konsumerar? 
 
7: Kanske zombies isåfall, det är oftast film eller serier isåfall. 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
7: Vad är det ni vill att jag ska? 
 
E: ja alltså typ, tala om den, beskriv vad du ser, vad du tänker kring dem, associationer den 
typen av saker. 
 
7: Det här är nog ett sammanhang som man oftare ser zombisar i (artefakt två, 3), än vad man 
ser i första. Men det kanske är för att dem här första scenerna är vanligare än vad med vad 
jag sett helt enkelt. Än en öken som jag ser här det är väll det som tilltar mig först. 
(Bild 3) Den här känns också som att den passar zombier lite mer för det är lite mörkare, 
zombier har ju lite med skräcktemat att göra o då passar ju ett mörkt tema bättre än vad det 
ljusa gör. 
 
E: Om du tänker nå form av narrativ i de olika scenerna? 
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7: (artefakt tre) Den här är kanske lite mer åt noir hållet. Storstad (artefakt ett), noir tema 
(artefakt tre), lite öken nånstans (artefakt ett).  Mycket befolkning (artefakt tre), mittemellan 
(artefakt två) o kanske inte alls så mycket befolkning där (artefakt ett). 
 
E: Om du skulle försöka ge nån form av ide om vad som hänt i scenen om du tänker världen? 
 
7: Alla tre känns väl som det är nån sorts apokalyps som har hänt, det är nåt virus som har 
spridit sig o tar över, och det känns som om det är samma tema på alla tre. dem är zombis 
allihopa. 
 
E: Du säger att de här två passar bäst, vad är det du associerar med dem som gör dem mest 
passande, vad påminner dem dig om? (artefakt två, 3) 
 
7: Det är nog mest för att den media jag konsumerat som handlar om zombies o liknande de 
har liksom utspelat sig i större städer eller mörkare noir aktiga teman, o jag har inte sett lika 
många som utspelar sig i öken så jag har ingen referens till det, o då blir det mer som att det 
här är standarden.  
 
E: Om inte zombien va med i bild ett, skulle du ha lättare att associera då? 
 
7: Ja då skulle jag kanske tänka mig att det var någon vanlig krigszon i mellanöstern eller 
nånting. 
 
E: Vilken av bilderna tycker du mest om vilken ser intressantast ut? 
 
7: Trean. 
 
E: Vilken överensstämmer mest med din förutbestämda bild av zombies? 
 
7: Då skulle jag säga tvåan. 
 
E: Vad är det med 3an du tycker bäst om? 
 
7: Det är det här noir temat, jag gillar det det är ett coolt tema. 
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Deltagare 8 
Ålder: 30 
Kön: Man 
 
E: Hur mycket skulle du säga att du spelar datorspel? 
 
8:  Då tar vi veckovis i sånna fall, då skulle jag nog säga 10 till 12 kanske. 
 
E: Ok, och filmer o serier? 
 
8: 6 timmar i vecka. 
 
E: Variation på det du ser o spelar eller så är det mycket samma typ av genre eller? 
 
8: Det är väldigt varierat 
 
E: Skulle du säga att du har en favoritgenre? Eller en som du lagt ned mest timmar på. 
 
8: Jag gillar postapokalyps väldigt mycket. O det finns det ju väldigt lite av tycker jag. 
 
E: Typiska såna här filmmonster som t ex varulvar,zombies, vampyrer eller sånt förekommer 
det i det du konsumerar?  
 
8: En del skulle jag nog ändå säga. För stunden är det mindre än vad det har varit men det är 
ju.. 
 
E: Det går upp och ner eller? 
 
8: Ja så är det ju. 
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[Artefakterna presenteras] 
 
8: (Artefakt ett). Om jag tänker på den där bilden så tänker jag mer post apocalyptic mutation 
aktigt zombie-ghoul-väsen. Snabb hade jag nog oxå sagt.  
(Artefakt 2) Om jag kollar på det här då tänker jag mer på en sån typisk zombie apocalypse. 
(Artefakt 3) Om jag tittar på den här då får jag mer faktiskt vampyr känsla o skapandet av nån 
ghoul eller nåt liknande så. 
Så den här (artefakt ett) känns mer som en mutation, Det här (artefakt två) biologiskt 
stridsmedel, och den här (artefakt tre) nått mytologiskt väsen fast i nån mer cyberpunks miljö. 
 
E: Om du skulle tänka dig något lite mer narrativ om zombien eller kreaturet? 
 
8: Det blir svårare. 
 
E. Kommer du inte på nånting är det också ett svar. 
 
8: Tror nog inte jag kan komma på nåt svar just för det, inte mer än ja det ja sa tidigare. 
 
E: Om du skulle rangordna dem, då menar jag inte den här bättre än den utan mer för sig själv 
då, låg eller hög. Kombinationen av miljö och kreatur skulle du säga att de överensstämmer 
med liksom vad du förväntar dig att se? 
 
(artefakt ett) Den stämmer kanske mindre överens med min föreställning om vad det skulle 
vara. Å då menar ja ju inte heller det återigen att det skulle va dåligt men jag hade nog sett 
mer söndriga kläder eller inga kläder alls eller dylikt. Den här (artefakt två) stämmer ju väldigt 
bra överens med vad jag föreställer mig vara en vanlig zombieapokalyps, men det tycker jag 
att den (Bild 3) gör också. Den känns liksom som ett offer från nåt väsen då som skapat det 
här. Så lite mindre (artefakt ett), hög (artefakt två) o hög (artefakt tre) hade jag nog sagt då. 
 
E: Då har du redan svarat på frågan om vilken överensstämmer bäst med din uppfattning om 
vad det skulle vara då är det tvåan som stämmer bäst? 
 
8: A. 
 
E. Vilken tycker du personligen då skulle vara intressantast? Om man sätter en historie eller 
nåt kring dem, vilken skulle du vara mest intresserad av.  
 
8: Den här (artefakt tre). Den sticker ut lite känns det som, det jag byggde upp i huvvet också 
när jag såg den. Också intressant: cyberpunks vampyrer. Det låter coolt det hade jag velat se, 
eller spela. Om jag hade rangordnat dem också hade jag sagt så,så och så ( Artefakt 3, 1, 2).  
 
E: Ok, så du sätter ändå den (artefakt ett) över den (artefakt två)? 
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8: Just på grund av temat är lite urvattnat, för min del nu i alla fall. Jag har sett så mycket o 
det hänt så mycket med sån serier o spel, framförallt spelvärlden. Men det här (artefakt tre) 
det sticker ut lite tycker jag, häftig miljö även. 
 
E. Det sista bara om vi tänker ettan här, du tycker det var lite dissonans mellan hur du tycker 
att zombien ser ut o miljön är. 
 
8: A jag får kanske tillägga till tidigare så att kanske mer brännskador eller bölder, nåt mer 
sånt här som får mig att känna att det är, om man ser på det gröna skenet som är överallt det 
får mig att tänka på kärnvapen o grejer, fast det blir ju ingen grön dimma för det. Det är den 
associationen jag får iallafall. Då hade jag nog velat ha nåt mer annorlund med honom grönare 
hy kanske eller bölder, svampar som växer ut eller så.  
 
E: Så han clashar lite med miljön? 
 
8: Fast det är inte mycket, det vill jag inte påstå, men ja kanske lite. Mer än dem andra känner 
jag ändå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagare 9 
Ålder:21 
Kön: Man 
 
E: Hur mycket timmar per vecka eller så skulle du säga att du spelar dator? 
 
9: 14 kanske, två timmar om dan nåt sånt. 
 
E: Filmer o serier? 
 
9: Nästan inget alls, det är mest spel. 
 
E: Hur mycket skulle du säga du varierar det du spelar? 
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9: Rätt mycket skulle jag säga, strategi spel spelar jag inte så mycket, strategi o sport är typ 
det jag inte spelar, annars spela jag det mesta. 
 
E: O skulle du säga att du har en favorit genre? O då är jag mer intresserad av säg så här 
fantsy sci, skräck än typ fps. 
 
9: Då skulle jag kanske säga nån sånär dark fantasy om man tänker Dark Souls eller nåt sånt. 
 
E: Typer av så här klassiska filmmonster t ex vampyrer, varulvar o zombies o såna saker, 
förekommer det mycket i det du spelar? 
 
9: A det skulle jag väll säga, det kommer väll nån variation på det. 
 
[Artefakterna presenteras] 
 
9: (artefakt två) Om vi börjar med den här då jag tänker såklart zombie, det är det första jag 
ser. Det har spridit sig genom mänskligheten, det här ser ju ut eftersom det är mycket växter 
överallt att det här är länge sen. Några årtionden kan jag tänka mig i alla fall. Vet inte om jag 
kan säga så mycket om den. 
(artefakt tre) Den här är lite mer intressant, återigen zombies som det är på alla bilder. Men 
här här ser ut mer som en cyberpunk miljö, jag tänker en alternativ, nummer två ser mer verklig 
ut o det här är mer en alternativ verklighet isåfall, inte fantasy. Mer åt mer cyberpunk sci-fi 
hållet. 
(artefakt ett) Det här är mer då en ökenmiljö, det ser lite ut som en gammal krigszon. Skulle 
liksom kunna vara Irak, Iran eller Syrien du vet. Mellanöstern nån krigszon där. Eller en 
postapokalyps setting isåfall. Man ser lite i bakgrunden att det är höga byggnader va? Då är 
det definitivt att här har nåt riktigt stort hänt, liksom atombomb, på den nivån. Skulle kanske 
kunna vara tillochmed nån kemisk attack också, så att det är bomben som har gjort folk till 
zombisar. Då kanske det är en mer global grej, då kanske det är att det här hände nyligen o 
att det bara är det här området, fast o andra sidan, den här dörren är rätt rostig så kanske att 
det är lite äldre o att det hände för länge sen, så kan det ju va att det spridit sig. 
 
E: Vilken skulle du säga överensstämmer med din bild av zombis bäst? 
 
9: Det skulle vara den här ser mest traditionell ut, då tänker jag mer Last of Us, den sortens 
stil. 
 
E: Vilken finner du mest intressant? 
 
9: (artefakt ett) Då skulle jag säga den här då, det kanske va för att jag kom på av en story 
om den. 
 

E: Om du skulle gradera dem individuellt inte med varandra utan typ låg, medium o hög i den 
stilen. Hur du tycker zombien och bakgrunden fungerar tillsammans. Bara tänk så här passar 
det här in passar det bra etc. 
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9: (artefakt två) Det här är ju, det här har man sett ut nästan liksom, exakt den här miljön så 
då skulle jag säga att det passar väldigt bra. Rätt logisk miljö, allt är i disrepair eftersom det 
är en zombieapokalyps  
 
(Bild 3) Den här är ju lite mer intressant, det har det ju fortfarande så att det är lite 
nedgånget just det här stället då. Kanske inte lika för det är fortfarande belysning o så. Det 
passar ok skulle jag väll säga, man ser inte så mycket cyberpunk zombie grejer så det kanske 
är de som spelar in också. Det är inte så att det känns fel. 
(Bild 1) Den här skulle jag också säga att det passar rätt bra. För när man tänker 
postapokalyps så är det ofta zombies, o det är inget i den här bilden som går emot det. Det 
kan va som jag sa innan att jag kan komma på anledningar kanske har nåt med den här 
bomben att göra, så det passar bra skulle jag säga. 
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