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Abstract  

The purpose of this paper is to examine, through the process of close reading, the usage of 

different motives and narrative perspectives in Max Brooks´ bestselling novel World war Z: 

An Oral History of the Zombie War, such as narration, the usage of the zombie and moral 

projections. As this paper also takes an overviewing pedagogic direction, the paper aims to 

present the positive outcome of reading fiction, in alignment with the envisionment-

arguments of Judith A. Langer, and how this can be implemented in the Swedish school 

system. A great amount of different claims were made in the analysis, due to the setting of the 

narratological hermeneutic alignment. For instance, the analysis revealed that WWZ could be 

read as an exposition of human behavior, when pushed to the edge of extinction, but it can 

also be seen as a mockumentary in book form – exposing some of the backsides of the 

capitalistic system. As for the pedagogic perspective, Langer’s concept of envisionment 

shows that merging the reading of fiction with group discussion can widen pupils grasping of 

different world phenomena, and thus stimulate their will for a lifelong learning, which 

correlates with one the of the core objectives and values in the Swedish school curriculum.  

Key word: Envisionment, motive, Max Brooks, moral projections, “World War Z”, zombie 

 

 

 

 

  



 

3 
 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 3 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 4 

2 Syfte, frågeställning och avgränsning ................................................................................................... 5 

3 Tillvägagångssätt och begrepp ............................................................................................................. 5 

3.1 Eventuell problematik inom hermeneutiska tillvägagångssätt ..................................................... 6 

3.2 Tidigare forskning .......................................................................................................................... 7 

4 Användandet av zombien – från marginaliserad kulturell företeelse till kommersiell samhällskritik . 7 

4.1 Författaren som ville föra zombiemästaren George Romeros arv vidare............................... 11 

5 Analys ................................................................................................................................................. 12 

5.1 Brooks´ narrativa framställningar ................................................................................................ 14 

5.1.1 Den intradiegetiske berättaren – när svartvita sanningar övergår till gråskalor ................. 15 

5.2 Den kusliga zombien ................................................................................................................... 16 

5.3 Hur bör WWZ läsas? – Brooks´ tankeexperiment och moraliska projiceringar .......................... 19 

5.3.1 ”Kapital” och ”enjoyment” ................................................................................................... 20 

5.3.2 Spridning genom protektionism ........................................................................................... 22 

5.3.3 ”Enade vi stå; söndrade vi falla” – Individualism, kollektivism och handel ......................... 24 

6 Sammanfattande diskussion .............................................................................................................. 28 

6.1 Vad utmärker Brooks´ narrativa framställning? .......................................................................... 28 

6.2 Vilken funktion har zombien i olika narrativa framställningar? .................................................. 29 

6.3 Vilka motiv går att skönja i WWZ? .............................................................................................. 30 

7 Läsningens vidgande av läsarens världsåskådning ............................................................................. 31 

Referenslista .......................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1 Inledning  

Döingar, ghuler eller walkers, idiomet ”kärt barn har många namn” kan mycket väl appliceras 

på den fiktionella zombien. Zombien som fenomen har vuxit explosionsartat de senaste 

decennierna, något som främst kan ses i olika medier, såsom böcker, film, serier och tv-spel, 

men även inom andra sociala företeelser, såsom träning, rollspel och aktivism. Detta gör att 

många, på ett eller annat sätt, har varit i kontakt med zombien, något som kan frammana en 

stimulerande igenkänning som i sin tur kan möjliggöra att läsning av skräckintiktad zombie-

litteratur kan fungera som inkörsport till ytterligare, kanske rent av med avancerad, litteratur. 

Under sin skoltid får eleven möta en uppsjö av litteratur av varierande art, och inom 

språkämnen förekommer en hel del skönlitteratur. Tanken med all denna litteraturläsning är 

dels att eleven ska nå en vidgad förståelse för litteraturen som samhälleligt och historiskt 

fenomen, och dels att eleven ska få upp ögonen för nya likväl som gamla sociala och 

kulturella företeelser (Skolverket 2011:161). Med detta i åtanke är det kanske inte en helt 

ovanlig undervisningsstrategi att låta eleven inledningsvis möta genrer som kan tänkas ligga 

nära dennes personliga intressen, såsom fantasy, romantik, drama eller skräck, där en 

stimulerande igenkänning kan underlätta läsningen. Just skräckgenren kommer vara 

utgångspunkten för denna uppsats, med speciell inriktning på zombie-genren. 

Jag kommer, med Max Brooks’ ursprungliga engelskspråkiga utgåva av Worlds War Z: An 

Oral History of the Zombie War (2006) som utgångspunkt, främst göra en motivorienterad 

undersökning i vilken jag dels söker finna romanens olika motiv, men också dess säregna 

narratologiska teman. Jag kommer även att undersöka användandet av zombien och redogöra 

för vad det är som gör den skrämmande, för att slutligen beskriva hur boken kan skildra 

textexterna fenomen såsom ideologiska och sociokulturella företeelser. Men innan jag 

genomför det analytiska arbetet kommer jag ge en kortare etnografisk redogörelse över 

zombiegenrens framväxt, från en fiktionell genre i marginalen till det sociokulturella 

storfenomen som, likt fiktionens zombier, knappast går att undkomma. Avslutningsvis 

kommer jag, med utgångspunkt i Judith A. Langers (2005) begrepp envisionment, att 

redogöra för varför läsning av skönlitteratur bör vara ett naturligt inslag i 

språkundervisningen. 
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2 Syfte, frågeställning och avgränsning  

Syftet för denna studie är att undersöka och analysera motiv och narratologiska inslag i Max 

Brooks’ World War Z: An Oral History of the Zombie War (hädanefter benämnd WWZ), 

vilket jag har reducerat ner till tre övergripande frågeställningar. Dessa frågeställningar är:  

 Vad utmärker Brooks´ narrativa framställning? 

 Vilken funktion har zombien i olika narrativa framställningar?  

 Vilka motiv går att skönja i WWZ? 

Min undersökning har begränsats till att endast erbjuda postmodernistiska och postkoloniala 

analytiska inriktningar för att uppvisa en vidgad analysrepertoar av romanens olika inslag och 

undvika fossiliserande tolkningar som medför etikettering av verkets innehåll. Därtill har jag 

valt att endast använda närläsning med metodologisk och delvis narratologisk inriktning. Jag 

har också valt att begränsa mig till det som sagts inom den akademiska sfären, främst av 

tidsutrymme men också då utmaningen att få en skolklass att läsa ett verk på dryga 400sidor 

riskerar att bli övermäktig. Givetvis hade det varit intressant och givande för denna studie att 

tillhandahålla kompletterande interventionsstudie som utmanar mina didaktiska 

föreställningar beträffande läsning av vald zombielitteratur och elevernas inställning till den 

samme, men det får tillkomma i ytterligare forskning.  

 

3 Tillvägagångssätt och begrepp 
Mitt tillvägagångssätt har fortgått genom en så kallad närläsning, vilket kort kan beskrivas att 

aktuellt verk läses noga från pärm till pärm, med syfte att dels finna romanens stilistiska 

egenheter, och dels att synliggöra och tolka de motiv som går att skönja i Max Brooks roman. 

Med det sagt kommer alltså denna studies analytiska arbete inledningsvis vara inriktad på det 

narratologiska, för att sedan övergå till att bli mer motivinriktad, vilken utgör den större delen 

av denna undersöknings analytiska arbete. Dessa typer av tillvägagångssätt faller inom den 

hermeneutiska forskningstraditionen, i vilken analysens resultat grundas i vetenskapliga 

teorier och i väldisponerade resonemang (Bryman 2018).  

I analysens inledning har jag arbetat med en narratologisk begreppsapparat. Begrepp som 

påträffas är hämtade ur Lars-Åke Skalins kapitel ”Narratologi – studiet av berättandets 

principer” i Litteraturvetenskap – en inledning (Bergsten 2002:173ff). Narratologi, vilket är 

”[…] studiet av berättandets och berättelsers natur, funktion och struktur”, kommer i mitt fall 
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att användas i syfte att synliggöra och förklara de berättartekniska grepp som Brooks har 

använt i WWZ, i vilken jag inriktar mig på att övergripligt synliggöra WWZ:s narrativa 

struktur, det vill säga dess användande av modus, röst, och tempus (Skalin 2002:180).  

I sitt avsnitt om narratologi nämner Skalin även narratonens komposition, en sammansättning 

av narrationens intrig, disposition och syntes av tidsaspekter, som tillsammans ska bidra till 

att läsaren når en narrativ förståelse. Denna förståelse är tänkt att leda till synliggörande av 

författarens eventuella tankeexperiment med moraliska projiceringar i narrationen, som 

symbolik, liknelser/metaforer och författarens eventuella motiv. Just moraliska projiceringar 

kommer ligga till grund för större delen av det analytiska motivinriktade arbetet, där 

narrationens händelser och karaktärers val analyseras utifrån postmodernistiska- och 

postkoloniala perspektiv.  

En motivstudie undersöker tänkbara motiv på narrationens handlingar på makro- eller 

micronivå. Motiv på makronivå spänner sig över hela narrationen, medan motiv på micronivå 

ofta är mer subtila, inte sällan kopplade till sensmoral, och kan skifta från scen till scen. Dessa 

kan sedan länkas till textexterna företeelser som samhälleliga ideologier och olika 

världsåskådningar (Hætter Aurelius 2002: 33ff).   

 

3.1 Eventuell problematik inom hermeneutiska tillvägagångssätt  

Vad som kan vara problematiskt i en narratologisk och motivinriktad studie är förekomsten av 

så kallad våldsläsning – när den tolkandes analyserande ”går över styr” och gör ”en höna av 

en fjäder” i sitt sökande efter att bekräfta sina föreställningar kring ett fenomen. Lägg därtill 

att analysen ibland endast grundas i den undersökandes subjektiva föreställningar, vilket gör 

att det kan bli problematiskt för en eventuell opponent att tillföra någon verklig konstruktiv 

kritik. Hermeneutikens grundinställning är att det inte finns några ”objektiva sanningar”, utan 

att de resonemang som läggs fram istället bör vara rimliga och ”gå att förstå i sitt/sina 

sammanhang”. Med detta sagt betyder det inte att allt tillåts inom den hermeneutiska 

forskningstraditionen, utan att de resonemang som förekommer ska vara välgrundade och 

synliggörande så att tolkningar tillsammans med etablerade teorier tillsammans skapar en 

sammanhängande helhet. Mattias Fyhr (2017:49ff) utvecklar detta och menar att en 

analyserad text bör ses som ett ”slutet system” som bör betraktas i dess samtida 

sociokulturella kontext. Detta gäller främst äldre texter och verk, men kan likväl appliceras på 
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verk från vår egen tid. Därför bör den analyserande akta sig för användandet av fasta begrepp 

som ”är” och ”blir”, utan istället använda mer dynamiska termer som ”det är möjligt”, 

”kanske” eller ”kan tolkas som”.  

 

3.2 Tidigare forskning 

När det kommer till att finna material beträffande fiktionens odöda, finns det en uppsjö av 

skräckinriktat forskningsmaterial som behandlar zombien, alltifrån det religiöst kulturella som 

fortfarande kan påträffas på det västindiska öriket, till det mer västerländskt kommersiella 

vars framträdande i olika medier inte tycks nå någon ände. Tidigt i mitt sökande kom jag över 

Zombie Culture – Autopsis of the living dead – en antologi med ett tiotal författare som var 

och en analyserar zombien från var sitt vetenskapligt fält, alltifrån zombiens populärkulturella 

influenser till dess symboliska värde inom olika fiktiva framställningar (red McIntosh & 

Leverette, 2008). Liknande zombiestudier som varit till hjälp för denna uppsats är funna i den 

svenska antologin I nattens korridorer – Artiklar om skräck och mörk fantasy (Berghorn & 

Fyhr 2004) vilken är en samling vetenskapliga artiklar som behandlar gotik, skräck och 

litteratur som angränsar till det makabra och groteska, däribland zombiegenren.  

Ingen av dessa verk berörde dock Max Brooks´ WWZ, och det skulle dröja drygt halvvägs 

genom arbetet innan jag fann material som berörda nämnda verk. Detta skedde genom Fred 

Bottings kapitel ”Globalzombie: From White Zombie to World War Zombie” (red. Byron 

2015:201–241). I sitt kapitel redogör Botting för narrationen som påträffas i WWZ ur globala-, 

postkoloniala-, sociala-, ideologiska- och ekonomiska perspektiv, något som skulle visa sig 

bli mycket användbart i min analys motivinriktade delar.  

 

4 Användandet av zombien – från marginaliserad kulturell företeelse 

till kommersiell samhällskritik 
Denna del är tänkt att ge en övergripande förståelse för zombiefenomentes ursprung och 

framväxt. 

They have appeared in the steamy jungles of Haiti, on the dry plains of 

Transvaal, in the Welsh tin mines, underwater, and in space. They have shuffled 

onto the silver screen, the Broodway stage, video games, and annually the 

streets of Manhattan, San Francisco, and Minneapolis. They have shown up in 
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computer lingo and philosophical treaties on the nature of consciousness. 

Zombies, it seems, are everywhere. (McIntosh 2008, 1)  

Det är uppenbart att det är något kittlande inom oss som håller de odöda vid liv och det kan 

verkligen inte påstås att zombiegenren ligger på sin dödsbädd; tvärtom så frodas den. Som 

antyds i inledande citat härstammar zombien ur voodoo-kulturen, främst på Haiti men har 

även påträffats på andra västindiska öar, som Jamaica och Martinique (McIntosh 2008; 

Falxneld 2004). Detta gör den tämligen unik som fenomen då många av våra moderna 

fiktionsmonster härstammar från den europeiska gotiken1. Den zombie som förekommer inom 

voodoon, eller voudou, skiljer sig dock avsevärt från de zombier som idag är vanliga på vita 

duken, då dessa inte är några förruttnade kötthungrande2 människokadaver. Zombier inom 

voodoon betecknas antingen zombi jardin eller zombi corps cadavre. Zombi jardin är en själ 

utan kropp som förvarad i en urna, medan zombi corps cadavre är en kropp utan själ. För att 

en individ ska förlösas från sin själ krävs en bokor – en voodoo-präst som genom droger eller 

påstådd svart magi skiljer själen från sin värd. Den själlöse blir då voodoo-prästens slav 

vilken handlingslöst lyder sin mästare. Zombi jardin – den själ som frigjorts och som är i 

bokorns våld, anses vara den mäktigare av de två då. Denna själ kan då placeras in i en ny 

individ som då kan styras av bokorn.  

Till en början var det just zombi corps cadavre - den själlösa slaven som förekom i tidiga 

filmatisering innehållande zombier, från Kenneth Webbs Zombie och bröderna Halperin 

White Zombie från 1932, fram till George Romeros Night of the living dead från 1968. 

Romero var först med att skapa den zombie3 som de flesta av oss känner igen: den långsamt 

hasande människan vars enda drivkraft är dess aptit för människokött, som för zombiesmittan 

vidare genom bett och rivningar, och som endast kan förintas genom förstörande av dess 

 

1 Det går förvisso att argumentera att Mary Shellys monster i Frankenstein (1818) på sätt och vis är en typ av 

zombie, men då monstret har egna viljor och känslor vill jag mena på att Shellys monster inte bör räckas som en 

zombie. Även faraonernas mumier som till liv tangerar zombien, men den avgörande skillnaden att det var magi 

inblandat i mumiens recarnation  

2 I vissa fall är det endast hjärna som står på zombien meny, vilket påträffas i exempelvis The return of the living 

dead (O'Bannon 1985) och Warm bodies (Levine 2013)  

3 Romeros själv betäckande filmens monster som ”gholer”, vilka är ett monster inom egyptisk mytologi som äter 

lik. Fansen till Night har dock alltid menat att Romeros skapelser var de första riktiga zombierna  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_O'Bannon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Levine
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hjärna4. Fram till Romeros banbrytande grepp på genren hade zombien tagit ett antal olika 

skepnader som zombiemutanter, zombiedjur, och till och med zombier från rymden, men dess 

fundament var alltid den samma, det var den förslavade och slavmästaren. Inspirationen till 

den nya fiktionella skräckvarelsen som kom i massiva horder fick Romero från Richard 

Mathesons I Am Legend (1954) och Isaac Asimovs The last man on earth (1964), i vilka en 

ensam protagonist kämpar för att överleva i en värld som är full av blodtörstiga vampyrer.   

Som redan nämnts öppnade Romero upp en ny fiktionell värld i vilken zombien var fri att 

hasa sig runt och fortsätta skrämma sina läsare/tittare utan någon som styrde den. Den svarta 

magin var nu ett minne blott och författare och filmskapare sökte nu istället att finna mer 

vetenskapliga förklaringar till hur de döda kunde komma till liv. Förklaringarna som gavs var 

ofta vaga och hastigt levererade, och inte sällan hamnade i periferin då detta inte skulle störa 

den övergripande narrationen. Exempelvis, i Romeros Night of the living dead får tittarna 

tillsammans med narrationens karaktärer ta del av en kort nyhetsrapportering där 

zombiefenomenen obskyrt förklaras som en produkt av radioaktiv strålning från en 

passerande komet. I och med atom-åldern (1950 och framåt) hade de mer klassiska monstren 

för tillfället spelat ut sin roll som skrämselfaktor, då 50-talets människor fann det som hade 

verklighetsförankring mer skrämmande5 än det övernaturliga. Denna rädsla kan vara grundad 

i 50-talets trodda stundande kärnvapenkrig mellan världens två supermakter – USA och 

Sovjetunionen som kämpade om att ge just sin ideologi (kapitalism och kommunism) största 

möjliga utbredning efter andra världskriget. Författare och filmskapare valde att spela på just 

denna rädsla vilket resulterade i att det växte fram en mängd litteratur och film som utspelas i 

apokalyptiska miljöer. I och med zombiens metamorfos – från en styrd, bräcklig och viljelös 

slav till en människoförtärande farsot föll zombien relativt smidigt in i den nya, apokalyptiska 

genren där horder av zombier långsamt söker att förtära mänskligheten.  

Idag, 2018, återfinns zombie-fenomenet i alla möjliga former utöver den fiktionella 

framställningen, alltifrån ”zombiewalks” som påträffas i vissa amerikanska storstäder6 där 

 

4 O’Bannon tog det dessutom ett steg längre och gjorde zombierna näst intill odödliga i The return of the living 

dead, då det inte räckte att förstöra dess hjärna  

5 Exempelvis radioaktiv strålning 

6  I Sverige har vissa städer en årlig “zombie-run” eller “Run for your lives”, ett lopp på antal kilometer 

(längden kan variera beroende på stad) fullt av både med fasta hinder och med zombier som deltagare försöker 
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tusentals deltagare årligen klär ut sig till zombier och likt Romeros fiktiva zombiehorder7 

hasar sig fram längs stadens gator, till de zombier som engagerar ”gamers” världen över på 

mer eller mindre våldsamma sätt i den uppsjö av tv- och dataspel som finns idag, som 

Resident Evil (Capcom 1996), Left4Dead (Valve Corporation 2008) och det kommande 

tillskottet World War Z (Paramount Pictures 2019). 

På sensommaren 2006 gav Crown Publishing Group ut Brooks World War Z: An Oral History 

of the Zombie War (hädanefter WWZ), vilken nästan ögonblickligen blev en succé. Brooks 

hade redan visat genom sin fiktionella överlevnadshandbok The Zombie Survival guide (2003) 

att han hanterade zombiegenren på ett fullgott och framgångsrikt sätt. The Zombie Survival 

guide är en överlevnadshandbok som behandlar zombiefenomenet som ett faktiskt problem 

och som 2010 hamnade i New York Times “bestseller” kategori. Dock skiljer sig WWZ från 

sin föregångare då detta helt var ett fiktionellt verk. Läsaren får genom en intradiegetisk 

berättare möta överlevare världen över vilkas fragmentariska berättelser skapar en helhetsbild 

av vad det var som hände under det så kallade Zombie-kriget. Hur började det, hur spred det 

sig, hur reagerade civilbefolkningen, politiker och militär, och hur kunde denna farsot till slut 

hejdas?  

Vad som inte är helt ovanligt är att författaren/regissören söker sända mer eller mindre subtila 

budskap genom sin fiktionella framställning. Detta grepp var något som den moderna zombie-

genren anammar där karaktärer och miljö, enskilt eller tillsammans, förkroppsligar satiriska 

budskap, som konsumptionshets (Dawn of the Dead 1978), mänsklig avsaknad av medveten 

närvaro (Shawn of the Dead 2004) och social avtrubbning (Diary of the Dead 2007). Dessa 

företeelse tycks vara sprungna ur postkolonialismen som bland annat menar att zombien är en 

analogi för ”den andre” och ”det främmande”, som därigenom visar västvärldens avsaknad av 

humanism och förståelse jämtemot den övriga världen (Botting 2015:201f). Jean-Paul Sartre – 

en av postkolonialismens förkämpar, söker göra tydliga kopplingar mellan västvärlden och 

hegemonen, och övriga världen och subaltern8. Likt häxdoktorns makt över zombien inom 

Voodoo-kulturen menar Sartre att västvärlden genom sin avsaknad av förståelse för ”den 

 

övervinna, detta dessutom “levande” (varje deltagare startar tre “liv” och förlorar ett “liv” varje gång en zombie 

lyckas grabba tag i deltagaren) (runforyourlives.se).  

7  Såklart utan den klassiska blodspillan men självklart en hel del fejkblod för att skapa den ”rätt” atmosfär. 

8 Hegemon – överordnad/förtryckande, Subaltern – underordnad/förtryckt  

https://en.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
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andre”, i sina makthandlingar endast förtrycker och förslavar ”de andra”. Sartre fortsätter och 

menar att makthavarnas avhumanisering av ”den andre” kan leda till att denne till slut gör 

uppror mot sina förtryckare. Dessa uppror kan förkroppsligas på mängd olika sätt, alltifrån 

väpnade konflikter till att subaltern vänder maktförhållandet genom kulturell omvändelse.  

Liksom hos Romero förekommer det satiriska inslag även i Brooks WWZ där läsaren får ta del 

av politiska-/ militaristiska spel och mänsklighetens bekännande av sin rätta natur beträffande 

egoism och naivitet när den pressas till det yttersta. Dessa exempel på narrativa inslag 

kommer att kopplas till Lars-Åke Skalins begrepp narrativ förståelse och moraliska 

projiceringar i denna studiens analys.  

Innan jag övergår till den analytiska delen i denna studie kommer jag som avslutning på 

denna del berätta om författaren till det verk denna uppsats ska behandla, nämligen Max 

Brooks. I denna redogörelse kommer jag kort berätta vem han var, dennes uppväxt och vad 

som kan ha format honom till att han idag kallats för ”zombiernas hovpoet” [zombie laureate] 

och klassificeras som ”världens ledande zombieexpert” (New York Times 2013/6/21). 

 

4.1 Författaren som ville föra zombiemästaren George Romeros arv vidare  

Max Brooks (1972-) växte upp i ett minst sagt överbeskyddande hem med två 

medielegendarer till föräldrar, den Oscar-belönade skådespelerskan Anne Bancroft som 

mamma och regissören Mel Brooks som pappa, den senare kanske är mest känd för att han 

skrev, producerade, regisserade och agerade i ett antal filmer som i Sverige kom att kallas 

”Det våras för…”-filmerna. Dessa är filmer som kan klassas som komiska mästerverk, och 

infalla i västerländsk filmkanon beträffande satir och komedi (egen notis). Föräldrarnas oro 

för den unge Brooks ledde till att han som tonåring utvecklade en inre oro för sin omvärld. 

Tidigt intresserade sig Brooks för skräck-genren, och 1997 började han skriva på Zombie 

Survival Guide (hädanefter ZSG) som först gavs ut 2003. Detta skulle visa sig leda vidare till 

att han ett par år senare gav ut sitt Magnum Opus – World War Z: An Oral History of the 

Zombie War 2006. 2013 fick Brooks dystopi uppleva en renässans i samband med premiären 

av filmen med samma namn, där storskådespelaren Brad Pitt stod för både huvudroll och regi. 

Trots att filmen på mer än en punkt avvek från romanens struktur9, och mycket väl kan ses 

 

9 Struktur som, enligt min mening, gjorde romanen unik och därmed omtyckt  
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som en schabloniserad ”hjälte-räddar-världen”-film, blev den en omedelbar succé världen 

över. Brooks själv har visserligen inte uttalat sig kritiskt mot denna nytappning, men vill ändå 

prompt att romanens nysläppta version skulle frångå att ha en poserande Brad Pitt på sitt 

omslag, detta med motiveringen att romanen, till skillnad från filmen, saknar en påtaglig 

protagonist. Utöver sin roll som författare har Brooks en tämligen unik inställning till 

zombiefenomenet som förekommer i nämnda böcker. Redan i ZSG visade Brooks att han tar 

zombien på största möjliga allvar och behandlar det som ett möjligt framtidsfenomen. När väl 

WWZ gavs ut marknadsförde utgivningsbyrån tillsammans med Brooks agent verket som 

humoristiskt, just på grund av att narrationen tar sig själv på för stort allvar. Reaktionen från 

Brooks blev att denne upplevde sig manad till att utveckla en plattform bestående av 

föreläsningar i vilka han försökte förklara varför zombien faktiskt bör tas på allvar, och hur 

den dystopiska narrationen i WWZ kan bli en analogi för den verklighet vi idag lever i. 

Förutom satiriska inslag som de ovan nämnda kommer några av de liknelser och metaforer 

som återfinns i Brooks´ WWZ att söka synliggöras och avmaskeras i den stundande analysen i 

detta arbete. 

 

5 Analys   
För att underlätta för läsare av denna studie kommer analysens inledningsvis ge en kortare 

sammanfattning av Max Brooks´ WWZ, varpå jag söker besvara studiens frågeställningar i 

analysens efterkommande delar. 

Where does it goes from here? Can the subgenre of the walking dead continue to survive without 

changing and adapting to the new cultural concerns, new social anxieties, and the ever shifting 

preference of popular taste? – Kyle William Bishop American Zombie gothic (Aiossa 2018:166)  

I en ospecificerad framtid drabbas en ung pojke på Kinas landsbygd av en främmande 

sjukdom. Denna ”patient noll” börjar sedermera attackera andra bybor som själva blir 

smittade genom dennes bett och rivsår. Det visar sig snart att detta inte var ett enskilt fall då 

liknande åkommor sporadiskt uppträder i andra delar av Kina. Den kinesiska staten, i desperat 

behov att visa omvärldens på sin sociopolitiska överlägsenhet, lyckas tysta ner nyheten om 

denna nya smitta, något som senare visar sig ha ödesdigra konsekvenser. Sjukdomen förs 

delvis omedvetet vidare, genom den svarta marknaden av organtransplantationer, till Brasilien 

och Sydafrika där smittan snart blir utom kontroll, där allt fler insjuknar och återuppstår som 
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zombier. Det finns även människosmugglare som hjälper smittade flyktingar ta sig till 

omliggande länder.  

Brooks´ zombie är långsam, flockbenägen och drivs av sin hunger efter de levandes kött, 

såväl människor som djur även om den förstnämnda ses prioriteras. Dessutom kan zombien 

endast oskadliggöras genom att dess hjärna förstörs. Men framförallt är zombiens största 

destruktiva kraft dess nedbrytande påverkan på social ordning då själva tanken att döda som 

kommer till liv och förtär människor är mer skrämmande än den faktiska zombien. 

Allmänheten nås av nyheten om den nya smittan genom zombieutbrottet i Sydafrika men får, 

mer eller mindre avsiktligt, felaktigt klassificeringen ”Afrikansk rabies” av de styrande i väst. 

Detta för att inte skapa panik hos civilbefolkningen men kanske främst för att det råder 

valtider i USA, vilket de styrande vill att befolkningen ska rikta sitt fokus på.  

När väl oron börjar gro hos civilisterna, utvecklar den medicinske innovatören Breckinridge 

Scott i samråd med makteliten, ett vaccin vilket för tillfället lugnar befolkningen. Medan detta 

”sociala lugn” pågår försöker makterna i väst, genom snabba militära insatser, slå ut 

zombiehotet region för region, dock utan större framgång. Snart visar det sig att vaccinet är 

helt verkningslöst mot den smitta som egentligen gör att de döda återuppstår till horder av 

människoätare. Då bryter ”the Great Panic” ut, vilken är en total nedbrytning av social 

ordning hos civilbefolkningen världen över. I paniken handlar stora delar av befolkningen 

vårdslöst som en följd av statens missinformation (eller ignorans) mot det allt växande 

zombiehotet. Civilisterna har därmed inte kunnat förbereda sig vilket leder till att en stor del 

av världens befolkning bokstavligt talat ”dukar under” för zombiesmittan som nu har blivit en 

världsomfattande epidemi. De som inte förgås av zombierna, flyr hals över huvud till landets 

karga nordligare delar, där smittan ännu inte har kunnat spridas. På grund av felprioriteringar i 

vad som ska packas med, leder det till massvält. I sin kamp för att överleva denna svält drivs 

vissa till att börja ägna sig åt kannibalism.  

Militärt lider de överlevande förlust efter förlust men lyckas till slut utarbeta strategier som 

leder till att zombiekriget övervinns. Efter drygt ett årtionde av krigande har zombieepidemin 

tyckts tillbaka så att den inte längre utgör ett hot för mänskligheten. Världens demografi ser 

nu dock helt annorlunda ut jämfört med hur det såg ut innan kriget, både socialt och kulturellt, 

vilket blir prövningar som den överlevande befolkningen måste lyckas tackla. Detta kommer 

jag återkomma till i delen ”Enade vi stå; söndrade vi falla – Individualism och kollektivism”.  
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5.1 Brooks´ narrativa framställningar  

Romanens struktur består av två delar: dels en ramberättelse och dels de många 

fragmentariska intradiegetiska berättelser som tillsammans skapar en helhet om det så kallade 

zombie-kriget. Läsaren får redan i romanens inledande del veta att mänskligheten vunnit 

kriget mot zombieepidemin, detta genom en interdiegetisk fokalisator, som enligt förorden 

kan tolkas vara Max Brooks själv10. Detta återger en kronologisk framställning av 

zombiesmittans framväxt, kulmen och beseglandet. Verket är indelat i nio separata episoder11, 

vilka i sin tur delas upp i 43 intervjuer, med undantag av inledningen. Denna formula sker 

genomgående genom hela narrationen. Varje intervju inleds med en kort geografisk 

beskrivning av intervjuaren som därefter lämnar över ordet till den intervjuade. Då och då 

framträder intervjuaren i diegesen med frågor och/eller handlings- och miljöbeskrivningar, 

men denne får mestadels fungera åhörare likt läsaren. De intervjuade får mer eller mindre 

ostört återberätta sina minnen om hur zombieproblemet gick från att vara en pandemi till 

epidemi12. Narrationen framförs mestadels genom analepser – inneslutna berättelser som 

blickar bakåt, men då och då återvänder berättandet till ramberättelsen vid förekomsten av 

korta förtydligande och retoriska frågor av intervjuaren:  

“[Mary Jo Miller:] The window was broken and it had Jenna by the hair. She was screaming: 

Mommy mommy mommy! [intervjuaren:] What did you do? [Mary Jo Miller:] I… I'm not 

totally sure. When I try to remember, everything goes by too fast.” (Brooks 2006:77). 

En fråga som den läsande kanske kan ställa sig är hur WWZ kan läsas och förstås. Svaren kan 

då variera. För en mer ovan läsaren kanske romanen endast ses som en berättelse som är 

uppdelad i nio kapitel, varav varje kapitel är indelad i ytterligare delar. En annan inställning 

kan vara att WWZ läses likt en novellsamling i vilken läsaren får ta del av flertalet 

sammanhängande personliga berättelser. Ett tredje svar kan vara att Brooks roman blir en 

resedagbok, bestående av intervjuer med de personer den kringresande träffar i sitt sökande 

efter sanningen bakom zombiekriget. Till sist skulle romanen kunna ses som en 

 

10 Detta framgår inte i den svenska versionen utan endast den engelska, och i ljudboken läses denna del in av 

Max Brooks själv, medan andra delar läses in av andra röstskådespelare 

11 Introduction, Warnings, Blame, The Great Panic, Turning the tide, Home Front USA, Around the World, and 

Above, Total War, Good-byes (Brooks 2006: 8-9) 

12 pandemi = allvarlig smitta med stor geografisk spridning, Epidemi = allvarlig smitta med global, 

världsomfattande spridning 
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utvecklingsroman över zombieplågan, som genom en huvudberättare tillsammans med 

flertalet andra berättare syftar till att steg för steg återge en kronologisk framställning av 

farsotens framfart. 

 

5.1.1 Den intradiegetiske berättaren – när svartvita sanningar övergår till gråskalor 

En av anledningarna till romanens framgång och vad som gör WWZ tämligen unik är kanske 

dess ”sanningsanspråk”. Läsaren får inledningsvis veta att de objektiva rapporter som finns 

inom diegesen endast är fyllda med fast och karg statistik såsom ekonomiska och mänskliga 

förluster under zombiekrigets olika stadier. Läsaren får även veta att mycket av det 

intervjumaterial som den utsände inskaffat har redigerats bort av ansvarig förläggare. Detta 

med motiveringen att de intervjuades känslor och olika sociokulturella bakgrund till stor del 

förvirrar och kontaminerar den sanning och fakta som är tänkt att förmedlas:  

 

” […] almost half of that work was deleted from the report's final edition. ’It was all too 

intimate,’ the chairperson said […]. ‘Too many opinions, too many feelings. That's not what this 

report is about. We need clear facts and figures, unclouded by the human factor.’” (Brooks 

2006:1).  

 

Som läsare går Brooks´ fiktiva intervjuer att tolkas som ett försök att ge röst till den ”vanliga 

människan” genom att den då kan tala fritt om sina upplevelser av zombieutbrotten, detta utan 

att känna sig tvingad att förhålla sig till rådande sociopolitiska lägen. Genom användande av 

flertalet fokalisatorer från olika sociala-, kulturella- och politiska bakgrunder och 

nationaliteter visas dessutom mänsklighetens komplexitet, och hur svårt det kan vara att 

avgöra vilket agerande som är gott och ont, rätt respektive fel. Det beror helt enkel på ur vems 

perspektiv berättandet sker. Ett annars relativt vanligt berättartekniskt grepp är att det finns en 

tydlig gränsdragning mellan vilket agerande som är ont och vilket som är gott men då det i 

verkligheten inte förekommer dessa plattityder som grundar sig i de inblandade subjektens 

sociala och kulturella bakgrund, leder detta till att den ond-goda svartvitheten tillintetgörs och 

övergår till att bli gråskalor. Ta exempelvis karaktären Breckinridge Scott (s.64ff) vars 

framställning är allt annat än klanderfri. Dock går det att diskutera huruvida hans agerande är 

av ondo när denne skor sig på mänsklighetens naivitet när han fortsätter sälja sitt 

verkningslösa vaccin, eller om han endast är en opportunist som i allt kaos ser en efterfrågan 

som det kapitalistiska systemet tillåter honom att tillgodose. 
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I WWZ påträffas även en stor variation av röster och subjektiva inställningar till 

zombiefenomenet. Återigen, en relativt vanlig berättarteknik i intradiegetiska berättelser är att 

narrationen fokaliseras genom en protagonists perspektiv, där den andres röst antingen tystas 

helt eller vars åsikter och inställning tolkas genom den berättande. Genom Brooks 

användande av multipla berättare av varierande härkomst, får den läsande möjligheten att ta 

del av intrigen från flera olika perspektiv, från den hårdnackade militären som söker finna en 

logisk förklarning, till den världsfrånvända hemmamamman som i allt kaos mer oroar sig för 

hur det ska gå för sina akvariefiskar än för själva zombien. Detta användande av flertalet 

subjekt medför att WWZ får mer verkliga drag, vilket kan antydas vara en av anledningarna 

till att spänning skapas i läsningen. I nästa avsnitt kommer jag att undersöka den kusliga 

zombien och hur Brooks använder den för att skapa skrämsel och spänning.  

 

5.2 Den kusliga zombien 

Att zombien är skapad för att skrämmas är knappast någon nyhet, och rent grafiskt är det nog 

få som har svårt att inte förstå detta. Brooks´ zombier kan kort beskrivas att i ett första stadie 

se ut som en väldigt morgontrött tonåring med svår reumatism som har suttit framför datorn 

alldeles för länge. Denne är blek, långsam och angreppslysten. Men denna komiska 

framställning övergår ganska snart till en mer makaber karaktär, med bortgnagda lemmar, 

stora bitsår över delar av kroppen och täkt med blod från sitt senaste offer. Ett groteskt 

mänskligt monster som i en hord av tusentals gelikar drivs av sin outtömliga hunger efter de 

levande.  

Detta kan absolut framstå som skrämmande men det finns även en annan inriktning som gör 

zombien till ett unikt vidunder jämförelsevis med andra monster, nämligen individens 

upplösande i kollektivet. För att förklara detta behöver vi flytta oss tillbaka till 1960-talet och 

den moderna zombiens födelse i George Romeros Night of the living dead. Till skillnad från 

tidigare generationer fanns det under detta decennium en stark inställning hos många unga att 

skapa sin egen framtid och inte bli som alla andra. Framförallt skulle de inte bli som sina 

föräldrar då vuxenvärlden sågs som konformister – statens lakejer som likt zombier dag ut 

och dag in utförde arbeten utan förmåga till bakomliggande tankeverksamhet. I Romeros´ 

Night blir horden av zombier en allegori för den föreställda vuxenvärldens oförmåga till 

mondänitet, vilket är ett tematiskt grepp som blivit återkommande i framtida zombiefiktion 

tillika Brooks´ WWZ (McIntosh 2008:19ff). 
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En annan inställning till zombien som monster kan kopplas till Tsvetan Tododrovs (1993:3ff) 

the uncanny, tillika Sigmund Freuds (Kris 1996:3ff) det kusliga. Kort kan det kusliga 

förklaras som en blandning mellan något igenkänt och något främmande, vars natur syftar till 

att frammana obehag. Det som är känt för oss vet vi hur vi ska hantera13, medan det som är 

okänt och främmande inte sällan upplevs som skrämmande och, till en början, ohanterbart. Ett 

fenomen som är kusligt/uncanny frammanar därför spänning genom den handlingsambivalens 

individen upplever inför fenomenet. Vad menar jag då när jag påstår att zombien kan 

uppfattas som kuslig? För läsaren/tittaren är svaret på detta ofta enkelt då vi vet vad en 

zombie är. Det är en död människa som genom av okänd orsak kommit till liv och som 

hungrar efter de levande. I och med denna transformation vet vi att zombien har upphört att 

vara en människa och övergått till att bara vara ett monster som, förhoppningsvis, endast 

förekommer inom den fiktionella sfären. Därför uppstår det sällan någon inre konflikt för den 

spelande när denne slaktar zombier på löpande band i diverse tv- och datorspel, den ena 

metoden makabrare än den andra (McIntosh 2008:19ff).  

 

Men vad är då zombien för fiktionell karaktär? Denna fråga är dock svårare att besvara. 

Ibland kanske tittare och läsare av zombiefiktionen frågar sig varför de levande i narrationen 

har svårt att oskadliggöra zombien, då dess enda mål är att sätta tänderna i dem. Och det är 

här konflikt uppstår. För fiktionens karaktärer är zombien inte bara ett monster, den kanske 

också är någons mamma, grannen eller brevbäraren, helt enkelt någon som de levande tidigare 

haft en relation till och blir då något mittemellan en person och ett monster. Zombien är något 

känt men samtidigt något okänt vilket gör att de levandes handlingsmöjligheter försvåras. I 

WWZ leder bara vetskapen om att de döda återvänder till liv till att många börjar ifrågasätta 

hela sin förståelse av verkligheten, för som Todd Wainio – militär veteran från ”the Battle of 

Yonker” uttrycker i sitt samtal med intervjuaren:  

 

”[Todd Wainio:] You think that after watching all the wonders of modern warfare tall flat on 

their high-tech hyper ass, that after already living through three months of the Great Panic and 

watching everything you knew as reality be eaten alive by an enemy that wasn't even supposed 

to exist that you're gonna keep a cool fucking […].” (Brooks 2006:110). 

 

 

13 Vid påträffande av något skrämmande styrs vår handlingsreperoaren av ”reptilhjärnan” – det primala hos 

människor, vilka är kamp, frys eller flykt   
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För en del blevvetskapen om de odödas natur för mycket att de mentalt helt bröt ihop då hela 

deras verklighetsbild föll samman, och i extrema fall ledde det till att kognitivt nedbrutna 

människor blev ”Quislingar”14 – ett tillstånd där individen trodde sig vara en zombie och 

barjade agera därefter.  

 

[Intervjuaren:] Quislings? [Joe Mohammed – en fd. millitär] Yeah, you know, the people that 

went nutballs and started acting like zombies. (Brooks 2006:165)  

 

Detta liknas inom narrationen med det som kommit att kallas för ”stockholmssyndromet” 

inom vilket den undergivna börjar sympatisera med sin förtryckare, för att sedan ansluta sig 

till den samme.  

 

Vad som också kan uppfattas som skrämmande med zombien är dess odödhet – det vill säga 

att den inte kan ”vandra vidare”15. Genom åren har människan sökt efter svaret på evig 

ungdom eller evigt liv både i berättelser och i verkligheten. En modern människa i västvärlden 

idag har en livslängd mellan 80-100 år, och går vi bara tillbaka till 1900-talets början var en 

ålder över 80 tämligen sällsynt. Men med hjälp av ökad kunskap beträffande hälsa och 

medicin kunde människans medellivslängd förlängas avsevärt, men med detta framträder nya 

rädslor. I nyhetsartikel What makes zombies so scary? Hint: it’s not the brain-eating, skriven 

av David Andrew Stoler (2016), länkar denne samman zombien med Apeirofobi – vilket är 

rädsla för evigheten. Detta kan mycket väl kopplas till zombien som förblir odöd så länge som 

dess hjärna undgår att påverkas av externa faktorer, som skott från handvapen, kraftigt 

trubbigt våld eller bara en gassande sol som slutligen får zombiens hjärnan att ruttna och 

skrumpna ihop. Även om vissa kanske skulle hävda önska just evigt liv, menar Stoler att 

människan är ”programmerad” att vid hög ålder näst intill längta efter den slutgiltiga vilan. 

Zombiefikationen – det vill säga transaktionen från människa till zombie, kan då ses som en 

dom, i vilken alla goda mänskliga egenskaper måste ges upp för att därefter vandra planlöst 

för evigt. Detta utan att nämnvärt kunna påverka sin tillvaro, utan känslor, hopp eller viljor. 

 

14 Efter Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling – den tillfälligt tillsatte norske presidenten under den tyska 

ockupationen av Norge i samband med andra världskriget, och klassades av många norrmän som landsförrädare. 

Att ”vara en quisling” har därefter blivit ett idiom för att vara förrädare    

15 Zombien är dock en hejare på att just vandra och, i vissa adaptioner, springa, vilket den tycks kunna göra i all 

evighet, så länge den motiveras av något, exempelvis de levande.  



 

19 
 

Annika Johansson (2004:89) fortsätter i en liknande riktning när hon uttrycker att ”[f]å saker 

skrämmer så mycket som tanken att vara en hjälplös åskådare till vad den egna kroppen 

sysslar med”. 

 

I kommande del kommer jag att återge de övergripande syften och motiv som Brooks kan 

tänkas förmedla genom narrationens olika framställningar i WWZ. 

 

5.3 Hur bör WWZ läsas? – Brooks´ tankeexperiment och moraliska 

projiceringar 

There is something rotten in the state[s]… – Marcellus i The Tragedy of Hamlet, Prince of 

Denmark (Shakespeare 1609: 27) 

 

Även om många kanske skulle hävda att läsare av Brooks´ WWZ vet att det knappast är fakta 

som beskrivs är det tydligt att Brooks genom sin berättelse söker att skapa en känsla av att det 

som läses faktiskt är sant eller i alla fall skulle kunna vara sant. Men till skillnad mot detta tar 

Brooks detta ett steg längre och söker att skapa en narrativ värld som tangerar verkligheten. 

Ett av de många motiv som kan skönjas inom WWZ är att intervjuaren, likt detektiven söker 

att finna sanningen bakom hela zombieutbrottet. Men det kan också ses som ett 

tankeexperiment med moraliska projiceringar där narrationens olika delar blir analogier för de 

utmaningar och problem Brooks tycks se hos mänskligheten, och ibland är knappast svårt att 

urskilja den kritik som Brooks väljer att rikta genom WWZ, vilket gör att hans cynism blir lite 

väl påtaglig i några av romanens olika partier. Detta främst när det kommer till Brooks 

beskrivning av västvärldens kapitalistiska ideologi16. Utöver zombier är det, som en av 

karaktärerna i Shakespeares Hamlet uttrycker det, ”något ruttet” i denna ideologi, och som 

Brooks är villig att söka åskådliggöra genom WWZ. 

Inom narrationen, i samband med att zombieviruset sprider sig och smittar allt fler i öst och i 

Afrika, råkar det vara presidentval i USA, och för att denna enorma valapparat inte ska störas 

utvecklar den medicinske innovatören Breckinridge Scott Phalanx – ett vaccin mot smittan 

 

16 Med emfas på USA.   
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som fram tills nu har kommit att kallas afrikansk rabies (Brooks 2006: 72-77). Den enorma 

försäljningen av Phalanx gör att människor i väst vaggas in i en falsk trygghet samtidigt som 

Breckinridge blir ofantligt rik på denna ormolja17. Det visar sig dock att vaccinet är helt 

verkningslöst, något som civilbefolkningen i väst inser när det tyvärr redan är försent. I 

intervjun med Breckinridge ger denne knappast ett positivt intryck på läsaren då denne 

ständigt hittar ursäkter kring vaccinet, samtidigt som han stoltserar hur rik Phalanx har gjort 

honom:  

 

Shit, you wanna blame someone, why not start with all the sheep who forked over their 

greenbacks without bothering to do a little responsible research. […] Of course ... If there's a 

hell. . . [giggles as he talks ... I don't want to think about how many of diose dumb shits might be 

waiting for me. I just hope they don't want a refund. (Brooks 2006:68). 

 

Breckinridge Scott blir i detta en analogi för det kapitalistiska samhället och genom denne 

visar Brooks sitt förakt för det individinriktade kapitalistiska samhället, där inställningen 

”sköt dig själv och skit i andra” blivit allt mer påtagligt, där individens lycka står framför 

kollektivets.  

 

I nästa del ”Kaptial och enjoyment” kommer jag att utveckla mitt resonemang om hur 

individens nöjesbaserade prioriteringar kunde leda till så mångas förintelse.  

 

 

5.3.1 ”Kapital” och ”enjoyment” 

I de romankompletterande föreläsningar som Brooks utformade i samband med romanens 

utgivning, redogör han utifrån WWZ hur västvärldens högteknologiska samhälle allt mer 

nedprioriterar vad man kan kalla för allmän kunskap [know-how] och istället premierar 

specialisering inom de nu mer åtråvärda akademiska yrkena. Med koppling till Bourdieus 

kapital-begrepp söker Brooks att visa hur de prioriteringar som förekommer i narrationen 

medför ödesdigra konsekvenser för de människor som saknar praktiskt kapital, som slutligen 

ofta hamnar i en beroendeställning till de som besitter de praktiska allmänkunskaper som i 

 

17 Engelskans ”snakeoil” är en idiomatisk metafor för falsk medicin, sprungen ur 1800-hundratalets 

kringresande försäljare i USA som sålde mer eller mindre verkningslösa ”mirakelmediciner”. 
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narrationen senare visat sig vara allt mer vitala. I kapitel ”Home front USA”, synliggörs detta 

genom en Arthur Sinclair Junior när han uttrycker sig på följande sätt:  

”Ours was a postindustrial or service-based economy, so complex and highly specialized that 

each individual could only function within the confines of its narrow, compartmentalized 

structure. You should have seen some of the “careers” listed on our first employment census; 

[…] all perfectly suited to the prewar world, but all totally inadequate for the present crisis. We 

needed carpenters, masons, machinists, gunsmiths […] In short, we needed to get a lot of white 

collars dirty.” (Brooks 2006:147f).  

I ”The Great Panic” ger Brooks ytterligare en syrlig passning till västvärlden, och denna gång 

utifrån dess konsumtions- och överflödshets och den förödelse den kan leda till, något som 

Botting (2015:2010ff) länkar samman med begreppet enjoyments. Idag styrs många av våra 

vardagliga val utifrån det som ger oss positivt stimuli eller på något annat sätt är 

tillfredställande. Detta grundar sig inte sällan i de förväntningar samhället ställer på 

människor, vilket inte sällan förmedlas och förstärks genom olika medier. När väl”The Great 

Panic” drabbar USA, tar många överlevande sin tillflykt till Nordamerikas nordligare delar i 

tron att kylan ska hålla människoätarna borta. Det visar sig ha rätt i sina föreställningar men 

stöter på ett, om inte större bekymmer – nämligen resursbrist som resulterar i sjukdomar och 

svält vilket leder till mångas tillintetgörande.  

Som jag tidigare nämnt går att ana att Brooks genom WWZ söker synliggöra att det är ett stort 

problem i västvärlden att gemene man och kvinna idag inte prioriterar allmänkunskaper, men 

också att de låter sina materiella prioriteringar styras av sina enjoyments – de saker och ting 

som ger dem omedelbar tillfredsställelse (Botting 2015:231f). I flykten norrut styr komfort 

över funktion och nöjen över nytta beträffande vad som packas ner i ryggsäckarna samt en 

stor släng av naivitet angående medmänsklig godhet. Istället för överlevnadsutrustning och 

proviant packades hårtorkar, tv-spelskonsoller och bärbara datorer, saker som hade personlig 

betydelse i ett preapokalyptiskt samhälle men som senare visar sig vara värdelösa och leda till 

många människors tillintetgörande. När väl svälten och desperationen blir allt mer påtaglig, 

visade mänskligheten hur långt den ibland är villig att gå för att överleva, då människans 

reptilhjärna tar över för att förse sina basala behov vilket leder till bråk, stöld, plundring, 

dräpande eller i vissa fall kannibalism av sina tidigare medmänniskor.  

I nästa stycke kommer jag att prata om Brooks försök att synliggöra mänsklig egocentricitet 

genom ett antal av de karaktärer som läsaren får stifta bekantskap med i WWZ. 
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5.3.2 Spridning genom protektionism 

Vissa läsare kanske frågar sig hur det kommer sig att en smitta som sprider sig via en smittad 

individs bett och rivsår blir till en världsomfattande epidemi som vid sin kulmen hotar hela 

mänskligheten. Svaret på detta är tyvärr skrämmande lätt att besvara och kan kort 

sammanfattas med ord som egenintresse och girighet. Det hela började i Kina och går likt en 

löpeld genom hela Brooks fiktionella värld. Den kinesiska staten, som väl känner till att det 

finns en ny smitta, försöker i smittans första stadier sopa det under mattan för att inte visa sig 

svag för den övriga omvärlden. När smittan blir mer och mer utom den kinesiska regeringens 

kontroll försöker många av Kinas invånare fly landet. För att stoppa spridningen och för att 

upprätthålla föreställningen att vara i kontroll, stänger Kina sina gränser. Många lyckas dock 

ändå fly genom flyktingbarrikaden genom olika innovativa metoder, däribland 

människosmugglare. Trots att många vid det laget kände till smittan och att den med all 

sannolikhet skulle spridas utanför Kinas gränser, såg många av dessa smugglare detta som en 

möjlighet att utöka det egna kapitalet genom de flyende. Men som en av dem som intervjuats 

uttrycker det skulle den glädje smugglarna kände när de fyllde sina plånböcker med de 

flyendes pengar visa sig vara kortlivad, då dessa pengar till skillnad från ägodelar skulle sakna 

värde i ett post-apokalyptiskt samhälle. 

Störst spridning sker dock genom den internationella illegala svarta marknaden av 

organtransplantationer. De som hinner bli klassificerade som smittade sätter den kinesiska 

staten i karantän. Väl i fångenskap skördas de smittade efter sin död på de organ som kan 

tänkas återanvändas, som sedan skeppas vidare till transplantationskliniker runt om i världen. 

När de kontaminerade organen har transplanterats in i nya värdar, blir dessa smittade och 

snart vandrande zombier, något en doktor Fernando Oliveira blir varse efter att denne har 

genomfört en hjärttransplantation på en tysk patient på en klinik i Brasilien. Efter operationen 

börjar, som en följd av smittan, komplikationer uppstå och den tyske patienten dör. Snart 

återuppstår denne som zombie och börjar attackera personalen men stoppas till slut av doktor 

Oliveira själv genom ett kaosartat skott som förstör dess hjärna. Efteråt tystas allt ned av 

korrupta regeringsmän, vilkas plånböckers tjocklek påverkas av de illegala transplantationer 

landets doktorer tillåts utföra. Och istället för att varna för det doktor Oliveira precis upplevt, 

fortsätter han att genomföra transplantationen i hopp om att det bara var en engångsföreteelse. 

Vid frågan om han inte borde ha agerat annorlunda gav denne till svar att han då inte hade 

förstått vidden av smittan och att han var mer intresserad av att glömma det hela och fortsätta 
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tjäna pengar på rika män och kvinnor från väst som behövde dessa dyra och sällsynta 

organtransplantationer:  

 

” [Oliveira:] Herr Muller needed a new heart and my beach house needed a new herbal Jacuzzi. 

[…] I was trying to recover from a scandal, rebuild my reputation, my client base, my bank 

account. I wanted to forget what happened, not investigate it further.” (Brooks 2006: 28ff). 

 

Den kanske största egoismen finner läsaren dock i Brooks´ fiktiva version av det kapitalistiska 

USA, vars ledare väljer en starkt protektionistisk hållning till det allt växande hotet av odöda i 

öst, Sydamerika och Afrika. Efter ett minst sagt misslyckat krig mot terrorn i mellanöstern 

och ett stundande presidentval har detta lett till en stark anda av ”[Nord]Amerika främst”18. 

De varningsrop som höjs från tjänstemän inom militär och regeringsagenturer slås ned med 

motiveringen att USA:s resurser måste läggas på just USA, för annars riskerar landets 

ekonomi att gå i kras. Dessutom, för att bibehålla den amerikanska befolkningens fokus på 

valet, väljer de ledande att söka hjälp av Breckinridge Scott – kvacksalvaren som tog fram 

placebovaccinet Phalanx. Men USA:s protektionistiska förhållningssätt leder endast till att 

zombieviruset hinner nå allt större spridning och snart börja allt fler zombier komma upp ur 

havet längs USA:s kustremsor, och till slut är zombieproblemet i USAs östra delar helt utom 

kontroll. I hög grad kan mycket skuld läggas på Breckinridge Scotts vaccin och regeringen, 

som FDA (Food and Drugs Administration) snart godkände Phalanx trots att de kände till 

dess ineffektivitet. På grund av detta reagerade många med ett fortsatt lugn även när 

zombieattacker började ske på egen hemmaplan, just på grund av övertygelsen om att 

vaccinet skulle skydda dem. Något som endast bidrog till en ökande spridning och slutligen 

det eskalerande kaos när befolkningen väl kom till insikt om det reella problemet. 

Det fanns dock länder som lyckats bättre än andra i sin protektionism i Brooks roman. Ett av 

dessa länder som lyckades med sin skyddande hållning var Israel som hunnit upprätta en 

gigantisk mur som sträckte sig runt stora delar av landet som därmed höll zombierna borta19. 

Men när närliggande länders befolkningar smittades och dessa länders regeringar föll en efter 

 

18 Märk att WWZ skrevs 2006, alltså 10år innan Donald Trump presidentkandidatur vars vinnande slogan var 

just ”Make America Great Again” och ”America First” 

19 En gigantisk mur vars funktion var att skydda sig mot ett främmande hot… Även här kan en parallell dras till 

Amerika och President Trumps protektionistiska hållning, vars plan är att bygga en mur mot Mexiko för att hålla 

”främmande krafter” borta.   
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en, vallfärdade stora delar av dessa befolkningar mot Israel i sökandet efter skydd. För att 

lyckas hålla zombiesmittan stången och ändå hjälpa de flyende, löstes detta genom en kraftig 

reglerad flyktinghantering där endast de som kunde ”bära sin egen vikt” fick tillträde till 

Israel, alltså de som ansågs vara av nytta, som läkare, forskare eller liknande. Visserligen 

lyckades detta kraftigt selektiva förhållningssätt till de flyende hålla smittan utanför Israels 

murar men landet ställdes istället inför ett annat problem, nämligen folklig förbittring. Många 

av dem som släpps in har skiljts från sina nära och kära på grund av den restriktiva 

invandringen och detta leder snart till uppror innanför landets murar, vilket tills slut leder till 

att hela Israel faller inifrån.  

I nästa del kommer jag att lyfta fram individualismen, som inledningsvis ledde till mångas 

förintelse men hur den avslutningsvis visade sig leda till slutet av zombiekriget20. 

 

5.3.3 ”Enade vi stå; söndrade vi falla” – Individualism, kollektivism och handel 

Jag har tidigare nämnt i analysen hur individualism, prestige och egenintresse var bidragande 

faktorer till att zombieproblemet fick en sådan stor omfattning. Detta skedde alltifrån 

micronivå där person ställdes mot person till makronivå där länder ställdes mot länder. Istället 

för att bistå med hjälp valde många istället att ignorera problemet och leva i tron att ”detta 

händer inte mig”, ända tills de kunde höras zombiernas stönanden utanför deras egna dörrar, 

och då var det oftast försent. Men samtidigt som individualismen ledde till mångas fördärv 

var det också individualismen som räddade många. När väl individen insåg sin betydelse i 

kollektivet och började prioritera kollektivets vinningar före de egna, blev mänskligheten 

starkare och därmed undgick att förtäras av de odöda. Detta skedde på alla samhälleliga plan, 

från de svagaste sociopolitiska grupperna till det starkare militära organisationerna. 

Låt mig först exemplifiera detta genom att jämföra två militära insatser i WWZ – ”The Battle 

of Yonker” (s.103ff), och ”The Battle of Hope”(s.205), där den förstnämnde slutade i total 

förlust medan den sistnämnde slutade i total vinst. Den amerikanska inställningen till 

kampinriktade företeelser är inte sällan ”vinn snabbt och vinn stort” vilket var element som 

användes fram till ”The Battle of Yonker”. De ledande hade tänkt att med simpla medel och 

med militär överlägsenhet skulle den föreställt underlägsne motståndaren kunna slås ut helt, 

 

20 Det går givetvis att koppla det narrativa Israel-scenariot till verklighetens konflikt mellan Israel och Palestina, 

och att detta är något som Max Brooks, som själv är jude, söker att problematisera genom sin framställning.  
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men lätthet. Dessa tankar överfördes sedan till den stridande individen. Den imaginära 

överlägsenheten ledde dock till ett militärt bakslag. När insikten om att zombiehorden aldrig 

tycktes sluta välla in utmynnade detta i en total demoralisering hos de stridande som därmed 

blev krigsodugliga. Lägg där till att Yonker var beläget på en halvö, vilket omöjliggjorde en 

reträtt, då förlust som koncept var otänkbart. Däremot i ”The Battle of Hope” slogs de 

inblandade för sin nästa och den återstående delen av den amerikanska befolkningen. 

Dessutom fanns en reträttplan om hotet skulle bli alltför påträngande eller om något i planen 

skulle fela. På det stora hela hade alla inblandade en mer skyddande inställning till mänskligt 

liv. Givetvis fanns det fler faktorer som var avgörande till varför det ena slaget lyckades 

medan det andra misslyckades, men budskapet var ändå det samma: att människan är helt 

beroende av sin nästa. Detta var något som också gjorde sig påtagligt på olika sociopolitiska 

plan. 

I berättelsen av Saladin Kader (s.46ff) – en av de överlevande från mellanösterns Palestina, 

återger denne hur främlingsfientligheten blev förödande för många och hur hatet mellan 

Palestinierna och Israelerna möjliggjorde att smittan kunde spridas ytterligare. Kader berättar 

om hur han och många andra såg nyheten om den nya smittan som en krigslist av sina 

fientliga grannar:  

 

Of course we thought it was a Zionist lie, who didn't' When the Israeli ambassador announced to 

the UN General Assembly that his country was enacting a policy of "voluntary quarantine," what 

was I supposed to think. Was I supposed to really believe his crazy story that African rabies was 

actually some new plague that transformed dead bodies into bloodthirsty cannibals? How can 

you possibly believe that kind of foolishness, especially when it comes from your most hated 

enemy? (Brooks 2006: 46ff).  

 

Genom att låta gammalt groll styra människors förnuft, där individen ser sin nästa som sin 

fiende, tillåts det verkliga hotet breda ut sig tills det är för sent. Detta är en av de fenomen 

som Brooks lyckas synliggöra hos mänskligheten genom WWZ, nämligen dess egenhet att 

sätta kultur mot kultur, nation mot nation och människa mot människa. Ännu en version av 

denna mänskliga företeelse återberättas av Ahmed Faraknian angående den kärnvapenkonflikt 

som utbröt mellan Pakistan och Indien (Ibid:99ff). Faraknian berättar att läget mellan Pakistan 

och Indien sedan länge redan innan zombiekriget hade varit spänt, men det politiska läget 

hade likväl alltid varit under kontroll. Men i och med att smittan stred sig, ökade antalet 

flyktingar från omliggande länder lavinartat, något som stegrade pressen på de båda 



 

26 
 

mottagningsländerna. Detta ledde till att båda länder till slut gav ultimatum om att det andra 

landet skulle fungera flyktingzon, vilket bägge länderna vägrade. Detta utmynnade i en 

väpnad konflikt som blossade upp i ett fullskaligt kärnvapenkrig som slutade med att de båda 

länderna förintade varandra. 

 

I Brooks framställning av det kapitalistiska samhället fanns, som jag nämnt tidigare i 

analysen, en tydlig stank av ”sköt dig själv och skit i andra”. När denna individinriktade 

inställning snart visade sin skadliga verkan för mänskligheten i samband med 

zombieproblemet, insåg de styrande att en radikal sociopolitisk omvälvning behövde 

implementeras, där alla som kunde skulle arbetar mot samma mål. Den individinriktade 

kapitalismen byttes sålunda mot mer regressiva, kollektivistiska tankesätt under ett strikt 

ledarskap, såsom socialism och marxism. Detta med motiveringen att hela befolkningen under 

en totalitär regim måste bistå i motståndet mot en allt växande zombieplågan. Denna strategi 

lyckas i slutändan men istället står mänskligheten för en ny utmaning, nämligen totalt 

maktskifte mellan världens olika stater. Hela befolkningar hade antingen flytt sina länder eller 

förgåtts under zombiekriget, vilket hade lett till att många länder helt hade slutat existera. 

Andra länder, som Kuba, hade inte påverkats märkbart av zombieapokalypsen vilken då hade 

haft möjligheten att blomstra. Detta främst genom att dessa länder hade kunnat föra handel 

med de länder som var i desperat behov av basala och militära resurser, däribland USA.  

Ett av de många motiv som Brooks försöker visa genom WWZ är hur mänsklighetens 

enhetlighet länkas samman genom internationell handel. I romanens inledning när smittan 

precis har tagit sin början på Kinas landsbygd söker regeringen inte efter hjälp från omvärlden 

utan istället försöker tysta ner hela utbrottet. Detta delvis därför att de föreställde sig att det 

fanns en risk att de då kunde uppfattads som svaga och därför kunde bli ett potentiellt byte för 

kringliggande krigsmakter, men också för att smittan skulle kunna påverka dess 

internationella handel och därmed dess ekonomi. Kina var ett land i explosiv frammarsch 

gällande industri, militär och ekonomi, och denna frammarsch fick inte på något sätt hindras. 

En potentiell handelsblockad skulle vara förödande för landets ekonomi och därför var 

regeringen tvungen att försöka undanröja alla bevis av den nya smittan, något som den inte 

lyckades med. I och med den fortsatta handeln möjliggjordes även att smittan kunde fortsätta 
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sin spridning på ett globalt plan, främst i och med den internationella organhandeln21 som jag 

tidigare nämnt. Handeln blir i WWZ ett nödvändigt ont som inledningsvis splittrar 

mänskligheten men som slutligen håller den samman. De länder som lyckas väl inom 

internationell handel blir inte sällan de som är i internationell hegemoni som därmed har 

mycket att säga till om beträffande hur övriga länder bör handla.  Detta förklarar Kinas rädsla 

för att stängas ute från den internationella marknaden som tyvärr ledde till smittan kunde 

vinna kraftig spridning i dess tidiga skeende. Men det var framför allt USA:s protektionistiska 

hållning och exploatering av smittan genom vaccinet Phalanx som slutligen ledde till att 

zombieproblemet blev en världsomfattande epidemi. Jag har tidigare i analysen redogjort om 

varför USA tog fram vaccinet, men det går även att dra paralleller till just handeln och varför 

den amerikanska regeringen var måna om att behålla lugnet hos pöbeln, nämligen att 

bibehålla rollen som global maktinnehavare. Till skillnad från Kina hade USA suttit på denna 

imaginära förstaplats beträffande makt under en längre tid och var föga intresserad av att 

sänka sin status för att hjälpa andra.  

 

När väl land efter land började förgås, reagerade Brooks´ fiktiva version av USA först inte 

genom att bibringa hjälp till sina bundsförvanter i nöd, utan att istället fokusera på hur de 

själva kunde nå vinst genom detta. Det bör dock sägas att USA inte var ensamma om denna 

hållning, då många av världens länder intog protektionistiska ställningar, vilket gjorde att 

många av dessa länder föll till följd av zombieplågan. När insikten om att handeln måste ske 

på bred front och att alla länder är beroende av varandras resurser och tillgångar börjar allt 

fler länder samarbeta. Succesivt lyckas land efter land befrias från zombieplågan tills 

mänskligheten, efter 10 år av kamp, kan beteckna att kriget mot de odöda är vunnet. Men 

handeln visar sig inte bara vara viktig på ett internationellt plan. I den nya världen efter 

zombiekriget blir handel av varor och tjänster de styrande faktorerna i återuppbyggandet av 

mänskliga samhällen. Vid intervjun med den kinesiske amiralen Xu Zhicai berättar han att 

handel blev en handling för att återintegreras i det nya, för tillfället fragmenterade, samhället:  

 

[Intervjuaren:] How did you integrate yourself into that society? [Zhicai:] Through trade. Trade 

was the central pillar of the Pacific Continent. If your boat had a large distillery, you sold fresh 

water. If it had a machine shop, you became a mechanic. (Brooks 2006:257).   

 

 

21 Vilken visserligen skedde på ”svarta marknaden” och kanske ändå hade skett 
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6 Sammanfattande diskussion 
I denna del kommer jag att diskutera de svar jag fått fram i analysen och koppla dem samman 

med mina ursprungliga frågeställningar.  

6.1 Vad utmärker Brooks´ narrativa framställning? 

Givetvis är svaren många om vad som kan sägas om Max Brooks berättarteknik i World War 

Z: The Oral History of the Zombie War, men vad som kanske först blir påtagligt är den röd 

tråden som Brooks lyckas bibehålla genom en relativt komplex berättarteknik. Att ha en hel 

roman bestående av fragment från ett 40-tal berättare från olika etniska och sociokulturella 

bakgrunder som tillsammans ska skapa ett sammanvävd narrativ är verkligen ingen 

oproblematisk uppgift. Jag vill ändå påstå att Brooks´ WWZ lyckas alldeles ypperligt med att 

knyta ihop alla de 43 intervjuerna. Varje intervju kan var och en liknas med en kortnovell om 

zombieepidemins framryckning i en del av världen och hur delar av befolkningen påverkades 

ur en individs perspektiv.  

Ett element som jag upplever ökar effekten av läsningen är hur jag som läsaren kastas fram 

och tillbaka mellan ramberättelsen och de olika interdiegetiska berättelserna, som exempelvis 

när den intervjuade ibland stannar upp i sitt berättande och återger något som varit nödvändigt 

för honom själv eller andra i sin berättelse att veta, saker som förhindrat smittan eller hade 

gjort så att fler hade kunnat överleva. Detta blir påtagligt i läsningen då det fullständigt vimlar 

av satser innehållande meningar som inleds med ”vi/de visste då inte…”, ”om vi/de bara hade 

vetat…” eller ”jag/de kände då inte till…”, vilket bidrar till en känsla av verklighet hos 

karaktärerna. Jag som läsare kan då även känna en viss respekt för bokens karaktärer när 

dessa uppvisar att de lärt sig av sina erfarenheter och kan sätta sin egen situation i ett globalt 

perspektiv, samt att de visar förmågan att värdera de handlingar de själva eller andra hade 

utfört. 

En av de effekter som Brooks försökte uppnå i WWZ kan sägas vara att skapa ett narrativ som 

bidrar till att den läsande får känslan av att detta faktiskt skulle kunna ske eller vara sant, 

något som kanske blev lite väl påtagligt i föregångaren The Zombie Survival Guide (2003). 

Medan ZSG behandlade zombien som något faktiskt utmanar WWZ läsaren på ett annat plan 

där det inte är zombien som är själva intrigen, utan mänskligheten är komplex och 

mångfasetterad, i synnerhet dess agerande. Likt verkligheten förekommer ingen dr Evil eller 

liknande antagonist som är ute efter världsherravälde, endast vanliga människor och vanligt 

mänskligt beteende. Lägg till ett oförklarligt virus som återuppväcker de döda så kanske vi 
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har liknande händelser som i WWZ, vilket är den effekt Brooks försöker uppnå och, som jag 

ser det, lyckas han med just detta. I romanens slutord framgår att Brooks i sitt sökande efter 

känslan av verklighet i WWZ haft kontakt med historiker, militärer, psykologer och andra 

beteendevetare. Detta för att kunna utmana sina idéer om vad som kan tänkas vara gångbart 

och vad som är omöjligt när det kommer till mänskligt agerande, något som leder till att 

karaktärernas agerande blir förståeligt och därmed trovärdigt för en eventuell läsare.  

 

6.2 Vilken funktion har zombien i olika narrativa framställningar? 

När väl zombien först tog plats i det filmiska rampljuset i och med White Zombie 1934, var 

det nog få som tänkte att det skulle växa till det fenomen vi kan se idag. Och i och med att 

George Romero gav ut sin adaption av de odöda blev zombien det många av oss älskar men 

samtidigt fruktar. Som jag nämnt i analysen finns det flera olika sätt att se på zombien och 

vad det är som gör den skrämmande. I likhet med mången skräckfiktion förekommer ett 

flertal tematiska lager som läsaren kan försöka urskilja, och det är inte alltid det som 

konsumenten tar del av explicit som författaren eller filmskaparen egentligen vill förmedla. 

Det kan vara alltifrån rädslan för att försvinna i massan till att planlöst vandra för denna jord, 

odödlig och utan att kunna påverka sin tillvaro22. Dock förekommer en relativt säregen 

komponent inom zombiegenren som sällan går att finna inom annan skräckfiktion, nämligen 

det att det inte är monstret utan människors agerande som står i fokus, något som jag vill 

mena Brooks lyckas fullända genom WWZ. 

Till skillnad från andra fiktionella monster som ofta besitter en egen inre drivkraft som kan 

tillfredsställas, saknar zombien någon egentlig individualism utan kan mer liknas som en 

enhet planlösa rumlare, endast drivna av sin imaginära och outtömliga hunger23. Varför är då 

zombien så skrämmande? Den är skrämmande därför den är, i viss mån, oss, vi människor. 

Zombien kan mycket väl vara symbolen för den människa som planlöst svävar genom livets 

olika strapatser, som knappt reagerar på det positiva eller negativa som omger henne eller 

honom, utan bara existerar och därmed försvinner in i det mänskliga myllret. 

 

22 Förutom att jaga och förtära de levande. 

23 I en passage beskrivs hur vissa zombiers magar hade spruckit då de hade ätit för mycket, något 

som inte tycktes påverka dem  
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6.3 Vilka motiv går att skönja i WWZ? 

I och med WWZ:s breda repertoar av karaktärer, platser, händelser och tidsspann är 

tolkningsmöjligheterna nästintill oändliga. Hur böcker eller film tolkas färgas av den läsandes 

tidigare kunskaper, föreställningar och erfarenheter, vilket gör att varje tolkning blir subjektiv. 

Vissa tolkningar av den fiktionella framställningen är givetvis mer rimliga än andra, och 

därmed mer giltiga, så länge det inte endast grundas i läsarens subjektivitet. Ett grepp som 

inte är ovanligt inom skräck-genren som jag försökt beröra i analysen är sökandet efter att 

skapa social satir, vilket zombien (som i princip är en människa) blir den perfekta 

syndabocken i framställningen av mänskliga problem, någon som går att skönja även i 

Brooks´ adaption. Genom att låta icke önskvärda eller skadliga [mänskliga] beteenden istället 

utföras av zombier undgår författaren att avskräcka läsaren som annars kan uppleva att han/ 

hon får den författarens moraliska projiceringar skrivna på näsan, och därmed undgår att 

framstå som en predikant av mänskliga tillkortakommanden och måsten. Visserligen riskerar 

de subtila budskap som dunklats gå läsaren förbi men genom denna framställning möjliggörs 

att fler tar del av den skapandes produkt som då eventuellt kan så frön av etiska och moraliska 

kunskaper som läsaren då kan lära och utvecklas av.  

Ett av de övergripliga motiv som Brooks kan tänkas redogöra för är hur mänskligheten bör se 

sig själv som en enhetlig fungerande organism. Inom postkolonialismen nämns ”den andre” 

som koncept, vilken är den eller de som betecknas som främmande eller som subaltern i en 

viss kontext, vilken i WWZ zombien får porträttera. I Brooks´ fiktionella framställning är 

mänskligheten inledningsvis splittrad och fragmenterad på grund av våra politiska och 

sociokulturella olikheter. Genom att den andre, i detta fall zombien, blir allt mer påtaglig 

skapar den överlevande mänskligheten en enhetskänsla vilket bidrar till att vi slutligen lyckas 

överkomma denna hotande farsot.  

Jag har nämnt i analysen hur WWZ snarare kan ses som en exposé över mänskliga beteenden 

än den uppenbara skräckromanen den inledningsvis kanske utger sig för att vara. Zombien 

blir snarare en symbol för någonting främmande för narrationens karaktärer som de försöker 

förhålla sig till, men då den samtidigt är något igenkänningsbart drabbas många av den 

ambivalens som tyvärr möjliggör att zombiesmittan sprids ytterligare. ”Ska jag försöka rädda 

de nära och kära som smittats eller ska jag överge eller förgöra dem?” (egen notis). Och innan 

bokens karaktärer hinner fatta ett beslut har kanske zombien som förr var dess mamma hunnit 

sätta tänderna i den som förut var dess avkomma. Men WWZ kan också läsas som en 

”mockymentory” i bokform, i vilken Max Brooks´ försöker exponera kapitalismens baksida, 
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där individens vilja kommer före kollektivets bästa, vilket, i WWZ´s fall blir den drivande 

kraften till zombievirusets spridning.  

I den sista och avslutande delen kommer jag att försöka synliggöra hur läsning av 

populärkulturell skönlitteratur kan fungera som ett framgångsrikt och 

världsåskådningsbreddande läromedel. 

 

7 Läsningens vidgande av läsarens världsåskådning 
Nedan kommer jag söka sammanfläta Max Brooks WWZ med ett didaktiskt perspektiv och 

argumentera för varför WWZ skulle göra sig gångbar i en skolsituation.  

 

Varför bör läsning av skönlitteratur vara en naturlig del av språkundervisningen? För att börja 

besvara denna fråga hänvisar jag till Judith Langers begrepp envisionment – litterära 

föreställningsvärldar, vilket är en individs samlade föreställningar och kunskaper om den 

värld han eller hon lever i (2005:23ff). Langer fortsätter och menar att genom en stor variation 

av läsning ökas antalet föreställningsvärldar, där varje läsning bibringar läsaren en ny värld 

innehållande nya som gamla ”idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar” 

(ibid:23) den läsande sedan kan försöka applicera till sin egen kontext. Detta sker givetvis inte 

automatiskt utan kräver inte sällan att den lästa världens normer och konventioner synliggörs, 

konkretiseras, diskuteras och utmanas i samspel med andra. Det är just i själva samtalet som 

föreställningsvärlden blir verklig och begriplig, och kanske rent av applicerbar till den egna 

kontexten.  

Det bör sägas att Langers kunskapssyn har sitt hemhörande i Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, i vilken kunskap utvecklas och etableras i samspelet med andra. Men likväl som 

samtalet kan vara en förlösare av kunskap kan den likafullt dunkla och förvränga den kunskap 

som är på väg att läras. Därför åsyftar Langer är det av stor vikt att pedagogen inte helt lämnar 

eleverna ”vind för våg” i dessa samtal utan bör finnas nära till hands om eleverna stöter på 

patrull eller om samtalen börjar gå i fel riktning. Dessutom bör samtalet redan i sin linda 

innehålla nyckelord och teman som målar upp den riktning som eleverna kan börja utgå ifrån 

när de väl börjar föra sina diskussioner. Som jag har nämnt i analysen är Max Brooks´ WWZ 

mer än bara en simpel spänningsroman innehållande levande döda. Men för att bokens olika 

lager ska få möjlighet att upptäckas och förkroppsligas menar jag att Langers syn på 
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kunskapande är grundläggande för mer ovana läsare, som på sikt kan leda till att nå en vidgad 

litteraturförståelse, något som överensstämmer med kursplanen:  

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer 

av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och 

öppna för nya perspektiv. (Skolverket 2011:160).  

Det gäller dock att det tänkta verk eleven får möta inte blir alltför utmanande, då detta istället 

kan leda till att eleven stöter läsningen ifrån sig. Langers kunskapssyn bygger på ett situerat 

lärande vilket innefattar att de övningar och kunskaper eleven får möta för att relatera till 

hans/hennes tidigare kunskaper och erfarenheter, och att det är relevant i den lärandes 

kontext24.  

  

 

24 Vygotskijs proximala utvecklingszon – där ny kunskap går att koppla samman med tidigare etablerad kunskap 
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