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Abstract 

The purpose of this paper consists of examining the different ways of thinking about death 

and life beyond death conveyed in the game Grim Fandango Remastered. This was done by 

using a theoretical framework consisting of a self invented definition of death called "Bodily 

death". This definition consists of common notions about death such as cessation of life 

functions like movement, metabolism, respiration and overall cessation of brain functions. It 

also included cessation of vital processes, which includes the ability to make energy transfer, 

making reparations, for example by cell replication, as well as the waste system of the body.  

Besides this, the study examines the prevalence of dualism, a conception that views the soul 

essential to the individual's mental state. Two kinds of dualism were investigated, simple 

dualism with the assumption that the individual is made up of the soul, and compound 

dualism, where soul and body are dependent on each other for the survival of the individual. 

The study also examined the prevalence of materialism, a mindset where the individual is 

comprised of a combination of things without life or consciousness, in other words an 

existence dependent of the body. 

The results showed mainly a view that was non agreeable with bodily death, as the characters 

had many life signs such as breathing, ability to move, nutrition, metabolism and other signs 

of functions that would not be possible without the brain's functionality. Furthermore as 

shown with sprouted, the death within death in the game which consisted of becoming 

overgrown with flowers, showed signs of life rather than bodily death, as flowers have the 

vital process of photosynthesis. The game also showed mainly ideas of  dualism as the 

characters often was referred as souls. The kind of dualism that occurred most however was 

compound dualism because the game often implied that characters died when their bodies 

became destroyed. 
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Inledning 

Döden, ett mysterium och gåta. Ett fenomen som människor genom historiens gång funderat 

och filosoferat över. Vad innebär döden? Vad händer efter någon har omkommit? Detta är 

frågor som religioner och olika livsåskådningar försökt ge svar på. I modern tid när religionen 

allt mer tappat sitt fäste, och då många västerländska samhällen genomgått en 

sekulariseringsprocess, finns det troligtvis allt fler människor som står utan svar om frågor 

angående döden. Eller rättare sagt utan svar tills den drabbar en själv.  

Förutom sekulariseringen så menar historikern Philippe Arés att det västerländska samhället 

från och med 1800-talet ändrat sättet på hur vi hanterar död. Denna hantering består av att 

viljan till ett glädjefullt liv fått allt större plats och betydelse i det moderna samhället. Enligt 

Arés är dock konsekvensen till detta att sorgsna tankar, såsom de om döden, får allt mindre 

utrymme. För att exemplifiera skillnaden nu jämfört med förr, påvisar Arés att människor 

tidigare hade stora begravningsceremonier med sorgperioder som kunde pågå under långa 

perioder. Under 1900-talet menar Arés dock att döden blev mer förbjuden och anstötlig att 

tala om och människor ville undvika sörjandet samt de starka känslor som döden bidrog med. 

Han benämner detta tankesätt som ”the forbidden death” eller ”the invisible death”. För att 

exemplifiera så påvisar Arés att den döende idag, istället för att dö i hemmet, oftast förflyttas 

till en annan plats för att tillbringa sin sista tid, såsom ett sjukhus. I och med detta så förskjuts 

den starka närvaron av död. The forbidden death eller the invisible death kan bidra med bistra 

konsekvenser då människor inte längre får utlopp för de starka känslor döden kan bidra med, 

utan istället få ta itu med sina känslor i sin egen ensamhet på grund av att döden kan anses 

som ett förbjudet samtalsämne.1  

I och med att religionens plats i samhället minskat, och att döden har förskjutits bort och blivit 

mer förbjuden, så må man undra vart de olika funderingarna angående död får utrymme? Ett 

svar på denna fråga är populärkulturen. I populärkulturen förekommer död ofta. Exempelvis i 

filmer som Seven (1995), där två detektiver jagar en seriemördare som dödar sina offer via 

metoder som följer de sju dödssynderna.2 Ytterligare ett exempel är tv-serien Game of 

Thrones (baserad på bokserien A Song of Ice and Fire), som till stor del handlar om en 

                                                 
1 Arés 1978, s. 95ff.  

2 »Seven« i Internet Movie Database, http://www.imdb.com/title/tt0114369/?ref_=fn_al_tt_1 2015-05-26. 

http://www.imdb.com/title/tt0114369/?ref_=fn_al_tt_1
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maktkamp hos högättade släkter, i vilken död är en vanlig företeelse.3 Förutom dessa, finns ett 

populär kulturellt fenomen där den berörda personen får en särskilt interaktiv del. Fenomenet 

som åsyftas är dator- och tv-spel, där spelarna får ta kontroll över en karaktär, ibland flera, 

och bli en interaktiv del av upplevelsen. En spelgenre som sedan utsätter spelaren för ett 

flertal olika val av dialog och en delaktighetskänsla i både handling och samtal med 

karaktärer, är äventyrsgenren. I denna genre så förs handlingen fram via olika pussel och 

interaktioner med karaktärer. Via att sedan interagera med karaktärer så förs spelaren framåt i 

handlingen. Detta medför att en spelsession ofta kan upplevas som ett alldeles säreget äventyr. 

I och med denna interaktiva äventyrskänsla blir teman som död påtaglig i dessa spel. Ett 

äventyrsspel som sedan särskilt berör döden är Grim Fandango, och innehåller teman såsom 

aspekter av aztekernas dödsrike och en betonad film-noir känsla. Släppt 1998 av spelföretaget 

LucasArts, i en tid då äventyrsgenrens popularitet minskat, så kom Grim Fandango att bli 

erkänt och hyllat av kritiker samt spelare. Exempelvis blev det utnämnt som årets spel av 

välkända spelwebbplatsen Gamespot.com och blev utsett till ”Adventure Game of the Year” 

av tidskriften PC Gamer.4  

I dagens spelgeneration då flera olika spel ges ut i nya uppfräschade versioner, så skulle det 

inte dröja länge innan Grim Fandango skulle få sig en grafisk uppdatering. I januari 2015 fick 

Grim Fandango sig en remastered5, nu licenserat av Double Fine Productions, Grim 

Fandangos spelregissör Tim Schafers egna spelföretag. Denna version har uppdaterad grafik 

samt musik från en live orkester, kommentarer från spelets skapare m.m. I övrigt är spelet 

densamma som originalet.6 

Med tanke på Grim Fandangos tema om död och livet därefter, samt hur dess remastered gör 

spelet aktuellt än idag, är det av intresse att närmre undersöka vilka olika uppfattningar 

omkring död och livet efter döden som förekommer i spelet. Trots allt så förmedlar 

populärkulturen många olika syner på död, vilket kan anses viktigt i en tid som denna där 

funderingar om död förskjutits bort och många må stå utan svar gällande frågor om döden.  

 

                                                 
3»Game of Thrones« i Internet Movie Database, http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=nv_sr_1 

2015-05-26. 

4 Galen 2002, s.1 

5 Uppfräschning från originalet. Innefattar i spel oftast en grafisk förbättring.  

6 Offical Website of Grim Fandango Remastered, http://grimremastered.com/ 2015-05-06.  

http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=nv_sr_1
http://grimremastered.com/
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Grim Fandango  

För att bättre kunna förstår sig på Grim Fandango och dess värld så kan det behövas en viss 

förförståelse om spelets bakgrund och inspirationskälla. I Grim Fandango tar man sig an 

rollen som Manny Calavera som levt ett syndfullt liv, och måste jobba av den skuld som dessa 

synder givit upphov till. Detta gör han genom att jobba som reseagent på de dödas 

departement (”The Department of Dead”). I rollen som anställd på en resebyrå finns det bland 

annat arbetsuppgifter som att plocka upp de dödas själar från de levandes land (”Land of the 

Livng”), en process som benämns ”reaping” då varje reseagent utrustas med en lie. Efter 

denna process är det reseagentens uppgift att sälja det bästa resepaketet som går till de berörda 

själarna, för att föra dem igenom de dödas land (”Land of the Dead”) till det nionde dödsriket, 

den eviga vilans land (”The Land of Eternal Rest”).7   

I spelet får spelaren uppleva de dödas land, en värld med inspiration från aztekernas 

civilisation och dödsrike. Enligt aztekerna så bestod dödsriket, kallat Michtlan, av nio nivåer. 

De som kom till Michtlan hade dött en mindre plågsam och ärofylld död, såsom död av hög 

ålder. De skulle därefter göra en prövofylld resa under fyra år, från den första nivån i 

dödsriket till dess nionde. De levande släktingarna och anhöriga firade de döda för att hjälpa 

dem på sin resa genom dödsriket. Detta gjordes dels genom att begrava de döda med mat, 

pengar och även ibland hundar, som skulle fungera som deras resekamrat. Den mexikanska 

kulturen har sedan antagit denna tradition i hög utsträckning och firar de dödas dag (Dia de 

Muertos) varje år för att ge åminnelse åt de döda. Den mexikanska traditionen la dock till 

festligheter och humor och gjorde traditionen till en högtid där de döda behandlades som 

hedersgäster i tron att deras själar besökte gravplatserna. I det årliga firandet görs även skelett 

i papier-maché, klädda i mexikanska traditionella kostymer. Dessa skelett utgör sedan 

grunden för många av karaktärsmodellerna i Grim Fandango.8    

Grim Fandango har även fått inspiration av film noir från 1930-talet till och med 1950-talet. 

En filmgenre som ofta består av en kriminell eller vanärad värld med teman som dömd kärlek, 

svartsjukedrama, förrädiska kvinnor, vapen, hög alkoholkonsumtion och hårhudade män. 

                                                 
7 Lucasfilm Ltd & LucasArts Entertainment Company LLC 1998, s.5.  

8 Lucasfilm Ltd & LucasArts Entertainment Company LLC 1998, s.5; Brunius & Svanström 2006, s.13ff, 

s. 33f.    
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Oftast har en den även en tragisk dimension där det för eller senare kommer hända något 

hemskt med karaktärerna.9    

Med dessa teman från aztekernas dödsrike, de dödas dag och film-noir, så blir det intressant 

att se vilka uppfattningar av döden och livet efter döden som spelet förmedlar.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika uppfattningar av döden och livet efter 

detta som förekommer i spelet Grim Fandango Remastered. Genom detta strävas det att 

uppnå en djupare förståelse på hur uppfattningar av döden och livet därpå kan förmedlas i ett 

populärt kulturellt fenomen.  

I och med detta så avse uppsatsen att besvara följande frågeställning: 

 Vilka uppfattningar av döden och livet därefter förmedlar Grim Fandango 

Remastered? 

Vad som mer konkret menas med död och livet efter döden kommer i följande avsnitt att 

förklaras närmre.  

Begreppsdefinition och teoretisk utgångspunkt  

Död 

I en undersökning om uppfattningar av döden är det viktigt att specificera definitionen vad 

död mer konkret innebär. Detta är särskilt viktigt för att kunna begripa vad som verkligen 

undersöks. Samtidigt fungerar det som en avgränsning och precisering till vad som ämnas 

undersökas i Grim Fandango Remastered. Förutom detta, så är det viktigt att ge en mer 

konkret definition på död eftersom ordets betydelse kan variera. Dock finns det ofta ett 

mönster i definitionerna där död benämns som motsatsen till liv, och det stadiet i vilket de 

mest vitala livsfunktioner upphört att fungera. För att ge några exempel så definieras död 

enligt Svenska Akademiens ordbok: ” […] att ngn l. ngt upphör att lefva, upphörande(t) af 

lifsfunktionerna, lifvets upphörande ”10 . Ett ytterligare exempel är Nationalencyklopedins 

                                                 
9 Lucasfilm Ltd & LucasArts Entertainment Company LLC 1998, s.5; Duncan 2000, s. 10.  

10 »Död« i Svenska akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/57/164.html 

2015-04-24. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/57/164.html
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definition, där död menas som: ” […] i biologisk mening att en organism inte längre är 

levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, 

utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan”11. 

Mönstret med definitionerna av död som livsfunktioners upphörande syns även i Sveriges 

lagar, närmare sagt Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död. Enligt 

kriterierna i § 1 är en människa död ”[…] när hjärnans samtliga funktioner totalt och 

oåterkalleligt har fallit bort” 12. Ytterligare kriterier är enligt § 2 att ”[…] andning[en] och 

blodcirkulation upphört och […] varat [i] så lång tid att det med säkerhet kan avgöras att 

hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort”13. 

Detta mönster syns även i filosofieprofessorns Steven Lupers tankar, som i sin artikel ”Death” 

och sin bok The Philosophy Of Death, försöker ge en definition av vad död är. Luper menar 

att det är viktigt att kunna förstå vad som karakterisera något levande för att kunna ge en 

definition av död. Enligt honom har något som är levande en förmåga att bevara, underhålla 

och utveckla sig själv genom att fånga upp energi och konvertera den till användbara former. 

Något som är levande bör även inneha förmågan att göra reparationer exempelvis genom 

cellreplikation. Förutom detta borde processerna även kunna föra näring till kroppens olika 

delar och ta bort avfall samt underhålla homeostasen. Luper kallar dessa för de vitala 

processerna, och menar att det krävs en väsentlig kapacitet att underhålla sig via dessa 

processer för att något ska anses som levande. I motsats till det som innehar dessa vitala 

processer menar Luper att attributen död är applicerbart på det som har förlorat dessa 

förmågor.14 

I uppsatsen kommer Grim Fandango Remastered att undersökas genom en kombination av 

ovanstående definitioner av död. Anledningen till detta är att de definitioner som tagits upp 

kan ses som relativt allmänna uppfattningar av död, dels då de förekommer i framstående 

uppslagsverk, dels för att de är en del av svenska lagen. Det är dock framförallt definitionen 

av död som tillståndet när de vitala processerna samt väsentliga livsfunktioner gått förlorade 

som kommer att undersökas i uppsatsen. Med de vitala processerna så avses Lupers vitala 

                                                 
11 Skogh; Lundquist & Ingvar. 2015-04-24, »Död« i Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/d%C3%B6d 2015-04-24. 

12 Svensk författningssamling 1987:269, § 1. 

13Svensk författningssamling 1987:269, § 2. 

14 Luper 2014, del 1-2; Luper 2009, s. 13f.  

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/d%C3%B6d
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processer, och med väsentliga livsfunktioner menas de funktioner som ingår i de andra 

definitionerna. Denna kombination av definitioner avse dels att fungera som en avgränsning 

och dels som ett teoretiskt ramverk för uppsatsens undersökning. För att sedan kort och 

koncist kunna benämna denna kombination av definitioner, så myntas det i en denna uppsats 

ett eget begrepp i form av ”kroppslig död”. För att tydliggöra, så avse kroppslig död 

förlorandet av följande livsfunktioner: spontan rörelse, reaktioner på yttre påverkan, 

fortplantning, ämnesomsättning, näringsupptag, utsöndring, hjärnans funktioner, 

blodcirkulation och andning. Förutom dessa, så avse kroppslig död förlusten av följande vitala 

processer: förmågan till energiöverförning, reparationsförmåga (exempelvis via 

cellreplikation), närings- och avfallshantering samt underhåll av homeostasen. 

I uppsatsen kommer det sedan undersökas hur väl begreppet stämmer överens med de 

uppfattningar av döden som Grim Fandango Remastered förmedlar. Anledningen till varför 

det har valts att undersöka ”kroppslig död” och inte definitioner av död som är mer relaterade 

till spel beror framförallt på att sådana definitioner inte förekommer i sådan stor grad. Dock så 

finns så finns det en uppsats15 av akademikern Eva Kingsepp, som använder sig av två 

definitioner av död som är relaterade till spel. Dessa definitioner består av ”postmodern”- och 

”carnivalesque death”. Med carnivalesque death så avse Kingsepp kvarlämnandet av blodiga 

och groteska kroppar, och använder spelet Wolfeinsten 3D som exempel, där liken av de 

dödade nazisterna och andra varelser ligger kvar där de dog och ibland är kropparna även i 

bitar. Den andra typen av död som hon undersöker är postmodern death, en mer renlig form, 

och består framförallt av att de dödade kroppar försvinner, och vilkas död blir allt mindre 

påtaglig. Inget blod eller kvarlämnade lik finns inom denna typ av död. 16 

Båda dessa definitioner av död är dock väldigt anpassade till framförallt ”First Person 

Shooters” 17, såsom Medal of Honor: Frontline och Wolfeinsten 3D, i vilka död är ett vanligt 

förekommande fenomen. Exempelvis kan den spelbara karaktären dö och sedan ofta 

återuppstår, och spelen går ut på att skjuta sina fiender vilket medför ännu mer död i spelen. I 

Grim Fandango så kan dock inte den spelbara karaktären dö, och inte heller kan karaktären i 

                                                 
15 Apocalypse the Spielberg Way: Representations of Death and Ethics in Saving Private Ryan, Band of 

Brothers and the Videogame Medal of Honor: Frontline. 

16 Kingsepp 2014, s.1ff.  

17 Skjutarspel utifrån ett förstapersonsperspektiv.  
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spelets gameplay18 döda andra karaktärer. Spelets olika syner om död framkommer istället till 

stor del i spelets dialoger. Med tanke på detta är de definitioner som Kingsepp använder inte 

direkt applicerbara för denna uppsats.  

Livet efter döden 

Då livet efter döden är sådant framträdande tema i Grim Fandango är det relevant att 

redogöra för två frekventa filosofiska synsätt på människans eventuella liv efter döden. Detta 

är även viktigt gällande definitionen kroppslig död då den inte förtäljer något om själens 

eventuella överlevnad. 

Dessa två synsätt består av en dualism mellan själen och kroppen samt en materialistisk syn.  

Den dualistiska ståndpunkten kan förklaras som att det föreligger en särdelning mellan sinnet 

och kroppen. Enligt Dean Zimmerman, filosofieprofessor på Rutgers University i USA, är 

dualismen mer konkret en metafysik teori enligt varje människa som innehar erfarenheter 

eller tänker har en själ eller spirituell materia. Denna själ, eller spirituella materia, saknar 

många av de fysiska egenskaper som icketänkande objekt har, såsom träd eller stenar. För 

människor är denna själ väsentlig för varje person och även ansvarig för varje persons 

mentala liv.19 

Två vanligt förekommande former av dualism är substansdualism (”simple dualism”) och 

egenskapsdualism (”compound dualism”). Substansdualism består av tron att individen är 

själen och förekommer endast i ting som tänker. Denna syn förutsätter att själen och individen 

är densamma, och att ens medvetande har sin grund i själens medvetande. Egenskapdualismen 

avser sedan att varje person är en entitet som är en sammansättning av både kropp och själ.20 

En dualistisk tankesätt innebär vissa fördelar för ett liv efter döden. Exempelvis påpekar 

filosoferna William Hasker och Charles Taliaferro att dualismen vid första anblick verkar som 

något som kan förutsätta ett liv efter döden. Anledningen till detta är att om vi är mer än våra 

kroppar medför kroppens tillintetgörelse inte förlusten av vår existens som personer. Trots 

                                                 
18 Ofta en benämning gällande de episoder spelaren själv kontrollera eller integrera med den spelbara 

karaktären. Ickeinteraktiva videoklipp ingår därav inte i denna definition.  

19 Baker 2005, s.366ff; Hasker & Taliaferro 2014, del. 2-3; Zimmerman 2013, s.105f. 

20 Persson 2015-05-21, »kropp–själ-förhållandet « i Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp-sj%C3%A4l-

f%C3%B6rh%C3%A5llandet 2015-04-24; Zimmerman 2013, s.105. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp-sj%C3%A4l-f%C3%B6rh%C3%A5llandet
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp-sj%C3%A4l-f%C3%B6rh%C3%A5llandet
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detta menar Hasker och Taliaferro att även om dualismen visar sig vara sann, så behöver det 

inte betyda att människor överlever förintelsen av kroppen. Enligt dem må människors 

existens uppstå genom förkroppsligandet av personer som sker när våra kroppar nått en viss 

formation och beskaffenhet. När denna formation och beskaffenhet sedan förstörs, torde hela 

individens existens försvinna. Vare sig detta är fallet eller inte, så öppnar dualismen upp en 

chans för ett liv efter döden, en chans där beroendet av kroppen kan vara tillfälligt och inte 

nödvändigt.21   

Vidare om det materialistiska förhållningssättet, så utgår det ifrån att personer endast består 

av olika ting, som inte av sig själv har något liv eller medvetande. Detta förhållningssätt gör 

människor helt beroende av sina kroppar och utan dem så upphör deras existens. Enligt detta 

synsätt är chansen för ett liv efter den kroppsliga döden i princip obefintlig, såvida det inte 

finns en gud eller en högre makt. Om sedan Gud finns, så menar Hasker och Taliaferro att 

chansen för ett liv efter döden lär vara stor. Orsaken till detta är att Gud i teism ofta beskrivs 

som allsmäktig och god. Denna godhet är i sin tur relevant för människor och andra rationella 

varelsers välmående och välstånd. Exempelvis finns det bibliska texter som menar att Gud är 

en gud av kärlek. Om Gud älskar det han skapat, så kan det finnas en hög chans att Gud ger 

varelser en chans att få ett längre och bättre uppfyllande liv än det som givits dem under den 

korta jordliga perioden. En kärleksfull gud borde i synnerhet ge personer som upplevt misär 

och elände en chans att få leva ett liv bortom jordelivet. I livet efter döden skulle människor 

sedan kunna ges en chans att uppnå fler saker och njuta mer utav sin existens.22   

Ett sätt att sedan ge dessa människor en chans till ett liv efter döden utifrån en materialisk 

ståndpunkt vore en kroppslig uppståndelse, något många teistiska traditioner förtäljer om.  

Denna kroppsliga uppståndelse sammanfaller dock ofta med en dualistisk tanke bestående av 

en tro på själens existens. Somliga filosofer och åtskilliga teologer menar dock att denna 

dualism är en platonsk import till teistiska traditioner. Med tanke på detta menar de att en 

materialistisk syn sammanfaller mer med de abrahamitiska religionernas tankesätt angående 

kroppslig uppståndelse, då materialismen inte förutsätter själens existens23    

                                                 
21 Hasker & Taliaferro 2014, del. 2.  

22 Hasker & Taliaferro 2014, del. 3, del. 5; Zimmerman 2013, s.105.  

23 Hasker & Taliaferro 2014, del. 3. 
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Både det dualistiska- och det materialistiska förhållningssättet ger svar på vad som må hända 

efter döden. Det går dock att undra om några av dessa syner återfinns i Grim Fandango 

Remastered. Detta är något som ämnas undersökas i uppsatsen. 

Metod och källmaterial  

Det material som undersöks i denna uppsats består av spelet Grim Fandango Remastered. Det 

valda formatet för spelet är Playstation 4, dock skiljer den inte sig från övriga versioner på 

andra format förutom då kontrollerna. Ytterligare material som kommer undersökas består av 

en spelguide från IGN US. Anledningen till valet att använda en guide är att det vid en 

spelsession må missas uppfattningar i spelet som vore relevanta för undersökningen. I deras 

spelguide finns även text och ibland videoklipp som guidar och hjälper en i spelet. I och med 

detta så går det att gå tillbaka och se om något missats i spelsessionen. IGN US är även en 

pålitlig källa i och med att de är en av de största spelsajterna med över 40 miljoner besökare.24 

Till viss del kommer det även att användas en guide från Youtube användaren Shirrako. 

Anledningen till detta är att ibland består spelguiden från IGN US av korta textavsnitt som 

inte säger så mycket om de företeelser som sker i spelet. Därav kommer Shirrakos guide 

användas för att komplettera dessa avsnitt. Shirrakos guide bidrar även läsaren med en chans 

till en visuell upplevelse av det som analyseras då den består av lättillgängliga videoklipp från 

Youtbe.com.25  

Trots att både spelet och IGN US samt Shirrakos spelguide används som källor, kan det 

fortfarande finnas en chans att material missas. Anledningen till detta beror framförallt på att 

spelaren interagerar med de olika karaktärerna genom att välja alternativ i sin dialog. Om 

något av dessa alternativ missas och spelaren går vidare till nästa del av spelet, så går det inte 

att återvända och välja den missade dialogen. Spelguiderna kan även missa dessa dialoger då 

de är guider som framförallt riktar in sig på att hjälpa spelaren komma vidare i spelet, och kan 

skilja sig i hur mycket det skrivs eller visas att spelaren ska göra. Förutom dialoger med andra 

karaktärer för huvudkaraktären, Manny Calavera, även en dialog med sig själv exempelvis när 

spelaren väljer att han ska titta på något i spelmiljön eller på de olika objekt han församlat. I 

och med detta kommer källmaterialet även bestå av en redigerad systemfil från 

                                                 
24 IGN US 2015-05-06, http://corp.ign.com/about . 

25 Shirrako 2015-01-28.  

http://corp.ign.com/about
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originalversionen Grim Fandango (1998), med all dialog som finns i spelet. Filen har skapats 

av användaren Gownaar på http://www.lucasforums.com, ett internetforum för fans av spel 

från LucasArts. Gownaar har i ett foruminlägg både laddat upp originalfilen och en redigerad 

fil. Originalfilen saknar dock karaktärernas namn och innehåller istället koder för att beteckna 

dem. Detta löste Gownaar genom att skriva ut karaktärernas namn och lägga upp en redigerad 

fil. I övrigt är den redigerade filen densamma som originalfilen. Med tanke på utskrivandet av 

karaktärernas namn i den redigerade filen, så har den filen valts istället för originalfilen. Trots 

att Gownaar lagt till karaktärernas namn så är filens upplägg med dialoger inte alltid helt 

logisk. För att referera till denna fil så har den därav öppnats i Microsoft Word och paginerats, 

för att kunna referera vilken sida den undersökta dialogen finns på. Den paginerade versionen 

finns sedan för nedladdning via en länk i källförteckningen.  

För att gå vidare till uppsatsens metod för dess analys, så kommer den bestå av en kvalitativ 

analys där spelets dialoger kommer analyseras utifrån begreppet kroppslig död samt utifrån 

tecken på en dualistisk- samt en materialistisk syn på vad som sker efter döden. Även texten 

som förekommer på IGN US spelguide och Gownaars fil kommer analyseras utifrån samma 

metod. De olika videoklippen som finns i spelet kommer att analyseras på samma sätt, då 

undersökningen avser att framförallt undersöka spelets dialog (mer om detta i avsnittet om 

avgränsning och disposition).  

Sammanfattningsvis avser uppsatsen att framförallt undersöka hur de olika dialogerna i spelet 

överensstämmer med begreppet kroppslig död och om det förekommer några tecken på ett 

dualistiskt- eller materialistiskt synsätt angående vad som sker efter döden. I den 

sammanfattande diskussionen kommer resultatet sedan att summeras och diskuteras.   

Avgränsning och disposition 

Undersökningen i denna uppsats har avgränsats till att omfatta överensstämmandet av 

”kroppslig död” och förekomst av materialism samt dualism i Grim Fandango Remastered. 

Angående dualismen så avses det även att undersöka om någon av dess två former, 

egenskapdualism och substansdualism, förmedlas i Grim Fandango Remastered.  Ytterligare 

en avgränsning har gjorts i form av att det framförallt är de dialoger som förekommer i spelet 

som ämnas undersökas. Förutom detta kommer även karaktärernas beteende samt utseende att 

undersökas. Även kommentarer om omgivningen eller interaktioner mellan karaktärer avses 

ingår i analysen. Allt annat i spelet kommer dock förbises. Anledningen till detta är att 

http://www.lucasforums.com/
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exempelvis en analys av all spelmiljö skulle i sig kunna vara en egen undersökning, då 

spelmiljön i Grim Fandango består av ett flertal olika miljöer med olika inspirationer. Spelets 

dialoger har valts som undersökningsområde eftersom det är genom dem som karaktärernas 

olika tankgångar framgår, och en undersökning av dessa må främja ett resultat som är mer 

allomfattande avseende spelets olika uppfattningar av kroppslig död och syn på vad som 

händer efter döden. Då fokuset i denna uppsats består av de olika tankegångar som förmedlas 

i spelet, kommer undersökningen inte omfatta spelutvecklarnas tankar och inspirationer när de 

gjorde spelet.  

Vad gäller dispositionen är uppsatsen indelad utefter de fyra största delarna av spelet. Dessa 

delar består av de fyra år som huvudkaraktären Manny Calavera genomför sin resa genom 

dödsriket. Anledningen till denna uppdelning är att läsaren enkelt ska kunna följa med i 

spelets kronologi.  

Forskningsöversikt  

Forskning avseende uppfattningar av döden eller synsätt på vad som sker efter döden i Grim 

Fandango är något som inte förekommer någon större grad. Dock så finns det mycket annan 

forskning som är relevant att ta hänsyn till och ha kännedom om inför denna uppsats. I detta 

avsnitt kommer den forskningen att delas in olika teman som består av forskning om död i 

populärkultur och användbar teologisk forskning. Det kommer även tas upp viss forskning om 

Grim Fandango, då den typen av forskning kan ta upp information om materialet som är bra 

att ha kännedom om. Redogörelsen för denna forskning avser att ge en grund för vad det finns 

för forskning i närliggande områden till uppsatsens ämne. 

Forskning om uppfattningar av döden i spel är inte särskilt vanligt förekommande, och 

forskning som liknar denna uppsats undersökningsområde angående döden och livet därefter 

verkar vara obefintligt. Den forskning som dock finns angående död i spel varierar ofta i vad 

som undersöks. Exempelvis finns det forskning som undersöker spelarens reaktion när dennes 

karaktär/avatar dör i spelet. Ett exempel på sådan forskning är akademikern Brendan Koughs 

undersökning i sin artikel ”When Game Over Means Game Over: Using Permanent Death to 

Craft Living Stories in Minecraft ”. Kough fokuserar i sin artikel på att framförallt undersöka 

hur döden fungerar i spel, såsom att den kan bestraffa spelaren ekonomiskt, eller sända 

spelaren tillbaka till en tidigare plats i spelet. Framförallt avser Kough att undersöka hur 

spelkaraktärens död i Minecraft ändrar spelarens sätt att uppleva spelet. Resultatet visade dels 
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att den permanenta döden av den egna spelkaraktären inte påverkade grundkonceptet av 

Minecraft, men influerade dock spelet när det spelades med fokus på Minecrafts narrativa 

sida.26 

Andra artiklar berör dödandet i spel mer än själva döden. Exempelvis skriver forskarna 

Edward F. Schneider, Annie Lang, Mija Shin och Samuel D. Bradley en artikel27 om hur ett 

tillägg av handling till first person shooters påverkar spelerfarenheten. Deras resultat visade 

att tillägget av handling motiverade spelarna och ökade deras förmåga att identifiera sig och 

fatta känslor för spelens karaktärer. Det kom även att känna sig involverade i sättet man 

spelade spelet på, vilket hjälpte dem att fördjupa sig i spelvärlden. Schneider, Lang, Shin och 

Bradley menar dock att detta är orosväckande då first-person shooters framförallt handlar om 

att skjuta/döda andra karaktärer. I och med tillägget av handlingen kan spelaren anse att det 

våld som spelen förmedlar är försvarligt.28 

Även om artiklarna inte beskriver uppfattningar av döden eller ett eventuellt liv därefter, 

redogör de för hur handlingen i ett spel kan påverka spelaren. I ett spel som Grim Fandango 

vars fokus ligger på berättandet, kan det vara viktigt att ha detta i åtanke och inte låta spelets 

handling påverka en i så pass hög grad att den påverkar undersökningen för mycket.   

En uppsats som i likhet med denna uppsats undersöker vilka uppfattningar av död som 

förekommer i spel, är Eva Kingsepps benämnda uppsats Apocalypse the Spielberg Way: 

Representations of Death and Ethics in Saving Private Ryan, Band of Brothers and the 

Videogame Medal of Honor: Frontline. Även om hennes två definitioner av död postmodern- 

(de dödas kroppar försvinner) och carnivalesque death (kvarlämnandet av blodiga och 

groteska kroppar) inte är så pass applicerbara för denna uppsats, så visar hennes uppsats på 

intressanta aspekter av död i spel. Exempelvis att död i first person shooters kan innebära 

slutet av livet i viss mån, åtminstone för de fiender som dödas. Resultatet från när hon jämför 

två krigsfilmer av Stephen Spielberg och krigsspelet Medal of Honor, kan även visa sig vara 

intressant för denna uppsats, då hon upptäckte att filmerna i större grad bidrog med 

reflektioner kring kriget, samt om människans skörhet. Med tanke på Grim Fandangos 

influenser från filmgenren film-noir, så kan det tyda på att såsom Kingsepps visade i sitt 

                                                 
26 Keough 2013, s.1ff.  

27 ”Death with a Story: How Story Impacts Emotional, Motivational, and Physiological Responses to 

First-Person Shooter Video Games”. 

28 Schneider; Lang; Shin & Bradley 2004,s. 1f, s. 11ff.   
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resultat med filmerna, så kan det uppkomma många reflektioner om människans skörhet i 

förhållande till döden i spelet. Sedan blir det intressant om döden såsom i Kingsepps studie kan 

innebära slutet av livet, såsom skedde emellanåt hos de dödade fienderna.  

Förutom dessa teman inom forskning av död i spel, så förekommer det inte så pass mycket 

mer forskning avseende döden i spel. Det finns dock forskning om övrig populärkultur som 

behandlar uppfattningar av döden. Exempelvis har Johanna Karlssons skrivit en uppsats om 

detta med namnet Vampyren i populärromanen - En kulturanalytisk studie av två 

vampyrromaner utifrån teorier kring död och sexualitet i vår samtid. Mer konkret undersöker 

hon i den uppsatsen om hur samtida attityder angående sexualitet och död görs synliga i 

vampyrnovellerna Interview with the Vampire och Dead Until Dark. Undersökningen om död 

görs sedan utifrån olika sociologiska teorier bestående av Zygmunt Baumans teorier om 

samhället och Jean Baudrillards tankegångar om död i postmoderniteten. Dessa teorier skiljer 

sig till stor del från det teoretiska ramverk som används i denna uppsats. Dock visar teorierna 

tecken på olika mönster i dagens samhälle när det gäller tänkandet om döden, vilket öppnar 

upp för en bra förförståelse varför det kan vara ett viktigt ämne att skriva om. Exempelvis 

belyses Baumans tanke hur religion i större grad förr än idag gav människor en ro när det 

gällde döden då den öppnade upp chansen för ett eventuellt liv efter döden. Bauman uttrycker 

en intressant teori om att vi i dagens samhälle byggt upp kulturella konstruktioner för att 

hantera döden, vilket understryker innebörden av denna uppsats och annan forskning gällande 

död i populärkultur.29 

Förutom detta visar Karlssons uppsats på lärorika förhållningssätt för en kvalitativ 

undersökning. Exempelvis menar hon att undersökningen inte avser att bidra med en absolut 

sanning då tolkningen av källmaterialet kommer speglas av de tankar som finns hos det 

undersökta materialet.30 

Hennes resultat visar på en rad olika uppfattningar i romanerna, såsom att vampyrerna har 

existentiella frågor trots att de innehar en evig ungdom och evigt liv, samt att vampyrernas 

substitut för religionen är närhet till andra personer. Intressant nog drar Karlsson i och med 

detta en slutsats om att sådana teman är populära då de kan representera en förnekelse av 

människors dödlighet. Karlsson framhåller sedan i slutet av uppsatsen att det är viktigt med 

                                                 
29 Karlsson 2014, s. 9ff.  

30 Karlsson 2014, s. 18f.  
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studier gällande död i populärkultur då det på olika sätt visar hur vi människor kan hantera de 

tankar vi har om döden.31 

Annan relevant forskning om populärkultur och död är Maria Essungers artikel ”Litteratur 

och livsåskådningsfrågor om den meningskapande döden”. I denna artikel vill Essunger ”[…] 

leverera ett smakprov ur en studie om döden – förstådd som ett ofrånkomligt fenomen eller 

(också) som en meningskapande livsåskådningsfråga […] ”32.  I hennes artikel tar hon upp 

viktiga tankar om varför studier av existentiella frågor kan vara relevanta. Hon menar 

däribland att litteratur som berör dessa teman ger en livsåskådningsmässig reflektion för 

läsaren, något som även kan anses stämma överens med spel som förmedlar olika svar på 

existentiella frågor. Om så är fallet, understryker det innebörden av forskning berörande 

populärkultur i Tros- och livsåskådningsvetenskap.33 

Vidare så behandlar Essungers undersökning olika karaktärers dödsmöten i romanerna 

Främlingen, Dykungens dotter: en barnhistoria och Inuti. I sin avslutande diskussion menar 

hon att de olika dödsmötena blir meningskapande när de tolkas som en livsåskådningsfråga 

som är öppen utan ett givet svar. Intressant nog så skriver hon i sin avslutande mening att 

skönlitterära verk i vilka läsaren blir engagerad emotionellt negativt eller positivt, bidrar till 

teologiska reflektioner gällande de livsvillkor som människor innehar. Om skönlitterära verk 

bidrar med detta, må eventuellt även spel bidra med dessa reflektioner. Med tanke på Grim 

Fandangos berättelsedrivna och interaktiva element är det en stor möjlighet att detta kan 

göras, vilket gör att en undersökning av spelet får en större betydelse.34  

Vad gäller teologisk forskning av spel som varit användbara för denna uppsats, så har Richard 

Holmström skrivit två uppsatser som är av intresse. I den ena uppsatsen Atrociteter och 

Psychopater: representationer av ondska i Final Fantasy VII- projektet, så undersöker han 

som namnet antyder, representationer av ondska i form av atrociteter och psykopater 

framförallt i spelet Final Fantasy VII. Holmström undersöker sedan samma spel och andra 

spel i samma spelvärld i uppsatsen Synd från Ovan: Teologisk ondska i Final Fantasy VII- 

metanarrativet, i vilken han fokuserar på vilka syner av ondska som spelen förmedlar. Även 

                                                 
31 Karlsson 2014, s. 13ff. 

32 Essunger 2013, s. 66.  

33 Essunger 2013, s. 67f.  

34 Essunger 2013, s. 86ff.  
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om resultaten i dessa uppsatser är mindre relevanta för denna uppsats med tanke på att deras 

ämnen inte direkt handlar om uppfattningar av döden och livet därefter, så påvisar dessa 

uppsatser hur en undersökning av spel inom ämnet Tros- och livsåskådningsvetenskap kan gå 

till, vilket är särkskilt användbart då denna typ av forskning inte är vanligt förekommande. 

Uppsatserna visar däribland på olika metoder och förhållningssätt som kan vara viktiga att 

tänka på inför en undersökning av spel. Exempelvis att det är viktigt med en tydlig 

avgränsning då ett spel innehåller mycket bilder och text som kan bidra till ett överflöd av 

information. Holmström tar även upp råd från Essunger, i vilka hon menar att verk som är 

fiktiva ofta innehåller fragment av livsåskådningar och filosofiska system. Detta må medföra 

att fiktiva verk inte förmedlar en enhetlig syn. Detta kan tyda att det finns olika syner på död 

och livet efter detta i Grim Fandango, vilket blir intressant att se om det överensstämmer.35   

Holmströms uppsatser illustrerar även olika refereringssätt för spel, vilka bland annat gav 

inspiration till denna uppsats användning av spelguider i undersökningen. Anledningen till 

detta är att det går att missa mycket relevant information för en undersökning på bara en 

spelgenomgång. En guide kan även hjälpa en att minnas ting som sker i spelet.36   

Slutligen finns det viss forskning om källmaterialet Grim Fandango. Oftast berör denna 

forskning endast Grim Fandango kortfattat, såsom Rabi Aframs uppsats Puzzle Design in 

Adventure Games, som främst fokuserar på pusslen som förekommer i äventyrsspel. Dock 

finns det viss forskning som endast fokuserar på att undersöka Grim Fandango och ofta ger 

de en bra sammanfattning och bakgrund om spelet.  En av dessa är en akademisk text vid 

namn ”Game Noir: A Case History of LucasArts’s Grim Fandango” av Davis Galen. I denna 

text gör Galen en fallstudie genom att sammanfatta handlingen i spelet och sedan diskutera 

sättet man spelar spelet på och dess design. Till sist avslutar han texten med en analys av 

spelets styrkor och svagheter med en fokuseringspunkt på spelets film noir tema. Galen tar 

sedan upp en intressant synpunkt på det ologiska i att karaktärerna i spelet som är skelett kan 

tala. Galen menar dock att detta i sig öppnar upp för en viss humor i spelet, som när Manny 

konverserar med en clown som påpekar att han inte har någon tunga men ändå inte kan vara 

tyst. Galen tar även upp fenomenet sprouted, i vilket det börjar växa blommor på karaktärerna 

                                                 
35 Holmström 2013, s. 1-5, 11f, 22f; Holmström 2014, s. 1ff, s. 9ff. 

36 Holmström 2013, s.22ff; Holmström 2014, s. 22ff. 
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varpå de dör en plågsam död. Han finner det sedan intressant att spelutvecklarna har valt 

något som vanligtvis symboliserar liv innebär död i spelet.37 

Sammanfattning av handlingen i Grim Fandango  

För att underlätta analysen och ge läsaren en förförståelse av källmaterialet, så kommer 

följande en sammanfattning av Grim Fandangos handling.  

Spelet inleds på de dödas departement i storstaden El Marrow, där reseagenten Manny iklädd 

liemannens skrud38 informerar en ny klient, Mr. Flores, att han befinner sig i de dödas land 

där de dödas själar ska genomföra en fyraårig resa med slutdestinationen det nionde dödsriket, 

även kallat den eviga vilans land (The Land of Eternal Rest). Efter att ha gett Flores det bästa 

resepaket som han var kvalificerad för, en vandringspinne med kompass, så vill Manny hitta 

en bättre klient. En klient som levt ett liv utan synd och som är kvalificerad för en biljett till 

det bästa respaketet, en luxuös tågresa med Number Nine, som tar den döde genom de dödas 

land på fyra minuter istället för fyra år.  Efter att ha sålt tillräckligt med Number Nine biljetter 

så kommer Manny sonat de synder som han begått i sitt liv och kan påbörja sin egen resa 

genom de dödas land. Efter att fått ännu en mindre kvalificerad klient från en matförgiftning 

bestående av en liten argsint man vid namn Bruno Martinez, så väljer Manny att ta till 

otillåtna medel. Med hjälp av Glottis39, en stor hundliknande demon som förare, stjäl han en 

klient från sin kollega Domino som märkvärdigt nog blivit tilldelad flera klienter som 

kvalificerat sig för en biljett till Number Nine. Klienten Manny lyckas stjäla heter Mercedes 

Colomar40 (kallas för Meche), och har levt ett exemplariskt liv. Trots detta så kan inte Manny 

skriva ut hennes biljett till Number Nine då datorsystemet menar att hon är okvalificerad. 

Manny blir frustrerad och lämnar sitt kontor med löftet till Meche att han ska finna en lösning. 

Strax därpå blir han inkallad till sin chefs kontor, Don Copal, där han blir utskälld för att ha 

stulit en klient samt inte kunnat ge henne ett bra resepaket. När Don Copal sedan ber att 

                                                 
37 Galen 2002, s.2-6.  

38 Se bilden på uppsatsens framsida för Manny iklädd liemannens skrud. För att se hans mer vardagliga 

utseende, se Figur 1.  

39 För att se Glottis utseende, se Figur 2.  

40 För att se Meches utseende, se Figur 3.  
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Meche ska kallas in för att Manny ska be om ursäkt, så har hon redan lämnat departementet 

då Meche trodde att hon inte var kvalificerad för ett resepaket.41 

Manny blir sedan som straff instängd av Don Copal i en garagehytt. I händelserna som sedan 

fortlöper så möter Manny Salvador Limones, ledaren för motståndsrörelsen LSA (Lost Soul 

Alliance), som avse att avslöja den korruption som sker på de dödas departement. Enligt dem 

stjäl departementet sina klienters Number Nine biljetter för att sedan göra vinst på dem. Det är 

i och med detta Manny inte har kunnat ge sina klienter några bra resepaket. Manny blir sedan 

deras första fältagent och flyr från El Marrow i syftet att hitta Meche och rätta till sitt misstag. 

I sin flykt måste han vandra igenom ”Petrified Forrest” där han sedan träffar Glottis som 

bestämmer sig att följa med på Mannys resa.42    

Under deras vandring i skogen så får spelaren se en scen med spelets huvudsakliga antagonist, 

Hector Lemans, mannen bakom korruptionen på de dödas departement. I denna scen så 

skjuter Hector Don Copal, vilket han anser som ansvarig för att Meche försvunnit innan han 

hunnit stjäla hennes biljett. Projektilen innehåller en substans kallad sproutella som inleder en 

process kallad sprouted43, i vilken det börja gro blommor på den skjutna vilket sedan dör i en 

fasanfull smärta. Med andra ord en död inom döden.44  

Efter att Manny och Glottis tagit sig ur skogen så hamnar de i hamnstaden Rubacava, en stad 

som alla döda måste passera för att kunna ta sig vidare på sin resa. De bestämmer sig därav att 

vänta i staden på att Meche ska dyka upp. Ett år senare har Manny och Glottis arbetat sig 

uppåt och blivit kasino-/ klubbägare. Meche har inte ännu dykt upp och Manny hoppas 

fortfarande på att han ska få återse henne. Det dröjer dock inte länge innan Mannys önskan 

går i uppfyllelse då han får se att Meche blivit kidnappad av hans före detta kollega Domino. 

Domino tar Meche ombord ett fartyg varpå Manny springer efter och försöker komma 

ombord, men misslyckas. Fortfarande fast besluten att följa efter Meche så bestämmer sig 

                                                 
41 Double Fine Productions 2015, Year One: Department of Death; IGN US 2015-01-31, Year One: 

Introduction., The Poisoning, Finding a Better Client, Mercedes Colomar.   

42Double Fine Productions 2015, Year One; IGN US 2015-01-31, Year One: Carrier Pidgeons, Glottis 

Heart.   

43 För att se Don Copal sprouted, se Figur. 6.  

44 Double Fine Productions 2015, Year One; IGN US 2015-01-31, Year One: Glottis Heart.   
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Manny att ta arbete för han och Glottis på ett fraktfartyg med samma slutdestination som 

fartyget Meche befann sig på.45 

Ytterligare ett år senare så har Manny arbetat sig uppåt igen och blivit kapten på fartyget. När 

fartyget nått sin slutdestination så får Manny ett brev från en brevduva skickad av Salvador 

där han förtäljer att tullmännen som gått ombord är Hectors maskerade torpeder. För att 

undfly torpederna så sänker Manny fartyget vilket leder till att han och Glottis måste vandra 

vidare på havets botten. De blir sedan tillfångtagna av en kolossal demonbläckfisk som tar 

dem till världens ände där före detta klienter kvalificerade för biljetter till Number Nine hålls 

fångar. Dessa fångar används sedan som arbetsslavar för att bryta korall och göra glödlampor 

i syftet att utöka vinster och hålla Hectors korrupta plan en hemlighet. Väl här får Manny 

återse Meche vilket Domino håller fången.46 

Manny får under sin vistelse på världens ände även kännedom om att Hector och Domino 

förutom att stjäla Number Nine biljetter, även förfalskar biljetter och säljer vidare. Efter att 

genomfört en lyckad flyktplan så flyr Manny, Meche, Glottis samt de tillfångatagna klienterna 

från världens ände. Under deras flykt så följer Domino efter dem vilket resulterar i en duell 

mellan Domino och Manny i vilken de slåss med sina liar. Manny tar dock till ett fulknep och 

sticker Dominos bläckfisk, som styr hans U-båt, i ögat vilket medför att hans ubåt hamnar ur 

styr och placeras framför Mannys fartyg SS Lamancha, varpå Domino hamnar i dess 

korallkrossare och tillintetgörs.47 Efter detta fortsätter de sin flykt med en destination 

bestående av terminalen till det nionde dödsriket.48  

Efter att ha rest ett år så kommer de fram till terminalen. Portvakten för det nionde dödsriket 

låter dock inte själar som fått sina biljetter bestulna att gå ombord tåget då han tror att dem 

sålt sina biljetter. Straffet för detta är att deras själar kommer bli fördömda i all evighet. I och 

med detta måste Manny bevisa deras oskyldighet. Inte nog med detta så håller Glottis på att 

dö, då han inte kört ett fordon på flera månader, vilket var den uppgift han var skapad till att 

göra. För att förhindra Glottis död så behöver han åka ett fordon i snabb hastighet. Med tanke 

på att Manny även behöver klienternas biljetter för att bevisa deras oskyldighet, så bygger han 

                                                 
45 Double Fine Productions 2015, Year One, Year Two; IGN US 2015-01-31, Year One: Demon Beavers, 

Celso’s wife, Year Two.  

46 Double Fine Productions 2015, Year Three; IGN US 2015-01-31, Year Three. 

47 För att se Domino innan han tillintetgörs av korallkrossaren, se figur 7. 

48 Double Fine Productions 2015, Year Three; IGN US 2015-01-31, Year Three. 
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med hjälp av några små demoner en raket med destinationen El Marrow, där Hector och 

biljetterna befinner sig.49 

Efter en kort visit i Rubacava där ägarinnan till den lokala poesiklubben Blue Casket, Olivia 

Ofrenda slår sig till följe, så fortsätter sällskapet sin resa till El Marrow. Framme i staden så 

omgrupperar de sig med Salvador och LSA. Manny lyckas sedan infiltrera Hectors kasino 

vilket resulterar i att Manny hittar biljetterna men att Hector lyckas fly. Efter detta så lämnar 

han Meche vid tågstationen för att ta biljetterna till portvakten. Vid tågstationen dyker sedan 

Olivia upp i en bil och vill att Manny ska åka med. Under åkturen visar det sig att Olivia 

förrått dem och har redan skadat Salvador i så pass stor grad att endast hans talande huvud 

kvarstår. Hon tar sedan Manny och Salvador till stadens utkant där Manny blir sprouted av 

Hector. Manny blir dock skjuten av ett långsamt verkande skott, och hinner stoppa processen. 

Efter att ha återanslutit sig till Salvador, så berättar han att det finns ett vapen i bagageluckan 

på bilen som tog dem dit. Olivia upptäcker dem dock vilket leder till att Salvador offra sig och 

biter Olivia med en tand fylld av sproutella. Efter detta lyckas Manny segra över Hector 

genom att skjuta sproutella i bevattningssystemet tillhörande det växthus som Hector befinner 

sig i.50 

Efter den slutgiltiga uppgörelsen med Hector så inleds spelets avslutande sekvens där Manny 

tar farväl till Glottis som inte kan följa med på resan något mer då han är en demon som hör 

hemma i de dödas land. Dock blir det ett någorlunda glatt farväl av Glottis som åter igen fått 

ett arbete som förare och meckare, där han får göra det han älskar att göra. Glottis tar sedan 

och ge Manny en stor och lång kram samtidigt som han snyftande säger ” You were the best 

boss… I… ever… had! … Bye”51.  Meche och Manny går sedan ombord tåget där de får se 

många av de före detta klienterna. Spelet avslutas sedan med att Meche tar Mannys hand och 

frågar om de får vara tillsammans i nästa värld. Manny svarar henne med ”You know, 

sweetheart, if there's one thing I've learned, it's this: nobody knows what's gonna happen at 

                                                 
49 Double Fine Productions 2015, Year Four; IGN US 2015-01-31, Year Four. 

50 Double Fine Productions 2015, Year Four; Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango Remastered - 

Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand Finale).    

51 Gownar 2014-10-06, s. 137. 
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the end of the line, so you might as well enjoy the trip” 52, varpå Meche drar ner draperiet och 

kysser Manny medans tåget avgår och Glottis vinkar av dem.53 

Analys  

Year One 

Kroppslig död 

Överlag är spelets karaktärer väldigt levande för att vara döda. Exempelvis röker Manny om 

spelaren inte rör på honom under en kort stund. Karaktärerna verkar även kunna känna 

smärta. Exempelvis framgår detta i ett samtal med clownen som Galen benämner i sin studie. 

Denna clown som gör ballongdjur påpekar att hans karpaltunnelsyndrom (åkomma som bidrar 

med smärta och domningar i handen) börjar bli värre. Manny anmärker då att han inte har 

några senor, varvid Clownen anmärker att Manny inte kan vara tyst trots att han saknar en 

tunga, repliken som Galen uppmärksammade i sin uppsats.  Ytterligare tecken på smärta 

förekommer i fenomenet sprouted i vilken det börjar gro blommor på den drabbade som dör 

en smärtsam död. Detta illustreras exempelvis i och med att Don Copal blir sprouted54, i vilket 

han skriker av smärta medan hans kropp blir överväxt av blommor.55 

Detta visar bland annat att karaktärerna inte förlorat alla hjärnans funktioner, och då de röker i 

vilket de gör in- och utandningar, åskådliggör att de i viss form kan andas. I och med att 

karaktärerna sedan rör på sig och interagerar med varandra samt miljön, påvisas reaktioner 

utav en yttre påverkan och förmåga till rörelser. Trots detta anses nästan alla karaktärer vara 

döda enligt spelets definition. I spelet finns dock även demoner som framkallats utav de dödas 

land med olika syften bestående av olika arbetsuppgifter, såsom Glottis som har som uppgift 

att vara förare och mekaniker. Demonerna i sig är intressanta varelser i dödsriket då de inte är 

                                                 
52 Gownar 2014-10-06, s. 137. 

53 Double Fine Productions 2015, Year Four; Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango Remastered - 

Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand Finale).    

54 För att se Don Copal efter han blivit sprouted, se. Figur 6.  

55 Double Fine Productions 2015, Year One; Gownaar 2014-10-06, s. 10, s. 17, s. 29; IGN US 2015-01-

31, Year One: Glottis Heart.  
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skellett utan består av kroppar med hud och organ. Detta gör att de känns mer levande än 

skeletten, och faller inte i lika stor grad in i definitionen kroppslig död som skeletten.56  

Gällande fenomenet sprouted, visar det intressant nog på en död inom döden. Enligt 

definitionen kroppslig död så skulle dock en karaktär som blev sprouted i viss mån anses som 

levande eftersom den innehar vitala processer som energiöverförning via fotosyntes, och 

består utav ett mer levande material än ett skelett utan organ.  

Ytterligare uppfattningar om död uppkommer när Manny besöker de levandes värld i och med 

matförgiftningen. Väl här får spelaren se hur de levande i spelet ser ut. De levande ser ut som 

vanliga människor, men har ansikten bestående av hopklistrade bilder som olika ögon och 

läppar.57 Spelaren får inte veta så mycket mer om de levande förutom att de kan bli skrämda 

av Manny när han exempelvis ropa ”Boo!”58 till dem. De kan dock inte se Manny, men kan 

känna av honom.  Under detta avsnitt får spelaren även kännedom om att Manny kan känna 

av lukter, som lukten av en milkshake.59 

Episoden i de levandes land påvisar en intressant vinkling gällande spelets särskiljande mellan 

de levande människorna och de döda, där de döda består av skellett medan de levande ser ut 

som vanliga levande människor. Vidare gör Mannys förmåga till lukter som illustreras i de 

levandes värld, att han inte uppfyller definitionen kroppslig död, eftersom han besitter en 

funktion som inte borde vara möjlig utan en hjärna. 

Efter att Manny sedan tagit med Bruno från matförgiftningen i de levandes värld till de dödas 

departement, involverar hans billigare resepaket att han får tillbringa sina fyra år i en kista 

täckt med en slags kemisk substans med ett jordliknade utseende.60 Denna företeelse vore inte 

möjligt för något levande enligt kroppslig död. Anledningen till detta är att andningen förr 

eller senare skulle upphöra om en levande person skulle få jordliknade substans täckt över sig, 

eller för den delen tillbringa fyra år i en kista.61 

                                                 
56 Double Fine Productions 2015, Year One: Department of Death; Gownaar 2014-10-06, s. 9, s.18.  

57 För att se de levandes värld, se Figur 5. 

58 Double Fine Productions 2015, Year One: Land of the Living; Gownaar 2014-10-06, s. 9, s. 13.  

59 Double Fine Productions 2015, Year One: Land of the Living; Gownaar 2014-10-06, s. 9, s. 13.  

60 Se Figur 4, för Bruno i sin kista.  

61 Double Fine Productions 2015, Year One: Land of the Living; IGN US 2015-01-31, Year One: The 

Poisoning,  
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Detta kan tyda på att de döda verkligen är döda till viss enlighet med kroppslig död, då de 

troligtvis kan klara sig i fyra år instängd i en kista utan luft. Dock kunde exempelvis Manny 

röka, och karaktärerna talar med varandra, vilket förutsätter en förmåga till att andas, så det är 

osäkert om denna företeelse verkligen stämmer överens med kroppslig död.   

I dialogerna med Salvador på LSA’s högkvarter så framkommer det sedan en motsägande syn 

till kroppslig död. Denna syn uppkommer när Salvador förklarar varför några skulle vilja göra 

vinst på Number Nine biljetterna. Enligt honom vill inte vissa personer ta sig vidare till den 

eviga vilans land (The Land of Eternal Rest) då den enda viktiga världen för dem är de dödas 

land. För att leva i lyx och välbefinnande behövs dock pengar.62 Motsägelsen som uppstår 

med detta uttalande, är att de enligt kroppslig död inte skulle kunna njuta utav något av detta, 

då varken ämnesomsättning, näringsupptag eller hjärnans belöningssystem skulle existera. 

Detta är ytterligare ett tecken på att döden i spelet inte riktig stämmer överens med 

definitionen kroppslig död.  

Ytterligare företeelser som inte överensstämmer med kroppslig död är när Manny finner 

Glottis i skogen. Glottis som blivit avskedad från sitt jobb är så pass förtvivlad över detta och 

menar att en demon utan jobb är som”[…] a demon without a HEART!” 63, och att när fick 

sparken var det som ”they reached into my chest...and pulled out my heart! And threw it into 

the woods to...”64, varefter Glottis tar sitt hjärta och slänger in det i skogen. Glottis dog dock 

inte efter denna process, utan hamnar i en sömn.65 Denna dialog visar att kroppslig död inte 

överensstämmer med demoner i den mån att dem kan klara sig utan ett hjärta, vilket i sig 

sätter stopp för blodcirkulationen.  

I sökandet efter Glottis hjärta möter Manny några demonspindlar som har en hög med livlösa 

ben bredvid sig. Vid en undersökning av benen säger Manny: ”It's an ugly pile of bones, like 

me”66. Skillnaden mellan dem och Manny är dock att dessa ben inte visar på några av de 

livsfunktioner och vitala funktioner som ingår inom kroppslig död vilket gör att de 

                                                 
62 Double Fine Productions 2015, Year One: LSA Headquarters; IGN US 2015-01-31, Year One: Carrier 

Pidgeons.   

63 Gownaar 2014-10-06, s. 23f.   

64 Gownaar 2014-10-06, s. 23f.   

65 Double Fine Productions 2015, Year One: Petrified Forrest; IGN US 2015-01-31, Year One: Glottis 

Heart.  

66 Gownaar 2014-10-06, s, 24. 
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sammanfaller med definitionen kroppsligt död relativt väl. Spelaren möter en liknande syn 

efter att Manny och Glottis tagit sig igenom skogen och hamnat utanför en fördämning. I 

denna fördämning finns det demonbävrar som använder ben som byggnadsmaterial till deras 

fördämning, vilket gör att Manny måsta förleda bävrarna för att komma vidare. De kör 

därefter över en benbro som bävrarna byggt. Glottis uttrycker att han inte tycker om att köra 

över folk.  Manny säger att de är döda, varpå Glottis anmärker att Manny också är död, och att 

han inte skulle vilja köra över honom. Manny svarar att det är för att han och Glottis är 

vänner.67  

Benen på denna bro eller i fördämning rör inte på sig och sammanfaller därav ganska väl 

under definitionen kroppslig död. Detta är relativt besynnerligt, då Manny såsom de andra 

döda också består av ben, men till skillnad från benen på bron uppvisar mer livsfunktioner 

som inte sammanfaller med kroppslig död.   

Dualism och materialism 

Redan i spelets introduktion får spelaren kännedom om att själen i de dödas land ska 

genomföra en fyrårig resa med slutmålet den eviga vilans land. Denna beskrivning av de döda 

som själar visar på en dualistisk syn. Mer specifikt vilken typ av dualism som är aktuell 

uppkommer i en dialog med Eva, den första karaktären spelaren möter efter introduktionen. I 

denna dialog föreslår Manny att de ska rymma från departementet. Eva svarar ”Thanks for the 

offer, but we'd never make it out of the city alive” ”In one piece, I mean”.68 Förutom att 

förmedla att de inte är levande, så antyder detta uttalande att de är beroende av sina kroppar 

vilket i sig tyder på en egenskapsdualism, att individer är en sammansättning av kropp och 

själ. Om kroppen förstörs så må själen försvinna. 69 

Själen blir åter ett ämne när Manny och Eva talar om de dödas dag. I dessa dialoger förtäljs 

bland annat att de döda på de dödas dag besöker sina familjer i de levandes land. Detta 

uttalande kan tolkas som ytterligare en syn av dualism, då det enligt traditionen om de dödas 

                                                 
67 Double Fine Productions 2015, Year One: Petrified Forrest; IGN US 2015-01-31, Year One: Demon 

Beavers.   

68 Gownaar 2014-10-06, s, 6  

69 Double Fine Productions 2015, Year One: Department of Death; IGN US 2015-01-31, Year One: 

Introduction, The Poisoning.   
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dag är de dödas själar som besöker de levande. Detta gör att de döda i spelet kan likställas 

med sina själar.70 

En dualistisk uppfattning uppkommer även i de levandes värld vid matförgiftningen.  

Exempelvis kan Manny säga till de levande: ”I know you can't hear me, but try to feel what 

I'm about to say deep down in your soul” 71 vilket tyder på att de är mer än kroppar. I 

restaurangen där matförgiftningen skett ligger även en stor kokong, som de levande inte 

verkar se då de inte agera eller reagera på att den ligger där trots att den är svår att missa. Om 

spelaren väljer att undersöka kokongen så berättar Manny att: ”[…] a soul here lies, struggling 

to be free”.72  På denna kokong ska spelaren sedan använda Mannys lie, vilket leder till att 

han öppnar upp kokongen varpå klienten Bruno Martinez introduceras.73  

Mannys beskrivning av Bruno när han ligger i kokongen som en själ som försöker bli fri kan 

anses påvisa en dualistisk syn. Mer specifikt kan det vara en antydan på egenskapdualism då 

Bruno kommer upp i kokongen i skelettform, en själ beroende av en kropp.  

De beskrivningar av ben som Manny uttrycker i skogen ger sedan stöd för antingen 

egenskapsdualism eller en materialistisk syn. Egenskapsdualism då Manny menar att han 

precis som dem är en benhög, medan han tidigare i spelet utryckt en syn på att de är själar. 

Om repliken tolkas självständigt kan den dock visa på en materialistisk syn, då han likställer 

sig själv med olika kroppsdelar.  Efter att ha plockat upp relativt många ben utrycker han dock 

att ”I don't need any more. I'm practically MADE of them”74. I och med att han praktiskt taget 

är gjord av dem så må det visa på en egenskapsdualism, då det andra han är gjord av kan vara 

sin själ.  

Det visas även på en egenskapsdualism eller en materialistisk syn när Glottis kör över 

benbron vid demonbävrarnas revir. Detta då benen på bron inte rör på sig eller interagerar 

med sin omgivning, vilket antyder att en död person vars kropp blivit isärplockad verkar sluta 

existera.  

                                                 
70 Double Fine Productions 2015, Year One: Department of Death; Gownaar 2014-10-06, s. 5.   

71 Double Fine Productions 2015, Year One: Land of the Living; Gownaar 2014-10-06, s. 12.  

72 Double Fine Productions 2015, Year One: Land of the Living; Gownaar 2014-10-06, s.12.  

73 Double Fine Productions 2015, Year One: Land of the Living; IGN US 2015-01-31, Year One: The 

Poisoning.  

74 Double Fine Productions 2015, Year One: Petrified Forrest; Gownaar 2014-10-06, s.25.   
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Vidare må fenomenet sprouted tolkas som ett materialistisk- eller en dualistisk synsätt, då 

individen där blommorna och växterna gror förlorar sitt medvetande, och enligt Salvador även 

sin existens. Detta är i enlighet med egenskapsdualismen och materialismen då en person som 

förlorar sin kropp slutar att existera, såvida det kan antas att kroppen förstörs om den blir 

överväxt av blommor, vilket många karaktärer i spelet antyder.75   

Year Two 

Kroppslig död 

Under andra året överensstämmer inte definitionen av kroppslig död med vad som sker i 

spelet framförallt på grund av all den alkoholkonsumtion som förekommer i hamnstaden 

Rubacava. Exempelvis har Manny en bar i sin klubb där han kan plocka upp ”Marillo del Oro 

liquor”, en exklusiv spritsort i de dödas land. Manny kan sedan dricka den och känna av dess 

smak och berusningseffekter. Det serveras även mer alkohol i V.I.P.-rummet i den lokala 

kattävlingsbanan, samt på poesiklubben Blue Casket. Olika karaktärer i spelet blir även 

berusade och utslagna av alkoholen såsom en matros vid namn Naranja, som använde alkohol 

för att bedöva sin smärta när han blev tatuerad. När Manny senare blandar in en starkare drink 

i hans flaska blir han även utslagen.76  

Denna alkoholkonsumtion där de döda kan känna av dess effekter bryter mot att de vore döda 

enligt kroppslig död, då det exempelvis förutsätter energiöverförning och näringsintag.  

I poesiklubben Blue Casket uppkommer det flera uppfattningar om död. Manny kan läsa 

några dikter inne på klubben. Uppe på scenen kan spelaren välja mellan en rad olika 

dialogsval, och beroende på valet kan dikten bli relativt följdenlig eller väldigt ologisk och 

osammanhängande. Bland dessa alternativ finns det några som omfattar uppfattningar av 

kroppslig död. Exempelvis ”I am not dead”, ”I am more than dead”.77 I och med att Manny 

menar att han inte är död samt att han är mer än död så kan detta ge en förklaring på varför 

                                                 
75 Double Fine Productions 2015, Year One: Department of Death, Petrified Forrest; IGN US 2015-01-

31, Year One: Carriers Pidgeon, Glottis Heart.   

76 Double Fine Productions 2015, Year Two: Calavera Café, Blue Casket, High Roller Lounge, 

Scrimshaw Parlor; IGN US 2015-01-31, Year Two: The Maritime Union.  

77 Double Fine Productions 2015, Year Two: Blue Casket; Gownaar 2014-10-06, 51f.  
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han är så pass levande och saknar så pass många av de kriterier som finns i kroppslig död, då 

han helt enkelt inte må vara död i traditionell mening utan något som går utöver det.  

Utöver klubbarna och barerna finns det även ett bårhus i Rubacava, där den före detta 

botanikern Membrillo arbetar som dödsutredare. I bårhuset finns två avlidna personer med 

överväxta blommor på sina kroppar. Membrillo menar bland annat att ”Death makes sad 

stories of us all”78. Hans syn på botanik i dödsriket är intressant gällande kroppslig död då han 

menar att botaniker: ”In life, […] became florists because they loved flowers, but here...a 

flower is a symbol of pain, of death within death”79. 

I dessa uttalanden menar Membrillo att det finns en död inom döden i och med att någon 

blivit sprouted. Intressant nog så tar han även upp synen på att blommor i dödsriket 

symboliserar död och smärta. Detta i sig ger en förklaring till att något som enligt kroppslig 

död anses som levande, kan i de dödas land anses som något dött. Vidare framgår att 

”sprouted” som död inte överensstämmer med definitionen kroppslig död, då något som kan 

genomgå en energiöverförning som fotosyntes enligt kroppslig död i viss mån är levande. 

Dock överensstämmer fenomenet sprouted med kroppslig död på så sätt att många 

livsfunktioner som exempelvis hjärnans funktioner (vilka de döda innehar, trots att de saknar 

en hjärna) upphör att fungera. Detta får spelaren även bevittna under år två när fotografen 

Lola blir sprouted som resultat av ett svartsjukedrama, och dör i Mannys armar. Det antyds att 

hennes existens upphör eftersom det endast är blommor som återstår.80   

Dualism och Materialism 

Vad gäller dualism och materialism finns det många karaktärer som spelaren kan integrera 

med som på olika sätt uttrycker dualism och materialism. En av dessa karaktärer är svindlaren 

och förfalskaren Charlie Chowchilla, som spelaren må möta tidigt då han befinner sig i 

Mannys klubb där år två börjar. Dialogen uppkommer när Manny frågar Charlie om han kan 

förfalska pass. Charlies svar på denna fråga är: ”Manny, you still think like a living man in so 

                                                 
78 Double Fine Productions 2015, Year Two: Rubacava Morgue; Gownaar 2014-10-06, s. 57.  

79 Double Fine Productions 2015, Year Two: Rubacava Morgue; Gownaar 2014-10-06, s.58.   

80 Double Fine Productions 2015, Year Two: Rubacava lighthouse; IGN US 2015-01-31, Year Two: 

Finding a Lawyer.   
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many ways! No soul needs a passport.... We are all citizens of the same nation, and our king 

rides a pale horse”.81 

Charlies uttalande om själen tyder mot en mer dualistisk syn, då han antyder att de är själar, 

som är invånare i samma land. Detta uttalande må även indikera en substansdualism då han 

endast refererar till dem som själar.  

Mer om dualism och materialism återfins på poesiklubben. Exempelvis kan de tidigare 

nämnda fraserna ”I am not dead”, ”I am more than dead ” även tolkas som att han är mer än 

död då hans själ fortfarande lever, en dualistisk tanke. 

Exempel på andra fraser som Manny läser upp är: ”In the slaughterhouse of my soul...”,” 

bones... bones... bones... ”och ”The cracks in my skull...”.82 Frasen om hans själs slakthus, 

visar ytterligare ett synsätt på tron av en själ. De andra fraserna om ben och sprickorna i hans 

kranium anspelar troligtvis på att de är skelett. Detta demonstrerar en egenskapsdualistisk 

tanke, att de är individer bestående av en sammansättning av kropp och själ beroende av 

varandra. Dikterna kan också, likt annan poesi, ha djupare innebörder och budskap. 

I Blue Casket, så går det även att träffa klubbens ägarinna, Olivia Ofrenda. Vid förfrågan kan 

även hon gå upp på scen och läsa några dikter, vilka även ger en del uppfattningar om död. 

Exempelvis har hon en dikt i vilket hon kallade sin katt för ”Boney”. Kattens gensvar på detta 

är att det inte är något bra smeknamn för att den har kallat henne för det.83  

Ytterligare en dikt hon berättar är om dödens grymma dans, Grim Fandango, vilken går 

följande: 

With bony hands I hold my partner On soulless feet we cross the floor. The music stops as if to 

answer. An empty knocking at the door. It seems his skin was sweet as mango. When last I 

held him to my breast. But now we dance this grim fandango. And will four years before we 

rest.84  

                                                 
81 Double Fine Productions 2015, Year Two: Calavera Café; Gownaar 2014-10-06, s. 41.  

82 Double Fine Productions 2015, Year Two: Blue Casket; Gownaar 2014-10-06, 51f.  

83 Double Fine Productions 2015, Year Two: Blue Casket; Gownaar 2014-10-06, 49f. 

84 Double Fine Productions 2015, Year Two: Blue Casket; Gownaar 2014-10-06, 49f. 
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Dessa två dikter av Oliva påvisar vissa tecken av en materialistisk syn, dels då de både 

beskriver karaktärerna som ben/skelett men även att Olivia benämner Grim Fandango som en 

dans som sker på själlösa fötter, vilket kan indikera att de inte är själar.  

Ytterligare uppfattningar av död uppkommer i en dialog med Olivas pojkvän, Maximino, 

ägaren av kattracingbanan. Denna dialog uppkommer när Manny klagar på en av Maximos 

servitörer, varvid Maximo svarar ”Eh, Manny, when you put labels like that on people...like 

you stick people in these little boxes, and never let them out”85. Manny svarar att: ”We're 

ALL in little boxes back home, Max--Six feet under”86. Mannys uttalande antyder att de 

dödas kroppar finns kvar i de levandes värld inuti kistor. I och med detta så går det att undra 

hur karaktärerna fått de kroppar de befinner sig i nu. Inom dualismen och materialismen kan 

det dock finnas två lösningar på detta. Enligt substansdualismen kanske de egentligen inte är 

skelett, utan endast själar. Vidare så kan de i enlighet med en materialistisk syn eller 

egenskapdualistisk fått nya kroppar att använda i de dödas land.  

Det förekommer även olika uppfattningar av dualism hos Membrillo. Han anser att sprouted 

är en död inom döden, och han beskriver de som har dött som ” poor soul[s]”87, vilket kan 

visa på en egenskapdualism, då det är deras kroppar som blivit överväxta av blommor, varvid 

personerna avlider och själen dör.   

Year Three 

Kroppslig död 

Döden är tidigt ett närvarande ämne i början av det tredje året. Hela besättningen förutom 

Manny och Glottis har blivit sprouted av Hectors torpeder. Deras kroppar är överväxta av 

blommor och växter, och anses av både Manny och Glottis som omkomna i dödsriket.88   

Efter att skeppet sedan sänkts och hamnat på havets botten klarar sig både Manny och Glottis, 

trots att de inte borde kunna andas under vattnet. Glottis gör till en början dock kvävningsljud, 

                                                 
85 Double Fine Productions 2015, Year Two: High Rollers Club; Gownaar 2014-10-06, s. 76.  

86 Double Fine Productions 2015, Year Two: Blue Casket; Gownaar 2014-10-06, s. 49.  

87 Double Fine Productions 2015, Year Two: Morgue; Gownaar 2014-10-06, s. 57. 

88 Double Fine Productions 2015, Year Three: SS Lola; IGN US 2015-01-31, Year Three: This Little 

Light of Mine. 
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men efter det är det ingen märkbar skillnad på honom. Efter att Glottis uttryckt sin oro 

kommenterar Manny att Glottis har klarat sig utan ett hjärta under en lång tid, så han lär nog 

klarar sig utan luft en stund. Detta svarar Glottis med att det är ”Easy for you to say, you don't 

have lungs!”.89  

Att både Manny och Glottis kan leva under vattnet är besynnerligt och bryter dels mot 

kroppslig död då de kan andas, vilket bland annat syns i att de utan problem kan prata under 

vattnet. På havets botten möter spelaren även karaktären Chepito, som har vandrat på havets 

botten i flera år, så länge att hans skelett fått en grönaktig färg. Detta tyder på att de döda kan 

klara sig utan luft, vilket även kan förklara varför Manny inte såg några bekymmer att under 

Year One stänga in sin klient Bruno i en kista i vilken han skulle tillbringa fyra år. Om Glottis 

skulle klara sig i flera år utan någon luft är dock osäkert. Han beskriver sig själv som ”a spirit 

of the land […]..not the sea!”90, vilket kan antyda att han inte skulle klara sig länge utan 

syre.91 

Det finnas även ”spirits of the sea”, vilket påvisas när Chepito åskådliggör några sjömonster, 

samt faktumet att de påträffar en stor bläckfiskdemon. Dessa demoner påminner i hög grad 

om olika havsdjur, och precis som de andra demonerna verkar de vara mer levande än de döda 

då de har organ och skinn. Detta gör dem mindre kroppsligt döda än karaktärerna som består 

av skelett.92 

Mer uppfattningar om kroppslig död finns i olika företeelser som sker på världens ände. Detta 

märks bland annat i att de före detta klienterna som hålls som arbetslavar, arbetar under 

vattnet. Detta understryker ytterligare att de döda kan andas under vattnet. 93   

Angående andning så röker några av karaktärerna vid världens ände, såsom Manny gör när 

han stått stilla ett tag. Exempelvis kedjeröker både Manny och Meche när spelaren försöker 

                                                 
89 Double Fine Productions 2015, Year Three: Sea of Lament; IGN US 2015-01-31, Year Three: This 

Litte Light of Mine; Gownaar 2014-10-06, s. 78. 

90 Gownaar 2014-10-06, s. 79. 

91 Double Fine Productions 2015, Year Three: Sea of Lament; IGN US 2015-01-31, Year Three: This 

Litte Light of Mine. 

92 Double Fine Productions 2015, Year Three: Sea of Lament; IGN US 2015-01-31, Year Three: This 

Litte Light of Mine. 

93 Double Fine Productions 2015, Year Three: Edge of the world; IGN US 2015-01-31, Year Three: Give 

Me Your Gun. 
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tala med henne. Även Domino röker på sitt kontor. Liksom tidigare nämnt under analysen av 

Year One, överensstämmer inte detta med kroppslig död då de kan göra in- och utandingar, 

men även att rökningen innebär en viss energiöverförning, vilken borde vara omöjlig med 

tanke på att de saknar organ.94 

Det finns även några uppfattningar om kroppslig död inom de dialoger som hålls med 

Domino. Ett exempel är att han efter att ha låst in Meche i ett valv kommenterar att ”[…] the 

lack of fresh oxygen slows her down just enough so I can open the door...free of fear”95. Detta 

uttalande tyder på att syrebrist kan påverka karaktärerna men påvisar även en ytterligare syn 

att karaktärerna kan andas vilket motsäger kroppslig död. Det uppkomer även uppfattningar 

angående kroppslig död när Manny blir inlåst i valvet i och med att han försöker få ut Meche 

därifrån. När Manny pratar med Meche i valvet påpekar han i en dialog att ”we could die right 

here, in this safe...” 96 varvid Meche svarar ”Nice line, but we're already dead, remember?” 97. 

Dessa dialoger kan antyda att de inte dör av syrebrist då de redan är döda, dock inte döda i 

enlighet med kroppslig död, vilket Dominos kommentar påvisar, eftersom de kan känna av 

syrebristen.  

I dialogerna med Domino finns det sedan fler uppfattningar av död. Till exempel efter att 

Domino aktiverat en fallucka under Glottis som faller från hög höjd, men mirakulös klarar 

sig, uttrycker Manny sin frustation till Domino och anför ”You killed my best friend”98. 

Mannys tro att fallet skulle döda Glottis visar på ett antagande som sammanfaller med 

kroppslig död, då ett väldigt högt fall skulle förstöra kroppen med dess tillhörande 

livsfunktioner och vitala processer. Ytterligare en sammanfallande uppfattning med kroppslig 

död förekommer i Year Three´s slutledande sekvenser när Domino blir tillintetgjord av SS 

                                                 
94 Double Fine Productions 2015, Year Three: Edge of the world; IGN US 2015-01-31, Year Three: Give 

Me Your Gun. 

95 Gownaar 2014-10-06, s. 89. 

96 Gownaar 2014-10-06, s. 99. 

97 Gownaar 2014-10-06, s. 99. 

98 Gownaar 2014-10-06, s. 89.  
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Lamanchas korallkrossare99, vilket påvisar en kroppslig död, då alla Dominos livsfunktioner 

försvinner såvitt spelaren får se.100 

Dualism och Materialism  

Uppfattningar av dualism och materialism förekommer inte mycket under Year Three. Dock 

så kan händelsen när Glottis faller genom falluckan och de andra karaktärerna antar att han 

dött tolkas som antingen en egenskapsdualism eller en materialisk syn. Egenskapdualism då 

kroppen mot förmodan förstörs i ett långt fall varefter själen även dör, och en materialisk syn 

med tanke på kroppens förstörelse.101  

Vid världens ände finns även två barn vid namn Pugsy och Pibi, instängda i en bur för att göra 

glödlampor. I dialoger med dem så framkommer det att Domino intalat dem ett antal lögner 

berörande Manny. En av dessa lögner bestod i att Manny skulle ha en bensåg vilket kan antas 

att Domino sa i avskräckande syfte. Om detta är fallet påvisar det en rädsla hos de döda att bli 

dissekerade, vilket må tyda på en egenskapdualistisk eller en materialisk rädsla av att de 

kommer att upphöra att existera om deras kroppar förstörs.102    

När Manny sedan ska rädda Meche från valvet, finner han en resväska med biljetter till 

Number Nine. Meche säger att de bara ligger där, varvid Manny drar slutsatsen att de måste 

vara förfalskade. Riktiga biljetter blir enligt honom ” […] agitated around human souls, and 

the ticket that belongs to you will actually fly into your hand”103. Detta uttalande antyder att 

de döda består av själar och stämmer överrens med det dualistiska synsättet. 

Ännu fler uppfattningar av egenskapsdualism och materialism illustreras när Manny tittar på 

ett maskineri för malning, och menar att han skulle bli söndermald i småbitar om han gick 

närmre. Detta antyder att han skulle dö om han blev söndermald, vilket exemplifierar en 

egenskapsdualistisk eller en materialistisk syn på kroppen och själen.  Maskineriet är samma 

som används till SS Lamancha korallkrossare vilket leder till Dominos förfall. Detta påvisar 

                                                 
99 För att se Domino precis innan han blir tillintetgjord. Se Figur. 7.  

100 Double Fine Productions 2015, Year Three: Edge of the world. 

101 Double Fine Productions 2015, Year Three: Edge of the world. 

102 Double Fine Productions 2015, Year Three: Sea of Lament; Gownaar 2014-10-06, s. 91. 

103Double Fine Productions 2015, Year Three: Edge of the world; Gownaar 2014-10-06, s. 98.  
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att Mannys tankar om att han skulle dö om han blev söndermald stämmer, då Domino antas 

dö när han råkar ut för det. 104 

Year Four 

Kroppslig död  

Under år fyra vid terminalen inför den eviga vilans land, får Manny återse sin gamla klient 

Bruno. Efter att ha öppnat hans kista träder han ur utan att vara särskilt påverkad av 

syrebristen. Han kommenterar istället att Manny kunde ha gett honom något att läsa. Vid 

Brunos kista finns även två taxibilar fulla med kistor, vilket tyder på att Brunos resepaket inte 

är så ovanligt. Som tidigare nämnt sammanfaller inte denna fyråriga instängning i kistor med 

något som är levande enligt kroppslig död, då den instängda personen borde ha dött under den 

tiden på grund av brist på syre. Dock, som det kunde konstateras från år tre, kan de döda klara 

sig i sin omgivning utan luft, vilket kan vara en förklaring till varför Bruno kunde tillbringa 

fyra år i en kista.105 

Ett annat tankesätt angående kroppslig död förekommer när Manny och de andra karaktärerna 

kommit till LSA's högkvarter. Tidigt i deras vistelse kommer en av deras soldater in som 

blivit sprouted. Salvador hugger då av den delen av kroppen som blivit beväxt, vilket 

resulterar i att soldaten överlever106 och kan ge sin rapport om Hectors aktivteter som om 

inget hade hänt. Anledningen till LSA soldatens överlevnad är enligt Salvador att 

sproutedprocessen måste stoppas innan den sprider sig över hela kroppen. Detta visa sig 

stämma åter igen efter Oliva sprouted Salvador, men som dock fortfarande lever då hon 

behållit hans huvud. Denna dissekering kontrasterar den syn genom spelets gång som bestått 

av en rädsla att hamna i bitar. Det kan ifrågasättas vad som skiljer soldaten och Salvador från 

de benhögar som Manny mötte under år ett. De kunde inte röra på sig eller interagera med sin 

omgivning, hur kommer det sig att soldaten kan göra det?  Detta är frågor som lämnas 

obesvarade. Dock så kan Manny titta på soldatens avhuggna beväxta del, och kommenterar att 

                                                 
104 Double Fine Productions 2015, Year Three: Edge of the world; IGN US 2015-01-31, Year Three: 

Crane and Chain. 

105 Double Fine Productions 2015, Year Four: Ninth Underworld; IGN US 2015-01-31, Year Four: 

Saving Glottis.  

106 För att se LSA soldaten, se Figur 8.  
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det är ”[…] the part of that soldier that DIDN'T get up and hop out of here on one hand”107. 

Detta tyder på att även Manny anser det märkvärdigt att soldaten klarade sig. I de blommande 

kvarlevorna går det även att lyfta upp en arm vilken ännu inte blivit sprouted. Denna arm 

använder man sedan i en kvarn som maler sönder armen. Soldaten känner dock inte någon 

smärta av detta, och det går till och med att besöka honom på kasinot och mala sönder hans 

arm utan att han ger någon reaktion. Detta kan tolkas som att hans arm genomgått en 

kroppslig död, då den inte hunnit bli beväxt och saknar de livsfunktioner samt vitala processer 

som ingår i den definitionen.108  

I ett senare möte med Hectors botaniker, Bowlsley, uppkommer det relativt många 

uppfattningar avseende kroppslig död. Bowlsley som är på flykt från Hector på grund av tron 

att han vill få honom sprouted, talar för sig själv i skrämd ton då han tror att Manny är en lejd 

torped.109 I denna dialog säger han bland annat följande: 

”You people, you think plants are death! Plants are life!...You all, YOU'RE all death! You're 

all the same! If people were plants, the world would be a better place! I could make everybody 

into plants!”110 

Bowlsley uttrycker även att växter inte dödar. Han säger dock själv att han inte är en florist 

utan en vapentillverkare, men detta uttalande kan vara ironisk med tanke på tonen det sägs i, 

samt att det är samma ord som Hector sa till honom i en tidigare scen. Han nämner även i en 

någorlunda ironisk ton att Hector ville ha en död inom döden.111  

Denna syn på växter sammanfaller med kroppslig död i den aspekten att han ser växter som 

något levande. Döden inom döden genom sprouting må för honom snarare vara liv, och de 

dödas värld skulle enligt honom bli en bättre plats med mer växter och mindre död.  

En annan uppfattning avseende kroppslig död belyses när Manny återser Charlie i Hectors 

Kasino, som dock inte känner igen Manny eftersom han är maskerad med ansiktsfärg. I de 

händelserna som fortlöper med Charlie så förför Meche honom i syfte att Manny ska kunna ta 

                                                 
107 Gownaar 2014-10-06, s. 107 

108 Double Fine Productions 2015, Year Four: LSA Headquarters; Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango 

Remastered - Walkthrough Part 11 - Year 4 Begins & Grinder.  

109 Double Fine Productions 2015, Year Four: Florist shop; Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango 

Remastered- Walkthrough Part 11 - Year 4 Begins & Grinder. 

110 Gownaar 2014-10-06, s. 111.  

111 Double Fine Productions 2015, Year Four: Florist shop; Gownaar 2014-10-06, s. 111. 
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hans kostym för att infiltrera Hectors huvudkontor. Efter att lurat in Charlie många drinkar så 

lämnar han sin kostym efter att ha gått på toaletten och säger till Meche ”Come, my lovely, I 

have another infallible system I'd like to demonstrate. Rrrrr...”112. Redan innan detta kan 

Manny gå in på toaletten varpå spelaren hör ett spolningsljud.113 

Att karaktärerna behöver gå på toaletten och utföra sina behov, samt att de kan ha pålitliga 

system, stämmer inte överens med kroppslig död i den mening att detta kräver en 

ämnesomsättning samt olika funktioner som framförallt styrs utav hjärnan.  

En ytterligare icke överensstämmande syn med kroppslig död förekommer i Mannys och 

Hectors första konfrontation i vilken Hector flyr genom fönstret på ett höghus och faller från 

hög höjd ner på marken. Hector överlever dock detta fall, vilket skulle vara omöjligt inom 

kroppslig död, då hans kropp eller rättare sagt skelett skulle blivit förstört av fallet.114      

En mer överensstämmande händelse förekommer när Hectors groteska demonkorpar äter upp 

båda Salvadors brevduvor, som även de består av skelett. Brevduvorna återkommer inte i 

spelet eftersom de troligtvis brutits ner i korparnas matsmältning och dött. Detta antyder att 

deras vitala processer samt livsfunktioner upphört och de är därmed kroppsligt döda.115 

Vidare till spelets avslutande del vid Hectors växthus, så yttrar Manny en överensstämmande 

syn med kroppslig död när han uppmärksammar att Hector håller blommorna levande genom 

bevattningssystem, varefter han undrar om det är som troféer eller minnesmärken av de han 

sprouted.  Detta uttalande ger både en sammanfallande och en ickesammanfallande syn 

gällande kroppslig död då han anser växterna som levande, men anser även att de är döda 

individer.116 

                                                 
112 Gownaar 2014-10-06, s. 114. 

113 Double Fine Productions 2015, Year Four: Hector´s Casino; IGN US 2015-01-31, Year Four: Getting 

a Suit. 

114 Double Fine Productions 2015, Year Four: Hector´s Casino; Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango 

Remastered - Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand Finale). 

115 Double Fine Productions 2015, Year Four; Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango Remastered - Part – 

11 - Year 4 Begins & Grinder. 

116 Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango Remastered - Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand 
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Det sker även en rad olika sproutingföreteelser vid detta växthus. Dels blir Manny sprouted av 

Hector, sedan Olivia samt Salvador i och med hans uppoffring, och till sist Hector. I Mannys 

fall sker processen långsamt, och han får endast en blomma vid hjärtat. Salvador och Oliva 

genomlider en relativ vanlig sproutingprocess, och Hector får en så pass hög dos sproutella att 

han sprängs på grund av växternas stora grodd. Mycket mer om sprouting än det som redan 

nämnts i övriga avsnitt finns inte att tillägga i dessa fall, då de inte bidrar med någon ny 

uppfattning gällande kroppslig död. 117  

Dualism och Materialism 

Det framkommer en form av dualistisk syn i början av året i några av de dialoger som yttras 

av portvakten, som beskriver de döda som själar. Exempelvis benämner han i sin misstanke 

gällande klienternas biljettförsäljning att ”Given a ticket...a soul may not sell it” 118. När 

Manny sedan frågar om hjälp när Glottis håller på att dö, svarar han med: ”A thousand 

demons....have died upon delivering the souls”119.  

Ännu en form av dualistik syn förekommer när Manny prata med en döende Glottis och säger 

”Please don't die, Glottis!” vilket Glottis svarar med ”The Land calls back its children, 

Manny...Who am I to say no?”120. Detta kan antyda en substansdualism gällande demoner, då 

de dödas land kallar tillbaka de döende demonernas själar. Själar och inte kroppar, eftersom 

Glottis kropp inte börja försvinna i och med att han är döende, det är sedan inte heller något 

fel på hans kropp, vilket må antyda att det istället är hans själ som är döende.  

Företeelsen med brevduvornas uppätning må sedan även tolkas utifrån dualism och 

materialism. Då brevduvornas antas upphöra att existera när de blivit uppätna, så tyder det på 

en egenskapsdualism eller materialistisk syn, i och med att deras existens är beroende av deras 

kroppar.121 

                                                 
117 Double Fine Productions 2015, Year Four: Hector´s Greenhouse; Shirrako 2015-01-28, Grim 

Fandango Remastered - Walkthrough Part 11- Year 4 Begins & Grinder. 

118 Gownaar 2014-10-06, s. 101. 

119 Gownaar 2014-10-06, s. 101. 

120 Gownaar 2014-10-06, s. 101. 

121 Shirrako 2015-01-28, Grim Fandango Remastered- Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand Finale).   
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Fallet med LSA soldaten och Salvadors sprouting ger även en antydan av dualism. 

Anledningen till detta är att varken soldaten eller Salvador upphör att existera när deras 

kroppar blir dissekerade, vilket kan tyda på en substansdualism, att deras existens inte hänger 

på deras kroppar utan på deras själar. Troligtvis är det nog snarare en slags villkorlig 

egenskapsdualism, där hela kroppen måste bli betäckt med växter för att det ska räknas som 

att kroppen förstörs och att själens existens upphör. Detta må exempelvis har visat sig i 

tidigare fall av sprouted då den drabbade förlorat sitt medvetande när kroppen är helt betäckt 

med blommor och antas dö. Det förklaras dock inte varför de kan leva, men inte de benhögar 

som Manny anträffade under det första året.122  

Ännu en form av en dualistisk tanke förekommer efter Salvadors död, varpå Manny finner 

hans biljett till Number Nine. Denna biljett dras till dess ägare, vilket Manny benämnde under 

år tre, i detta fall Salvadors kropp. Detta antyder att själen överlever processen sprouted då 

biljetten reagerar på själen, och leder Manny till Salvadors kropp. Närmre bestämt kan det 

tyda på en substansdualism vilket medför att Olivia, Hector och alla de andra karaktärerna 

som blivit sprouted eventuellt inte upphör att existera då deras själar kan överleva den 

processen.123  

Sammanfattande diskussion 

Syftet i denna uppsats består av att undersöka vilka olika tankesätt om döden och livet bortom 

döden som förmedlas i spelat Grim Fandango Remastered. Mer specifikt består analysen av 

en undersökning gällande vilka uppfattningar som återfinns i spelet gällande 

överensstämmande med kroppslig död och förekomsten utav dualistisk samt materialistisk 

tänkande angående förhållandet mellan själen och kroppen. Definitionen kroppslig död 

innefattar upphörandet av livsfunktioner såsom rörelser, reaktion på omkringliggande miljö, 

blodcirkulation, ämnesomsättning, andning och överlag upphörandet av hjärnas funktioner.  

Kroppslig död innefattar även upphörande av vitala processer som energiöverförning, 

reparationsförmåga samt kroppens avfallshantering. Med dualism avses att själen är väsentlig 

för individens mentala tillstånd. Två typer av dualism har undersökts, substansdualism med 

                                                 
122 Double Fine Productions 2015, Year Four: LSA Headquarters, Hector´s Greenhouse; Shirrako 2015-

01-28, Grim Fandango Remastered - Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand Finale).    

123 Double Fine Productions 2015, Year Four: LSA Headquarters, Hector´s Greenhouse; Shirrako 2015-

01-28, Grim Fandango Remastered - Walkthrough Part 12 - Ending (The Grand Finale).    
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antagandet att individen består av själen, och egenskapsdualism, där själen och kroppen är 

beroende av varandra för individens överlevnad. Angående materialismen, så betraktas det 

som ett tankesätt där individen består av en sammansättning av ting utan liv eller medvetande 

av sig själv, med andra ord en kroppslig existens.  

Resultatet av undersökningen visar till stor del att Grim Fandango Remastered förmedlar en 

syn på död som i många fall inte överensstämmer med kännetecken av död som finns inom 

definitionen kroppslig död.  Exempelvis kan karaktärerna göra in- och utandingar via rökning, 

känna smärta och lukter, samt känna välbefinnande som enligt kroppslig död inte vore 

möjligt, särskilt med tanke på att de döda personerna består av skelett utan organ. De kan 

även klara sig utan syre, vilket dels påvisas genom att de klarar sig utan några större problem 

under vattnet och instängda i kistor under fyra år. I spelet visar de döda karaktärerna sig även 

kapabla till näringsintag genom exempelvis alkoholkonsumtion. Karaktärerna i spelet verkar 

även inneha någon form av avfallshantering då de kan gå på toaletten och utföra sitt behov, 

vilket förutsätter en ämnesomsättning som karaktärerna inte borde besitta enligt definitionen 

kroppslig död.  

Det förmedlades dock en mer sammanfallande syn med kroppslig död genom större delen av 

spelet i form av att dissekering av kroppen, eller i detta fall skelettet, ledde till individens död. 

Detta framträder bland annat i vissa dialoger där karaktärerna visar en oro för att sönderdelas i 

bitar. Exempelvis påvisas detta i en dialog med huvudkaraktären Manny och hans chefs 

sekreterare Eva, där Eva kommenterar att de inte kan fly från deras jobb då de inte kommer 

att komma därifrån levande, eller rättare sagt i delar. Detta bekräftas sedan i och med åsynen 

av livlösa benhögar. I en senare duell mellan Manny och hans före detta kollega Domino, 

antyds det även att Domino dör efter att han blivit tillintetgjord av ett fartygs malare.   

Denna syn skiljer sig dock till viss del i spelets sista del, Year Four, då exempelvis spelets 

huvudsakliga antagonist Hector Lemans, klarade sig utan några skador efter att ha fallit från 

ett höghus, vilket borde ha inneburit att hans kropp skulle blivit förstörd. Förutom detta får 

karaktärer under detta år stora delar av sina kroppar avhuggna och överlever. Exempelvis blir 

revolutionsledaren Salvadors kropp delad så att endast hans huvud kvarstår. Trots detta, så 

kan han interagera med sin omgivning. 

Spelets genomlöpande fenomen sprouted visar till stor del även på en uppfattnings som inte 

överensstämmer med den syn på död som många karaktärer har och den uppfattning av död 

som kännetecknar kroppslig död.  Sprouted som anses utav många karaktärer som en död 
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inom döden, visar enligt kroppslig död på liv i den mån att växter innehar den vitala processen 

fotosyntes. Anledningen till detta förklaras dels av en botaniker Manny möter under andra 

året vid namn Membrillo, som uttrycker en åsikt att blommor i de dödas land är ett tecken på 

smärta och död inom döden. I livet var blommor dock något florister arbetade med för att de 

älskade blommor.  

Sprouted kan dock till viss del tolkas som en kroppslig död då många av de livsfunktioner 

som ingår i kroppslig död, såsom hjärnans funktioner, antas försvinna. När vissa 

kropps/skelettdelar fallit bort som en konsekvens av sprouted, kan några av de delarna även 

nå en kroppslig död, vilket illustreras genom LSA soldaten som får stora delar av sin kropp 

borthuggen för att han ska undvika att bli sprouted. Detta tydliggörs när Manny från soldatens 

beväxta kvarlevor plockar upp en arm, som inte visa några livsfunktioner eller vitala 

processer, trots att soldaten överlevit processen.   

I ett annat möte med botanikern Bowlsley framkommer en syn på att de som blivit sprouted 

snarare är mer levande vilket sammanfaller kroppslig död i dess kännetecken att något är 

levande om det innehar fotosyntes. Manny utrycker även vid Hectors växthus att växterna är 

levande. Dock så uttrycker han även en syn av dem som döda individer. 

Överlag, så må det tyckas vara märkvärdigt att de döda karaktärerna ofta bryter mot många 

kännetecken gällande kroppslig död och är väldig levande för att vara döda. Eventuellt kan 

detta förklaras med en uppfattning av död som förekommer vid poesiklubben Blue Casket 

under det andra året i spelet. I denna klubb kan Manny läsa upp fraser som förtäljer att han 

inte är död och är mer än död. Detta tänkande stämmer relativt väl med de uppfattningar av 

död som förmedlas i spelet då de döda karaktärerna är väldigt levande och visar många 

livsfunktioner för att vara döda, vilket de kan göra för de är helt enkelt mer än döda.    

Förutom de döda karaktärerna bestående av skelett, så finns det andra väsen i de dödas land 

bestående av demoner, som till stor del visar på en sammanfallande syn med kroppslig död. 

Anledningen till detta är att de i spelet antas vara levande av de döda karaktärerna. De har 

också hud och organ till skillnad från de döda karaktärerna som består av skelett. Detta gör att 

de till stor till överstämmer med kroppslig död gällande något som är levande då de har organ 

som förutsätter många av de livsfunktioner och vitala processer som finns inom kroppslig 

död. Dock så kan demonerna till viss del klara sig utan väsentliga organ, vilket illustreras när 

demonen Glottis endast faller i sömn efter att han slitit ut sitt hjärta. Denna företeelse går 

emot kroppslig död då dels blodcirkulationen och andra väsentliga livsfunktioner inte är 
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möjliga utan ett hjärta. Deras död sammanfaller sedan inte med kroppslig död i den mån att de 

dör när de under en lång tid inte utfört den arbetsuppgift som de blev skapade av de dödas 

land för att göra. Dock såsom de döda karaktärerna, så antyds det att de dör om deras kropp 

blir förstörd, såsom efter ett fall från hög höjd.  

För att gå vidare till syner gällande livet efter döden, så visar resultatet till stor del på en 

dualistisk syn då de döda många gånger beskrivs som själar.  Exempelvis menas det redan i 

spelets introduktion att de dödas land är en värld där själen ska genomföra en fyraårig resa. 

Detta understryks flera gånger under spelets gång, exempelvis i de levandes värld där Manny 

benämner sin nye klient Bruno Martinez, som en själ som försöker bli fri. Ytterligare så 

beskriver en karaktär vid namn Charlie Chowchilla, de döda som själar i samma nation, och 

även portvakten för den eviga vilans land uttrycker en syn på de döda som själar. I olika 

dikter benämner sig sedan Manny som inte död och mer än död vilket antyder att de döda 

karaktärerna består av något mer än deras kroppar vilket kan vara deras själar.  

Den typ av dualism som förmedlas mest i spelet består dock av en egenskapsdualism, 

eftersom karaktärerna till stor del är beroende av sina kroppar.  Fenomenet sprouted ger även 

en syn på egenskapdualism då de beväxta kropparna anses av många karaktärer som 

förstörda, och att de kommer dö om kroppen blir helt grodd av blommor och växter. I och 

med detta finns det en antydan om att själen försvinner genom denna process.  

Det förmedlas dock till viss del en substansdualism i spelet, vilket till exempel kan tolkas i en 

dialog under andra året där Manny antyder att de alla befinner sig i kistor. Dock så kan detta 

även vara tecken på en egenskapdualism eller materialism i form av att de fått nya kroppar i 

livet efter döden. Även under år fyra, när den benämnda LSA soldaten och Salvador får delar 

av sina kroppar avhuggna, kan antyda på substansdualism då dessa företeelser kan vara tecken 

på att de egentligen inte är särskilt beroende av sina kroppar. Dock så kan det även röra sig 

om en villkorlig egenskapdualism eller materialism med betydelsen att hela kroppen måste 

blir förstörd för att existensen ska upphöra, vilket många händelser i spelet, såsom Dominos 

kropps tillintetgörelse visar på.  

Det som mest tyder på substansdualism i spelet är dock hur Number Nine biljetterna reagerar 

på Salvadors kropp trots att den blivit helt grodd av växter och blommor. Detta tyder på att 

själen överlever det som anses som död av många karaktärer i spelet.   
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Angående materialismen så förmedlas den i spelet många gånger genom att karaktärerna är 

beroende av sina kroppar. Med tanke på att många karaktärer beskriver de döda karaktärerna 

som själar berör dock dessa fall i en högre grad en egenskapsdualism. Dock finns det vissa 

dialoger i spelet där skelettkaraktärerna endast beskrivs som ben. Exempelvis när Manny 

undersöker några ben och säger att de är ben som han. Även i Olivas dikt med namnet Grim 

Fandango, må den tolkas som att de inte är själar, då livet efter döden enligt den är en dans på 

själlösa fötter.  

Överlag visar uppsatsens resultat att det kan förekomma många olika uppfattningar i ett 

populärkulturellt fenomen som spel om död och livet efter detta. Vare sig dessa uppfattningar 

består av en icke sammanfallande syn angående kroppslig död, eller på en egenskapsdualism 

som Grim Fandango Remastered framförallt förmedla, eller någon annan syn, så påverkar 

dem spelaren och möjliggör reflektioner för döden och möjligheten av ett liv därefter. 

Reflektioner som är hälsosamma då döden i vårt moderna samhälle kan anses som ett 

förbjudet ämne som det inte talas mycket om. En förbjudenhet som ger negativa konsekvenser 

då döden är en företeelse som är påtaglig för varje människan under livets gång exempelvis 

via död i familjen, hos bekanta, eller till sist den egna döden. Det är sedan viktigt att få utlopp 

för de känslor och tankar som kan dyka upp vid död vilket förmedling av döden i 

populärkultur kan bidra med. Detta understryker värdet av fortsatt forskning gällande 

uppfattningar av döden och livet därefter i populärkultur.  

Gällande förslag till vidare forskning, så är forskning som denna gällande populärkulturs 

uppfattningar av död och dess enlighet med definitioner av död såsom kroppslig död, eller 

förekomsten av materialism och dualism, viktiga då de visar förekomsten av allmänna tankar 

hos filosofer och definitioner angående död . Dock så betyder inte detta att forskning gällande 

andra uppfattningar av död inte är viktiga, då de kan visa på andra intressanta resultat. Då det 

sedan finns en brist på forskning gällande mer vilken uppfattning av död som förmedlas i spel 

och inte spelarens reaktion, såsom denna, så är det viktigt med mer sådan forskning då spel är 

ett vanligt populärkulturellt fenomen. Gällande mer specifik forskning om Grim Fandango 

Remastered så kan undersökningar berörande andra definitioner av död bidra med ett 

annorlunda resultat. Överlag verkar det inte finnas så mycket forskning om Grim Fandango, 

vilket även gör det till ett lämpligt studieobjekt för andra forskningsområden då det är ett 

sådant pass hyllat spel av både kritiker och många spelare. 

 



41 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Källor 

Double Fine Productions 2015: Grim Fandango Remastered [Playstation 4]. Double Fine 

Productions: San Francisco. 

Gownaar 2014-10-06: ”GRIM.TAB_Edited”. I 2014 Jelsoft Enterprises Ltd: Lucasforum. 

URL= <http://www.lucasforums.com/showthread.php?t=216884>. [Tillgänglig 2015-04-25]. 

Paginerad version finns för nedladdning på URL= 

<https://www.dropbox.com/s/y36c7q58c90mjmp/GRIM.TAB_Edited.docx?oref=e&n=35171

7428 >. [Tillgänglig 2015-05-26]. 

IGN US 2015-01-31: Grim Fandango Remastered Wiki Guide. Walkthrough. IGN 

Entertainment: San Francisco. URL= < http://www.ign.com/wikis/grim-

fandango/Walkthrough >. [Tillgänglig 2015-05-21]. 

Shirrako 2015-01-28: ”Grim Fandango Remastered Walkthrough PS4”. I YouTube, LLC: 

Youtube.com. YouTube, LLC: San Bruno. URL= 

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLCLeSTzz6trbq87-zxasTPlG3UtELaSM6>.  

[Tillgänglig 2015-05-26]. 

Litteratur 

Afram, Rabi 2013: Puzzle Design in Adventure Games. Institutionen för speldesign: 

Högskolan på Gotland.  

Ariés, Philippe 1976: Western Attitudes Towards Death: From the Middle Ages to the 

Present. The Hopkins University Press: London.  

Baker, Lynne Rudder 2005: ”Death and Afterlife”. I Wainwright, William J. (red.) 2005: The 

Oxford Handbook of Philosophy of Religion. Oxford University Press: New York. 

Brunius, Staffan & Svanström, Lars 2006: Día de Muertos: De dödas dag i Mexiko. 

Etnografiska museet: Stockholm.  

Duncan, Paul 2000. Film Noir. Pocket Essentials: Storbritannien.  

http://www.lucasforums.com/showthread.php?t=216884
https://www.dropbox.com/s/y36c7q58c90mjmp/GRIM.TAB_Edited.docx?oref=e&n=351717428
https://www.dropbox.com/s/y36c7q58c90mjmp/GRIM.TAB_Edited.docx?oref=e&n=351717428
http://www.ign.com/wikis/grim-fandango/Walkthrough
http://www.ign.com/wikis/grim-fandango/Walkthrough
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCLeSTzz6trbq87-zxasTPlG3UtELaSM6


42 

 

Essunger, Maria 2013. ”Litteratur och livsåskådningsfrågor - om den meningskapande 

döden”.  I Bråkenhielm, Carl Reinhold; Essunger, Maria & Westerlund, Katarina (red.) 2013: 

Livet enligt människan: Om Livsåskådningsforskning. Bokförlaget Nya Doxa: Falun.  

Holmström, Richard 2013: Atrociteter och Psychopater: representationer av ondska i Final 

Fantasy VII-projektet. Teologiska institutionen: Uppsala universitet. 

Holmström, Richard 2014: Synd från ovan: Teologisk ondska i Final Fantasy VII-

metanarrativet. Teologiska institutionen: Uppsala universitet.  

Karlsson, Johanna 2014: Vampyren i populärromanen: En kulturanalytisk studie av två 

vampyrromaner utifrån teorier kring död och sexualitet i vår samtid. Institutionen för 

Kulturvetenskaper: Göteborgs universitet. 

Lucasfilm Ltd & LucasArts Entertainment Company LLC 1998: Travel Guide And 

Instruction Manual. Lucasfilm Ltd & LucasArts Entertainment Company LLC: San 

Francisco.  

Luper, Steven 2009: The Philosophy of Death. Cambridge University Press: Storbritannien.  

Schneider, Edward F; Lang, Annie; Shin, Mija & Bradley, Samuel D. 2014: ”Death with a 

Story: How Story Impacts Emotional, Motivational, and Physiological Responses to First-

Person Shooter Video Games”. I Courtright, John A. (red.) 2004: Human Communication 

Research (vol. 30, nr 3).  

Svensk författningssamling 1987:269: Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av 

människans död.  

Zimmerman, Dean 2013: ”Personal Identity And The Survival Of Death”. I Bradley, Ben; 

Feldman, Fred & Johansson, Jens (red.) 2013: The Oxford Handbook Of Philosophy Of 

Death. Oxford University Press: New York.  

Internetbaserade referenser 

Galen, Davis 2002: ”Game Noir: A Case History of LucasArts’s Grim Fandango”. I Lowood, 

Henry 2002: STS 145: The History of Computer Games. Computer Game Design: Stanford 

University. URL= <http://web.stanford.edu/group/htgg/cgi-bin/drupal/?q=node/599>. 

[Tillgänglig 2015-04-27]. 

http://web.stanford.edu/group/htgg/cgi-bin/drupal/?q=node/599


43 

 

Hasker, William & Taliaferro, Charles 2014: ”Afterlife”. I Edward N. Zalta (ed.) 2014: The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 ed.). URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/afterlife/>. [Tillgänglig 2015-04-25].  

IGN US: About us, in 140 characters or less. IGN Entertainment: San Francisco. URL= 

http://corp.ign.com/about. [Tillgänglig: 2015-05-06]. 

Kingsepp, Eva 2014: ”Apocalypse the Spielberg Way: Representations of Death and Ethics in 

Saving Private Ryan, Band of Brothers and the Videogame Medal of Honor”.  I Frontline 

DiGRA '03 - Proceedings of the 2003 DiGRA International Conference: Level Up (vol. 2). 

URL= <http://www.digra.org/digital-library/publications/apocalypse-the-spielberg-way-

representations-of-death-and-ethics-in-saving-private-ryan-band-of-brothers-and-the-

videogame-medal-of-honor-frontline/>. [Tillgänglig 2015-04-29].  

Kough, Brendan 2013: ”When Game Over Means Game Over: Using Permanent Death to 

Craft Living Stories in Minecraft”.  I 2013: Proceedings of The 9th Australisan Conference on 

Interactive Entertainment: Matter of Life and Death (nr 20). URL= 

<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2513002.2513572>. [Tillgänglig 2015-05-03]. 

Luper, Steven 2014: ”Death”. I Edward N. Zalta (ed.): The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2014 ed.). URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/death/>. [Tillgänglig 2015-04-21-] 

Offical Website of Grim Fandango Remastered. URL= <http://grimremastered.com/>. 

[Tillgänglig 2015-05-06]. 

Signerade uppslagsord 

Persson, Ingmar: »kropp–själ-förhållandet« i Nationalencyklopedin. URL=< 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp-

sj%C3%A4l-f%C3%B6rh%C3%A5llandet>. [Tillgänglig 2015-05-21]. 

Skogh, Låtta; Lundquist, Anders & Ingvar, David H.: »Död« i Nationalencyklopedin. URL= 

<http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/d%C3%B6d>. 

[Tillgänglig 2015-04-22].   

 

http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/afterlife/
http://corp.ign.com/about
http://www.digra.org/digital-library/publications/apocalypse-the-spielberg-way-representations-of-death-and-ethics-in-saving-private-ryan-band-of-brothers-and-the-videogame-medal-of-honor-frontline/
http://www.digra.org/digital-library/publications/apocalypse-the-spielberg-way-representations-of-death-and-ethics-in-saving-private-ryan-band-of-brothers-and-the-videogame-medal-of-honor-frontline/
http://www.digra.org/digital-library/publications/apocalypse-the-spielberg-way-representations-of-death-and-ethics-in-saving-private-ryan-band-of-brothers-and-the-videogame-medal-of-honor-frontline/
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2513002.2513572
http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/death/
http://grimremastered.com/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp-sj%C3%A4l-f%C3%B6rh%C3%A5llandet
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp-sj%C3%A4l-f%C3%B6rh%C3%A5llandet
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/d%C3%B6d


44 

 

Osignerade uppslagsord 

»Död« i Svenska akademiens ordbok. URL= 

<http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/57/164.html>.  [Tillgänglig 2015-04-

22].   

»Game of Thrones« i Internet Movie Database. URL= 

<http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=nv_sr_1>. [Tillgänglig 2015-05-26]. 

»Seven« i Internet Movie Database. URL= 

<http://www.imdb.com/title/tt0114369/?ref_=fn_al_tt_1>. [Tillgänglig 2015-05-26]. 

 

 

 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/57/164.html
http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0114369/?ref_=fn_al_tt_1


i 

 

Bilaga: Figurer 

[Bilderna är tagna från Grim Fandango Remastered med Playstation 4´s delningsfunktion. I 

enlighet med Sonys (tillverkare av Playstation 4) policy om Fair Use, så får bilderna brukas så 

länge det inte görs i vinstgivande syfte. Rättigheterna till bilderna ägs av Double Fine 

Productions: http://www.doublefine.com/.]  

 Figur 1: Huvudkaraktären Manny iklädd sin arbetskostym.  

 

Figur 2: Glottis. Mannys förare och senare även bästa vän. 
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Figur 3:Matförgiftningen i de levandes värld.  

 

 

Figur 4: Bruno Martinez i sitt förmånliga resepaket.  
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Figur 5: Meche på fartyget SS Lamancha. 

  

Figur 6: Mannys chef Don Copal efter att han blivit sprouted av Hector under Year One.  
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Figur 7: Domino innan han blir tillintetgjord av Korallkrossaren på SS Lamancha.   

 

 

Figur 8: LSA Soldaten som fått sin kropp kluven och från vänster till höger, Eva, Salvador, 

Oliva, Manny samt Meche.   

 

 


