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Abstract:
Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar
för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för
att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.
En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver
analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla
konstellationen.
Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka
hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare.
Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always
Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för
möjligheter, vilket sedan diskuteras.
I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder
på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för
att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

Nyckelord: transmedia, alternate reality gaming, berättande, transmedialt berättande,
interaktivitet, crossmedia

iii

Innehåll
1.

Inledning ...................................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 2
1.1.1 Marble Hornets ........................................................................................................ 2
1.1.2 Always Watching: A Marble Hornets Story ........................................................... 3
1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................... 4

2.

Teori............................................................................................................................. 5
2.1 Transmedia ................................................................................................................. 5
2.2 ”Alternate Reality Gaming” ....................................................................................... 8
2.3 Narrativ och berättare............................................................................................... 10
2.4 Media-semiotik ........................................................................................................ 13
2.5 Tidigare Forskning .................................................................................................... 14

3.

Metod och material .................................................................................................... 15
3.1 Narrativ analysmetod ............................................................................................. 15
3.2 Material ..................................................................................................................... 16

4.

Analys ........................................................................................................................ 17
4.1 Marble Hornets ...................................................................................................... 17
4.1.1 Jays perspektiv (primärt narrativ) .......................................................................... 17
4.1.2

totheark (sekundärt narrativ) .............................................................................. 24

4.2 Always Watching: A Marble Hornets Story .......................................................... 26
4.3 Diskussion .............................................................................................................. 27
4.4 Slutsats ................................................................................................................... 29
5.

Slutord ....................................................................................................................... 30

6.

Källhänvisning ........................................................................................................... 31
6.1 Tryckta källor ............................................................................................................ 31

iv

6.2 Otryckta källor .......................................................................................................... 32

1. Inledning
Berättelser har alltid spelat stor roll i mitt liv. Varje dag tog jag del av en ny berättelse, vare
sig det var från tv, böcker, film eller till och med de sagor min farmor berättade för mig. De
har varit delaktiga i att forma den människa jag är idag och det är jag inte ensam om. Så långt
som människan existerat har berättelser följt med i olika former: från böcker, till film, till
serier och andra medieformer.
Jag har alltid känt att någonting saknas i många berättelser, framförallt inom film och det
är djup, för att väcka ett större intresse. Där filmerna kanske inte får den tid som krävs för att
bygga upp ett universum. Kanske kan man få det från någonting utöver filmen som publiken
valfritt kan konsumera för att fördjupa sitt förstående för karaktärer, världen, till och med
rekvisita.
Det viktigaste för mig är hur berättelsen berättas och väcker ett starkare intresse hos
publiken än att de ”bara” ser på film eller läser en bok, så när jag upptäckte hur till exempel
Blair Witch Project (1999) och webserien Marble Hornets (2007) valde att berätta sina
berättelser intresserade de mig mycket. Genom att sprida ut narrativet över plattformer och
bjuda in publiken till att göra mer än att bara titta, utan även att forska och utforska mer i
narrativet så skapade de två verken ett större intresse för mig och öppnade således dörrarna till
en för mig ny berättandeform: transmedialt berättande. De två verken använde flera medium
som jobbade i samverkan med varandra för att berätta sina respektive berättelser och skapade
en kultur där folk samlades över internet, där de tillsammans spekulerade och diskuterade
berättelserna och deras gåtor. Detta tillförde en nivå av interaktivitet till en annars passiv
berättandeform. Denna interaktivitet gällde inte bara publikens interaktion med berättelsen: i
Marble Hornets interagerar de transmediala elementen av berättelsen konstant med varandra
och påverkar hur berättelsen kan avläsas.
Sedan transmedialt berättande började växa fram i slutet av 90-talet och början av 2000talet med projekt som Blair Witch Project, The Beast (2001) och The Matrix (1999), så har
produktionen av transmediala verk ökat. Ett problem är dock att mottagandet från kritiker
varit blandat, kanske för att de som skapat berättelserna inte haft ett förstående för
berättandestilen, eller för att publiken/kritikerna inte haft för vana att behöva vända sig till
andra källor för att ta del i berättelsen. Därför känns det, relevant att få en förståelse för
formen och vad den innebär för narrativet.
1

1.1 Bakgrund
1.1.1 Marble Hornets
Marble Hornets är en skräck/thriller-webserie skapad som ett sommarprojekt av Troy Wagner
och Joseph Delage, två filmstudenter från University of Alabama. Serien skrevs av Wagner,
Delage, Tim Sutton och Kirill Baru och är filmad i found-footage stil, det vill säga att
karaktärer bär kameran och direkt interagerar med den. Wagner fick inspirationen till serien
som medlem på internet-forumet SomethingAwful, där han, i en tråd med titeln ”Create
Paranormal Images”, hittade bilder producerade av Eric ”Victor Surge” Knudsen,
innehållande en lång kostymklädd man utan ansikte, The Slender Man (figur 1).1 2 Notera att
bilderna inte längre finns i forumets databas.
Med dessa bilder skapades ett fenomen som snabbt spred sig
över internet och inspirerade många andra bilder såväl som
kortberättelser.3 Wagner ville dock göra någonting nytt och
bestämde sig för att jobba fram en videoserie – Marble Hornets.
Serien handlar om hur en ung man vid namn Jay, jobbat på
Figur 1: En av de bilder Eric Knudsen lade upp
på SomethingAwful

en film med sin vän Alex, men efter tre månader av ökad
irritation och ilska stoppar Alex produktionen av filmen och

bestämmer sig för att flytta. När Jay frågar vad som kommer att hända med filmkassetterna
svarar Alex att han ska bränna dem. Jay anser att det vore synd att jobbet skulle gå till spillo
och erbjuder sig att ta hand om kassetterna. Alex går med på det och de tappar kontakten. Tre
år senare bestämmer sig Jay för att kolla igenom banden och finner då avvikelser i form av
förvrängda inspelningar, inspelningar som inte har med filmen att göra och, mest noterbart, en
figur som verkar följa Alex – The Operator, som de valt att namnge deras version av The
Slender Man. Detta leder in Jay i ett övernaturligt mysterium, där han försöker lista ut vad
som hänt med Alex och andra medlemmar i filmproduktionen.
Denna berättelse berättas främst genom två Youtube-kanaler, Marble Hornets och
totheark, såväl som Jays Twitter-konto.

Eric Knudsen (“Victor Surge”), SomethingAwful, “Create Paranormal Images”, 2009,
http://forums.somethingawful.com/showthread.php?threadid=3150591&userid=0&perpage=40&pagenumber=3
#post361861415 , (hämtad 28/10-16).
2
Eric Knudsen, KnowYourMeme, ”paranormal works.jpg”, (bild) http://knowyourmeme.com/photos/33182slender-man#trending-bar (hämtad 28/10-16).
3
Patrick Klepeck, GiantBomb, One, Two, Slender Man’s Coming For You,
http://www.giantbomb.com/articles/one-two-slender-mans-coming-for-you/1100-4332/ (hämtad 28/10-16).
1

2

De tre plattformerna fokuserar sina berättelser på olika håll:


Marble Hornets, Youtube: Dokumenterar vad Jay gör för upptäckter och presenterar
berättelsens fortgång.4 Detta är det huvudsakliga narrativet.



totheark, Youtube: Gör videosvar till Marble Hornets-kanalen med kryptiska,
förvrängda videor, som publiken inbjuds till att lösa gåtorna bakom.5



Marble Hornets, Twitter: Dokumenterar Jays karaktärsutveckling och planer under
seriens gång i realtid.6 Här kan publiken även kontakta Jay för att hjälpa honom, eller
ställa frågor gällande videorna.

Serien hade tre säsonger, med varierande mängd avsnitt/inlägg, vilka inte hade någon
bestämd avsnittslängd. Den totala videolängden, räknat över båda Youtube-kanalerna är 9
timmar, 24 minuter och 56 sekunder, räknat utifrån en spellista ihopsatt av
Youtubeanvändaren SiestaYonJyuGo.7 Längden beräknades med hjälp av Youtube Playlist
Analyser.8 Serien var en relativt stor succé, med sammanlagt över 99 miljoner visningar på
Youtube och ett uppmärksammande av recensenten Roger Ebert.9
Efter Marble Hornets succé följde många spel, webserier, berättelser och till och med
filmer baserade på det mytos som från början skapades av Eric Knudsen.

1.1.2 Always Watching: A Marble Hornets Story
Always Watching: A Marble Hornets Story är en spelfilm från 2015 inom genren skräck,
baserad på det mytos som presenterades i Marble Hornets. Filmen skrevs av Ian Shorr och
regisserades av James Moran. Noterbart är att Kirill Baru är den enda från Marble Hornetsteamet som tillkännagetts som del i produktionen av filmen, då som verkställande producent
tillsammans med Eric Knudsen. Troy Wagner, Joseph Delage och Tim Sutton tillkännages
som skapare av Marble Hornets, men tog till synes ingen del i produktionen av filmen.
Filmen handlar om karaktären Milo, som är medlem i ett nyhetsteam som, medan de
rapporterar på vräkningar i sin hemstad, upptäcker en låda videokassetter som visar hur en
familj förföljs och drivs till rädsla för livet av The Operator. Allt eftersom att Milo tittar

4

3

Joseph Delage, Tim Sutton, Troy Wagner, Youtube, Marble Hornets,
https://www.youtube.com/channel/UCHzIO0agtCQEsTxUcahZgjQ (hämtad 28/10-16).
5
Delage, Sutton, Wagner, Youtube, totheark, https://www.youtube.com/user/totheark (hämtad 28/10-16).
6
Deöage, Sutton Wagner, Twitter, Marble Hornets, https://twitter.com/marblehornets?lang=en (hämtad 28/1016).
7
Youtube, SiestaYonJyuGo, ”Marble hornets/totheark (in released order)”,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCACDEE1E71FC8E5E (hämtad 29/10-16).
8
Youtube Playlist Analyzer, http://youtube-playlist-analyzer.appspot.com/ (data hämtad 29/10-16).
9
Ebert, Roger, Twitter, https://twitter.com/ebertchicago/status/5495205792 (hämtad 29/10-16) (obs: hans
recension/artikel finns ej längre på Chicago Sun Times, och den hittades inte arkiverad någonstans).

igenom banden upptäcker han att han själv lyckas fånga upp The Operator i sin kamera och
att The Operator nu även förföljer honom. Han berättar för de andra medlemmarna i
nyhetsteamet och de blir också förföljda. Genom banden får de reda på att familjen flytt och
försöker då själva leta upp familjen för att få reda på om de hittat något sätt att bli av med
förföljaren.
Filmen har en total speltid på 1 timma, 31 minuter och 25 sekunder. Den mottogs
generellt antingen negativt eller likgiltigt, baserat på betygssystem från filmdatabaserna
IMDB och Rotten Tomatoes.10 11 Dessa källor används som basis för en generalisering av
mottagandet, då box office-siffror inte funnits – ej heller några respekterade kritikers åsikter..
Noterbart är även att filmen verkar vara utspela sig i samma universum – Alex Kralie
från Marble Hornets dyker upp på en ’saknad person’-poster när gruppen stannar för att
tanka.12 På Troy Wagners personliga blogg bekräftar han filmen som kanon.13 Det går alltså
att föra ett argument huruvida filmen är del av det transmediala berättandet, men utifrån stora
skillnader i hur den gemensamma nämnaren, The Operator, fungerar kommer denna uppsats
författas efter idén att serien inte hör ihop med filmen. The Operator är betydligt mer
aggressiv och har andra krafter än vad hen har i serien.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är primärt att belysa transmedialt berättande och bidra till en förståelse
för formen. I och med detta kommer även de berättarmöjligheter som dyker upp i samband
med transmedialitet och mer specifikt blandningen av interaktiva medium i kombination med
traditionellt passiva medium att noteras. Därefter kommer det även spekuleras vad detta
innebär för skildringen av narrativet. För att uppnå detta kommer en narrativt fokuserad
komparativ analys göras på webserien Marble Hornets (2009-2014) och film-tolkningen av
serien, Always Watching: A Marble Hornets Story (2015), som berättades i en självständig
film i found-footage stil. Den narrativa analysen kommer fokuseras på vem som berättar
verken och hur berättelserna förmedlas. Detta kommer sedan vara ett underlag för diskussion.
Detta kommer ske med följande frågeställningar i åtanke:

10

4

IMDB, Always Watching: A Marble Hornets Story, http://www.imdb.com/title/tt2737926/ (hämtad 30/10-16).
Rotten Tomatoes, Always Watching: A Marble Hornets Story,
https://www.rottentomatoes.com/m/marble_hornets_the_operator/ (hämtad 30/10-16).
12
Always Watching: A Marble Hornets Story (2015) (film), 00:58:08-00:58:20.
13
Troy Wagner (blogg), So about that movie, 2014, http://jtroyw.blogspot.se/2013/10/so-about-that-movie.html
(hämtad 25/11-16).
11



Hur utnyttjar de två verken sina berättare för att skildra sina respektive berättelser?
Vad innebär det för berättelserna?



Vilka transmediala tekniker har nyttjats i Marble Hornets fall och vad har de för effekt
på hur berättelsen förmedlas?

2. Teori
2.1 Transmedia
Definitionen av transmedia är ännu ung och omdiskuterad. Detta blir ett problem när olika
källor ger olika svar och andra tillkännager inte ens termen. Exempelvis existerar termen
varken i Oxford English Dictionary eller Merriam Webster’s respektive databaser, som båda
är respektabla ordböcker. Därför måste en definition hittas på annat håll. De som satt
mediaproduktionsindustrins standard är Producers’ Guild of Americas (PGA) definition, där
de med producentrollen i fokus definierar transmedialt berättande som:
A Transmedia Narrative project or franchise must consist of three (or more) narrative storylines existing within the
same fictional universe on any of the following platforms: Film, Television, Short Film, Broadband, Publishing,
Comics, Animation, Mobile, Special Venues, DVD/Blu-ray/CD-ROM, Narrative Commercial and Marketing rollouts,
and other technologies that may or may not currently exist. These narrative extensions are NOT the same as
repurposing material from one platform to be cut or repurposed to different platforms. 14

En transmedial berättelse, menar PGA, måste alltså berättas med hjälp av minst tre
berättelselinjer som utspelar sig på något av de listade medierna ovan.
Detta menar Tom Dowd et al. är en intressant definition, där PGA inte specificerar hur
många plattformer som ska brukas för att räknas som transmedia, men, för deras definition av
’sann transmedia’ väljer de att utgå från att man bör lansera sina berättelser på minst två
plattformer.15 PGA:s definition kan, i och med den bristande klarheten på just den punkten,
vara problematisk, men denna problematik är klart överkomlig.
Henry Jenkins, en teoretiker främst fokuserad runt konvergenskultur, alltså idén av hur
och transmedia, blir ofta refererad till när man försöker enas om en definition av transmedia.
Jenkins menar att man kan se det som att man noggrant delar upp en större berättelse, för att
sedan, genom olika medium, återberätta denna större berättelse.16 Detta är en utveckling av
Producers’ Guild of America, Code of Credits, “Transmedia”,
http://www.producersguild.org/?page=coc_nm#transmedia (hämtad 27/10-16).
15
Tom Dowd, Michael Niederman, Michael Fry, Josef Steiff, Storytelling across worlds: transmedia for
creatives and producers, Focal Press, New York, 2013, s. 4.
16
Henry Jenkins, Transmedia 101, http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (hämtad
1/11-16).
14
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den media-konvergens, alltså sammanförelsen av media som han pratar om i Convergence
Culture: Where New and Old Media Collide. Där menar han på att digitaliserings-eran skapat
ett nytt sätt att avnjuta gamla medieformer, där de sammanförs och medieindustrin måste
applicera en ny angreppsvinkel för att kunna utnyttja denna sammanförelse av medium.17 Han
menar att konvergens inte har en slutpunkt – att människan inte kommer nå en klar definition
och bemästra idén av det – utan att man då snarare ska se konvergens som en process, som
utvecklas allt eftersom att vi får fler mediaformer att utnyttja. Detta går att applicera till
transmedia, då även den formen är svårdefinierbar.
Jenkins ger bland annat exemplet av Wachowski-systrarnas The Matrix, som inte bara
bestod av filmserien – The Matrix bestod även av två tv-spel, flera animerade kortfilmer och
serietidningar. I detta fall påverkade de andra verken inom universumet direkt filmerna och i
vissa fall blev det som om information och karaktärer kom ifrån ’ingenstans’, eller för den
delen, inte fick sina säckar ihopknutna. Ett bra exempel på detta är hur Niobe, Morpheus ex,
tillsammans med sin besättning ska spränga ett kraftverk i Matrix Reloaded och det enda
publiken får reda på i filmen är att planen lyckas, med förmodan att Niobe och besättning
avlidit. Sedan dyker hon upp igen i Matrix Revolutions. För de som spelat spelet Enter The
Matrix kommer detta inte som en förvåning, då spelaren får spela hennes del av berättelsen,
parallellt till filmen och vet att hon klarat sig.
Jenkins förklarar vidare att hans misstanke är att del av den dåliga kritik Matrixuppföljarna fick kan vara som resultat av ”gamla Hollywoods överflödighet”, där kritikerna
kanske inte ville eller kanske inte visste att de skulle vända sig till andra källor för att få hela
berättelsen.18 Vare sig det var anledningen till den dåliga kritiken eller ej, så finns det
någonting att extrapolera ur Jenkins uttalande – det är svårt att veta om kritikerna fick den
helhetsvy som Wachowski-systrarna tänkt sig och då finns ett argument att föra om att
förståelsen för transmedia inte är helt utvecklad i samhället.
Med exemplet av The Matrix påskjuter Jenkins även hur berättande blivit mer om
världsbyggande på senare tid och ger exemplet av en icke namngiven manusförfattare som
påpekar att ”when I first started, you would pitch a story[...] Later, once sequels started to take
off, you pitched a character[...] And now, you pitch a world because a world can support
multiple characters and multiple stories across multiple media”.19 Jenkins hänvisar dessutom

6

17

Henry Jenkins, Convergence culture: where old and new media collide, [New ed.], New York University
Press, New York, 2008, s. 11-16.
18
Ibid, s. 103-106.
19
Jenkins, s. 121-122.

till teoretikern Janet Murray som menar att världsskapandet i film och spel, där man nyttjar
det audio-visuella, hjälper publiken att förstå kulturellt och psykologiskt laddade scener på ett
betydligt enklare sätt än romaner, genom kontextualiserande metoder, så som färgkodning och
tidslinjer. Med detta menar Jenkins att transmedia hjälper författare att bygga upp sina
världar.
Trots att transmedia-definitionen ännu är ung, påpekar Jenkins även hur det absolut inte är
ett nytt koncept och ger då exemplet av hur Kristi berättelse förmedlades – genom bilder,
litterär text och muntligt tal – redan under medeltiden.20 Han ger även exempel på J.R.R
Tolkiens The Lord of the Rings-värld, där Tolkien inte bara producerade böcker, utan även
målningar och sånger.
Jenkins värderar även idén av en deltagande-kultur, där publiken själva får skapa och på
ett sätt delta i berättandet. Själva skapandet bär inte mycket relevans för denna uppsats, men
deltagandet är mycket relevant. Jenkins menar att man, med uppväxten av plattformer som
Youtube och Twitter får ett mer handgripligt sätt att delta i berättelserna och får nya
plattformer att diskutera och interagera med andra.21
I samband med detta för Jenkins et al. fram idén av publikt engagemang och påvisar
Eleanor Baird Stribling som föreslår en modell för att värdera engagemang, som inte är fullt
relevant för denna uppsats, men hon tar upp värdet i att mäta hur mycket tid publiken
spenderar med en media-franchise, hur ofta publiken spenderar tid med eller runt en franchise
och slutligen att mäta hur publikens sätt att interagera med eller runt en franchise.22 Syftet
med detta är att värdera hur mycket en publik gör för att marknadsföra och sprida franchise:n.
Detta går att applicera till att sprida information gällande en berättelse, som Jenkins et al.
exemplifierar med Lost, där inbitna fans grävde ned sig i berättelsen för att tillsammans lösa
mysterierna i serien.23 Detta kan i sin tur kopplas till hur Marble Hornets fann sin spridning.
Även teoretikern Stavroula Kalogeras poängterar denna idé av engagemang, när hon
betonar internets värde i konvergenskultur och noterar det interaktiva värdet som presenteras
via social media.24

20

Ibid, s. 115-118.
Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, Spreadable media: creating value and meaning in a networked
culture, New York University Press, New York, 2013, s. 2, 30-31.
22
Eleanor Baird Stribling, (Citerad i:) Jenkins, Ford, Green, s. 125.
23
Jenkins, Ford, Green s. 136-137.
24
Stavroula Kalogeras., Transmedia Storytelling and the New Era of Media Convergence in Higher Education,
Palgrave, Basingstoke, UK, 2014, s. 52-55.
21
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Transmedia-skribenten Andrea Phillips, medan hon inte är akademiker, menar på att 20%
av publiken kommer stå för det mesta av kopplandet av berättelser och i fallet av aktivt
deltagande verk är denna del av publiken ännu
viktigare.25 Hon menar att man kan utgå från att 80% av
publiken passivt kommer följa transmedia-berättandet,
15% kommer att aktivt söka ut ny information och nya
källor, men kanske inte delta i allt och 5% kommer att
delta i allt och sträva efter att upptäcka nya källor, samt
sprida denna information till andra (figur 2).
Dowd et al. värderar publik-engagemanget väldigt
högt och menar att det är nödvändigt för att ett
transmedialt verk ska lyckas.26 De argumenterar för att
man som transmedia-skapare då och då bör hålla en
aktiv konversation med sin publik, eftersom de då
Figur 2: Andrea Phillips engagemangspyramid

känner sig involverade i skapande-processen, vilket i

sin tur driver ett större engagemang och mer lojalitet till verket. Detta kan återkopplas till
Jenkins et al. där de menar att desto fler personer som pratar om ett verk, desto mer sprids
det.27

Denna uppsats kommer alltså utgå ifrån att transmedialt berättande innebär att en
berättelse förmedlas genom tre olika berättelselinjer som tar plats på minst två
medieplattformer. Dessutom jobbar transmedia mycket utifrån publiken och hur den
involveras eller engageras i berättelsen, vilket klart kan appliceras till Marble Hornets som
aktivt involverar sin publik.
2.2 ”Alternate Reality Gaming”
En berättandeform som är starkt grundad i transmedialt berättande är Alternate Reality
Gaming, eller ARG, som det ofta förkortas. ARG definieras av Jane McGonigal som
an interactive drama played out online or in real life spaces, taking place over several weeks or months, in which
dozens, hundreds or thousands of players come together online, form collaborative social networks and work together
to solve a mystery or problem… [sic] that would be impossible to solve alone.28

8
25
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Med andra ord kan ett ARG sammanfattas som en interaktiv berättelse där publiken själva
blir aktörer och måste samarbeta för att kunna driva narrativet framåt. Senare i sin föreläsning
påpekar McGonigal även att ARG-berättelser pågår dygnet runt och organiskt reagerar till sin
publik i real-tid.
Teoretikern Christy Dena visar på idén av nivåindelningar för att vidare förklara hur
ingångspunkterna i ett ARG kan fungera.29 Hon menar på att det finns två primära nivåer –
världsnivå och verknivå.
Världsnivån innebär att publiken kan få olika ingångspunkter in i en viss värld ifrån olika
verk från olika medium som alla utspelar sig i samma värld. Idén med denna nivå är att
publiken kan delta i de verk som tilltalar dem – om de föredrar att titta på film, så kan de göra
det eller om de föredrar att hitta en kod i ett brev och ge sig in i ett äventyr i verkliga världen,
så kan de göra det.
Verknivån innebär att publiken får olika ingångspunkter in i ett och samma verk. Idén med
detta, menar Dena, är att olika publikmedlemmar kan utnyttja sina olika talanger och
kunskaper för att avläsa eller ”spela” verket på sitt sätt och på så vis bidra till den större
bilden, tillsammans med de andra medlemmarna i publiken.
Dessa nivåer, fortsätter Dena, har dessutom olika former – exempelvis i medieformen som
nämndes under världsnivån, eller de olika talanger som kan krävas för att avläsa de
individuella verken. Dessutom kan publiken skapa ingångspunkter för andra, vilket utvecklar
en ny form av respektive nivå, där publiken exempelvis skapar en aggregat-hemsida, där man
kan komma ikapp i berättelsen genom sammanfattningar och andra tillrättavisande resurser.
Likt Phillips som nämndes tidigare, påpekar också Dena den ojämna nivån av
engagemang, där vissa medlemmar i publiken blir mer involverade i processen av att bidra
och medverka i ett ARG. Dena väljer i stället att referera till de mer involverade som ”hardcore players” – för stilens skull kommer de härmed refereras till som aktiv publik. Likt de
tidigare nämnda formerna av nivåer, menar Dena, finns olika typer av aktiv publik: storyfokuserade, pussel-fokuserade och verklighets-fokuserade.
Denna uppsats kommer främst behandla två av de typer hon redogör för – story-fokuserad
publik och pussel-fokuserad publik, så de verklighetsfokuserade kommer inte att förklaras.
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Den story-fokuserade publiken finner intresse i möjligheten att påverka eller interagera
med berättelsen och karaktärerna i ARG:et. De finner sätt att kontakta karaktärer och försöker
bryta konventioner i traditionellt berättande där publiken förväntas att endast passivt uppleva
berättelsen som den publicerats.
Den pussel-fokuserade publiken löser gåtor som presenteras genom spelet och många
ARG väljer att använda just pussel, kryptogram och olika koder som publiken måste
samarbeta för att lösa för att antingen driva berättelsen vidare eller utforska dolda delar av
den.
En annan aspekt av många ARG som Dena tar upp är ”verisimilitude”, vilket kan
översättas till sannolikhet.30 Med detta menar Dena att ARG:et har en estetik av realism där
producenterna medvetet gör gränsen mellan verklighet och fiktion otydlig. Tillsammans med
transmedia-formen som ofta är fragmentarisk så leder det till ett ”spelbräde” där det inte finns
en direkt uttryckt avgränsning och publiken måste själva avgöra vad som är del av berättelsen,
genom efterforskning.
Slutligen påvisar Dena att ARG-berättelser har många brister, där fiktionsgränsen ofta är
oklar och producenter nästan alltid bryter upp den dramatiska enigheten, genom att släppa
deras material i tidsmässig oordning genom olika plattformer och att ingen har komplett
kontroll över hur berättelsen spelas ut.31 Samtidigt menar hon att detta inte nödvändigtvis är
negativt, utan det som drar till sig en aktiv publik och i slutändan är det ändå ett val som
producenterna och konsumenterna själva får ta, huruvida de vill ge sig in i processen att ta del
av ett ARG.
Denna uppsats kommer ha som utgångspunkt att Marble Hornets är ett ARG-verk
eftersom serien aktivt involverar publiken till att hjälpa till att driva narrativet framåt.

2.3 Narrativ och berättare
För att klargöra några termer som kommer återkomma i denna uppsats kommer Mieke Bals
definitioner av de narrativa elementen utnyttjas.32 En narrativ text är, menar Bal, ett verk där
ett ombud, så som en berättare, återberättar en berättelse, i ett visst medium, eller en
kombination av medium. Däremot kommer även termen text att brukas, som Bal utmärker
som konceptet av en strukturerad kombination av lingvistiska tecken, så som bilder, tal, text
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och andra semiotiska verktyg. Hon klargör även att trots tecknens begränsning är texten själv
inte begränsad i samma mening, utan att dessa tecken snarare ger en klar start-och-slut-punkt
– och att det sedan går att utveckla texten till någonting vidare, i tematik, betydelse och
bakgrund. Bal går sedan vidare till att definiera berättelse som en fabula, eller
händelseskeende, som presenteras på ett visst sätt – exempelvis att kronologin inte är helt
sammansvetsad, eller omkastad, eller att vissa element blir mer uppmärksammade än andra.33
Bal menar sedan på att det viktigaste i att analysera en narrativ text är att avgöra vem
berättaren är, då berättarens identitet och närhet till berättelsen är viktigt för att uttyda de val
som görs i berättandet. Hon klargör även att hon inte menar på berättare som karaktärer i
berättelsen, utan som funktioner som uttrycker berättelsen i sitt designerade format av text.34
Värt att notera är att även karaktärer kan vara berättare.
Berättarrollen är i sig en omdiskuterad idé, där man ofta pekar på Seymour Chatmans
semiotiska kommunikationsmodell för narrativ (figur 3) som bygger på teorier framförda av
Wayne C. Booth gällande hur ett budskap förmedlas från författare till läsare.
Real Author – (Implied Author – (Narrator – Narratee) – Implied Reader) – Real Reader
Figur 3: Chatmans semiotiska kommunikationsmodell för narrativ.35

Booth påvisar alltså idén av antydda författare och menar att de är en förlängning av den
faktiska författaren – detta separeras från berättaren, som snarare, menar Booth, är ett element
som de antydda och faktiska författarna utnyttjar.36 Booth menar att det är den antydda
författaren som styr in publiken på en mening och tematik i berättelsen – snarare än
berättaren. Detta är någonting som Shlomith Rimmon-Kenan vidare försöker klargöra och
tyder på att antydda och faktiska författare inte är de samma. Hon pekar på hur en faktisk
författare kan växla mellan ideologier, stilar och tematik mellan olika verk, medan den
antydda författaren är statisk, i och med att verket redan publicerats.37 Hon menar att den
antydda författaren och även den antydda läsaren är ett problematiskt steg i
tolkningsprocessen av berättare, då de är osynliga och saknar röst vilket därmed leder till att
de faktiskt inte berättar någonting. Därför, menar Rimmon-Kenan, bör de snarare definieras
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som en konstruktion som läsare tolkar in utifrån texten, snarare än som en förlängning av
författaren.
Istället menar Rimmon-Kenan att man bör eliminera dessa antydda författare och läsare
och istället tänka på det som berättare och mottagare inom det fiktionella verket, såväl som de
faktiska författarna och den faktiska publiken.
I och med problematiken gällande antydda författare, argumenterar vissa för idén av
publikens roll i berättandet och denna modell känns mest relevant för att analysera ett ARGverk som Marble Hornets.
Marisa Bortolussi och Peter Dixon menar på att publiken tolkar berättaren som om hen
håller dem som konversationell partner.38 Bortolussi och Dixon menar på att publikens
representation av författaren (eller förkunskap om författaren) färgar publikens vy på
berättaren och vice versa. Detta kan ske genom en gemensam perceptuell grund, i kultur och
språk, som presenteras via antingen berättaren eller representationen av författaren.
Alternativt, menar Dixon och Bortolussi, måste publiken anta att berättaren samarbetar med
dem för att nå en gemensam konversationell grund – om detta inte stämmer så måste publiken
själva tolka in en konversation i berättelsen och då själva gräva efter tecken som kan tyda på
viktig information för att kunna inneha en konversation – och därmed förstå den narrativa
texten.
Dixon och Bortolussi utvecklar sedan genom att förklara hur en publik kan avläsa
berättaren och den text som presenteras och pekar på två primära faktorer – direkt uttalade
attribut och inbjudan till avtolkning.39 Direkt uttalade attribut är sådana som appliceras till
berättaren intratextuellt, där man exempelvis påvisar kunskap och karaktäristik. Dixon och
Bortolussi menar vidare att det finns två sätt man kan utvinna denna information: från en
intradiegetisk nivå, där berättaren är en direkt del av berättelsen och aktivt kan presentera sig
själv i texten, eller från en extradiegetisk nivå där vissa karaktärer ändå verkar få privilegium
att få extra rampljus – vilket, menar Dixon och Bortolussi, driver publiken till att anta att de
karaktärerna är berättaren.
När Dixon och Bortolussi förklarar konceptet av en inbjudan till avtolkning menar de att
det som lämnas osagt om berättaren istället måste läsas av i signaler och tecken – utöver det
som explicit nämns i texten.
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Denna uppsats kommer ha som utgångspunkt att berättare och berättartekniker är viktiga
för att få en större förståelse för ett verk och kommer främst utgå från Dixon och Bortolussis
teorier som kommer appliceras till Marble Hornets och Always Watching: A Marble Hornets
Story där publikens tolkning av berättare och författare anses viktiga för att förstå berättelsen.
Detta stöds av Bals tankar om att berättaren är det viktigaste elementet att identifiera.

2.4 Media-semiotik
Jonathan Bignell definierar semiotik i den benämning att det är studien av tecken i samhället
och deras betydelse.40 Han vidareutvecklar med att påpeka att tecken innefattas i såväl språk
som bilder och ljud. Vidare definierar han medium som en kanal där någonting överförs till
någonting annat. Bignell menar att tecken och media är det enda sättet människor kan
applicera tankar och verklighet där det annars inte finns någonting. Han jämför detta med
Ferdinand de Saussures tankar om att tecken och deras betydelser omringar oss och således
formar den värld människan upplever som äkta – och Bignell menar att detta sedan utformar
medvetandet och erfarenheter som i sin tur byggs upp av språk och tecken.
Bignell förklarar sedan koncepten av langue, som han förklarar som det språk som tecknet
förmedlas i, och parole, som Bignell förklarar som bruket av tecken.41 Vidare menar han att
parole endast får innebörd om det följer reglerna uppsatta av langue. Inom langue sorteras
även tecknen efter innebörd i så kallade koder, exempelvis färgkoder där färgen röd ger andra
signaler än till exempel färgen blå.
Därefter klargörs koncepten av denotation och konnotation.42 Denotation, menar Bignell,
är idén av att tecken används för att denotera – bemärka – någonting. Tillsammans med denna
bemärkning tillkommer idén av konnotation, där dessa bemärkelser skapar en association med
ett annat koncept. Exempelvis skapar bemärkelsen av ”leksaker” associationer med ”barn”.
Främst kommer Bignells teorier gällande televiserad fiktion och hur det analyseras
appliceras i denna uppsats.43 Bignell menar att man, för att analysera television, behöver
identifiera det langue som brukas – i de flesta fall, klargör han, innebär detta visuellt språk
och auralt språk – de tecken publiken ser och hör. Dessa tecken är i sig primärt denotativa,
men bär med sig konnotationer för publiken att förstå berättelsen.
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Eftersom kanalen totheark uttnyttjar färgkoder, noga utvalda stilgrepp och västerländsk
religion så blir det relevant att applicera ett semiotiskt perspektiv för att identifiera den annars
anonyma berättaren.

2.5 Tidigare Forskning
Just Marble Hornets har inte forskats mycket om. En person som valt att studera serien är
Dana Keller från University of British Columbia, som studerar Marble Hornets och dess
innebörd för genren ”folk horror”.44 Hon berör ämnen som konvergens och digital
kommunikation, likt denna uppsats, men hennes uppsats är främst fokuserad runt skräckgenren och symboler och vad Marble Hornets gör för ”folk horror” som subgenre, samt vad
”folk horror”, framförallt i en digital era, innebär för skräck. Noterbart är att även hon tar upp
ämnet av narrativ, men hon skriver väldigt generellt om narrativet i Marble Hornets och
jämför det med tidigare verk, medan denna uppsats jämför det med det som presenteras i
Always Watching: A Marble Hornets Story som ännu inte hade släppts när Keller skrev sin
uppsats.
Att analysera ett verk som övergått från att ha varit skrivet för transmedialt berättande och
ett traditionellt verk baserat på det förstnämnda är nyttigt. I många fall är det ett traditionellt
verk som övergår till transmedia och på det finns en del analyser, exempelvis Allegra Teppers
Lizzie in Real Life: Social and Narrative Immersion Through Transmedia in The Lizzie
Bennet Diaries.45
Transmedia har främst studerats från ett franchising/marknadsförings-perspektiv och som
redskap inom humaniora-ämnen så som politik och pedagogik. Exempel på det förstnämnda
är Aaron Taylors Avengers Dissemble!: Transmedia superhero franchising and cultic
management där han påpekar hur transmedialitet innebär att produktionsbolag kan få mer
intäkter från att lansera ett transmedialt narrativ.46 Vad gäller pedagogik kan Stavroula
Kalogeras som tidigare hänvisats till användas som exempel.47 Lika mycket granskning har
inte skett i fallet av transmedialt berättande och forskning krävs inom den narrativa sidan av
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transmedia. Det finns bland annat väldigt få modeller för analys inom ämnet, vilket har varit
ett problem i formulerandet av metod.
Även i fallet av Alternate Reality Gaming har marknadsföring stått i fokus. Ett exempel på
detta är en uppsats av Karl Johan Rosqvist från Växjö Universitet (nu Linnéuniversitetet), där
han analyserar ARG:et Den Dolda Sanningen och för intervjuer med reklambyråer och
individer inom ARG-industrin.48

3. Metod och material
3.1 Narrativ analysmetod
För att analysera Marble Hornets separata delar kontra Always Watching: A Marble Hornets
Story behöver båda verk först analyseras separat, genom att identifiera berättare och
författare. Dessa ombuds funktion bör då även identifieras, varpå verken kan jämföras och
diskuteras. I fokus kommer berättarrollen ligga, i och med Bals tanke om hur central
berättaren är för att analysera ett verk.
I akten att analysera ett transmediaverk – mer specifikt, ett ARG-verk – blir det relevant
att analysera berättaren utifrån Bortolussi och Dixons teorier gällande representerade
författare samt berättare, samt gällande idén av att betrakta en berättelse som en konversation
mellan publik och berättare. Dessutom tänker jag själv nyttja termen representerad berättare,
som jag tänker använda i betydelsen: ”narrativt ombud som publiken inte klart kan identifiera
utan vidare förståelse eller avtolkning”. Detta gör jag i brist på bättre termer för att beskriva
totheark, utifrån den litteratur jag läst. Termen baseras på Bortolussi och Dixons koncept av
en representerad författare, i den mån att identiteten utläses från både den intratextuella och
den extratextuella information publiken har, och att de två informationstyperna samverkar för
att, i detta fall, representera ett ombud som förmedlar en berättelse.
För att hålla analysen uniform och därmed möjliggöra en jämförelse, kommer samma
analysmetod appliceras till Always Watching: A Marble Hornets Story.
Under berättaridentifikationen av totheark kommer även klippen på Youtube-kanalerna
analyseras utifrån ett semiotiskt perspektiv, med avstamp i Jonathan Bignells semiotiska
media-analysmetod. Detta sker eftersom berättaren aldrig avslöjas, varken av författare eller i
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Dessutom kommer de transmediala och ARG-relaterade grepp som nyttjas i Marble
Hornets att påpekas och senare diskuteras gällande vad dessa transmediala grepp innebär för
narrativet.
Alltså, de två berättelserna kommer analyseras genom att, utifrån den textuella
information som presenteras i fabulan, identifiera berättarna och sedan identifiera de
representerade författarna. Dessa verk kommer sedan jämföras utifrån de möjligheter de olika
medierna har, samt diskuteras utifrån de förutfattade meningar en publik kan ha.

3.2 Material
Materialet som kommer brukas är ett urval av nyckelpunkter från hela serien Marble Hornets
(inklusive komplementära källor, Twitter och totheark) samt hela filmen Always Watching: A
Marble Hornets Story. Dessa nyckelpunkter valdes ut på basis av att de antingen etablerar nya
karaktärer, ny notabel textuell information, nya berättandegrepp eller nya källor. Dessutom
kommer utveckling av berättare, representerade berättare och etablering av representerade
författare att påpekas. I Marble Hornets fall bör noteras att främst säsong ett (inlägg 126+introduktion) läggs i fokus, då säsong två och tre endast bygger vidare på den formel som
etableras i säsong ett.
Till hjälp, framförallt vad gäller Twitterflödet, kommer en tidslinje som sorterar inlägg
från samtliga källor i både kronologisk och publikationsordning användas.49
Problematiken med att göra urvalet på detta sätt, framförallt gällande introduktion av
berättandegrepp och notabel textuell information är att Marble Hornets Youtube-kanal
hamnar i fokus i och med att mycket information tas upp som är viktig för att förstå
sammanhanget av andra element, då serien och Twitter-kontot jobbar i samverkan med
varandra. Dessutom gör serien väldigt många ändringar i berättargrepp. Dessa två fall av
problematik leder i sin tur till att filmen och totheark behandlas i mindre detalj än den primära
Youtube-kanalen och Twitter.
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4. Analys
4.1 Marble Hornets
4.1.1 Jays perspektiv (primärt narrativ)
Säsong ett: Serien inleds med det två minuter långa inlägget ”Introduction”, där en hittills
namnlös berättare genom skriven text förklarar hur hen varit vän med en Alex Kralie och hur
Alex jobbat på en film vid namn Marble Hornets.50 Berättaren förklarar hur Alex under en tre
månader lång process blivit allt mer irritabel och till slut avbrutit projektet, varpå berättaren
kontaktat Alex och frågat vad Alex kommer göra med banden, till vilket Alex svarar ”burn
them”. Berättaren förklarar att hen själv är filmstudent och tar gärna själv över banden, vilket
Alex motvilligt går med på – på villkoret att han aldrig för höra om det igen. Detta utgör ett
startskott för berättaren, ett startskott som ekar i tre år innan berättaren inser att hen inte ännu
tittat igenom banden – och bestämmer sig för att ladda upp allt intressant hen hittar för att
behålla det som dokumentation.
Redan inom dessa två minuter kan vi uttyda mycket utifrån det intratextuella, där publiken
redan nu vet att vår berättare är intradiegetisk, alltså själv är del av berättelsevärlden. Publiken
kan även dra slutsatser från det som skrivs att hen dessutom är någorlunda kunnig inom film
och bryr sig om konstformen. För att klarare kunna referera till denna berättare hänvisas till
ett senare förtydligande på Twitter där berättaren i fråga etablerar sitt namn som Jay.51
Jay laddar, med ojämna mellanrum, upp ett antal klipp från banden han fick, vilket tyder
på att hans berättande skildras i realtid, innehållandes udda händelser som inte har med en
filminspelning och göra, filmade av Alex, som då blir en sekundär berättare på denna kanal,
via banden, som utgör Alex text. Denna text avslöjar Alex som paranoid, då han avbryter
repetitioner för att han verkar rädd, och Jay noterar i sin komplementära text hur Alex filmar
sig själv och sin omgivning. Jay noterar även hur en mystiskt figur (The Operator) verkar
följa Alex.
Till en början verkar serien vara en relativt vanlig dokumentär mysterie-serie, men efter
det nionde inlägget blir narrativet speciellt, då det inlägget får ett videosvar från kanalen
totheark, med titeln Regards. Det är nu berättelsen, enligt Producers Guild of Americas
definition, verkligen blir transmedia. Jay uppmärksammar via Twitter videosvaret,
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inbjudandes publiken till att lösa det kryptiska meddelandet i videon – vilket i sin tur
introducerar en aspekt av ARG i narrativet.52 Samma vecka etablerar han att han börjar må
illa och har haft problem att sova.53 54
Vid det här laget är det värt att notera hur Jay ännu inte själv sprungit i någon form av
egen aktion, så hittills kan han liknas vid en litterär berättare som bifogar videor med sin
litterära text. Han är, såvitt publiken vet vid det här laget, en intradiegetisk berättare som,
bortsett från att han mår sämre, står tidsmässigt frånvarande från den berättelse han primärt
presenterar.
Nästa nyckelpunkt är uppladdandet av Entry #15, där Jay äntligen springer i egen aktion
och för in narrativet i presens.55 I Entry #15 tar Jay kontakt med Tim, en tidigare skådespelare
i den fiktionella filmen Marble Hornets, för att ställa frågor gällande Alex och huruvida Tim
sett några ovanliga personer, men bortsett från rykten Tim hört från ännu en skådespelare,
Brian, så bär intervjun väldigt lite information.
Jay besöker i Entry #16 Brians hus och får en extrem hostattack.56 Detta kan återkopplas
till hans Twitter, där han, som ovan nämnt, påpekat att han mått sämre – de som följer hans
Twitter har redan fått denna textuella information.
totheark besvarar sedan Entry #16 med videon Addition som visar en helbild på Jay under
hans hostanfall.57 Videon avslutas med en suddig text där det står ”SEE YOU[sic]”. totheark
är fysiskt nära Jay, vilket placerar totheark intradiegetiskt i narrativet. Jay uppmärksammar
videon på sin Twitter med texten ”Totheark is MOCKING me[...]”.58
Några veckor senare tweetar Jay om att kanske gå tillbaks till Brians hus. Publiken eggar
på honom och nästa dag gör han beslutet att gå tillbaks när han får möjlighet, varpå han laddar
upp Entry #18, där han gått tillbaks till Brians hus.59 Han blir då anfallen av en maskerad
person. /Publiken får en klar förståelse av att Jay nu är direkt hotad. Inspelningen bryts och
videon klipps till vad Jay etablerar som nästa morgon, i hans bil. Han påstår att han inte har
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Marble Hornets, Youtube, Entry #16, https://www.youtube.com/watch?v=5agHXjRdb_8 (hämtad 11/11-17).
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+++++///11v% (@MarbleHornets), Twitter, 21/10-09. https://twitter.com/marblehornets/status/5048521820
(hämtad 11/11-16).
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något minne av vad som hänt mellan det att kameran slutade spela in och att han vaknade i
bilen.
Konversationsteorin Dixon och Bortolussi syftar på blir här väldigt relevant, särskilt som
att en faktiskt kommunikation skett, likt Denas exempel på vad en story-fokuserad ARGpublik letar efter, i och med publikens påeggande av Jay för att få tillbaks honom till huset.
Publiken kan här ställa sig frågan ”orsakade vi det här?” och i och med att Jay är
huvudkaraktär så ämnas publiken att bry sig om honom.
I nästa inlägg, Entry #19, noterar Jay tothearks senaste svar Messages genom att visa
stillbilder från videon.60 Detta indikerar till publiken att Messages är viktigt att analysera och
bjuder in den pusselfokuserade publiken tlll att involvera sig i berättelsen. Därefter avslöjar
Jay att han, likt Alex börjat filma sig själv. Publiken får förståelse utifrån texten att även han
börjat bli paranoid. Den maskerade mannen från Entry #18 dyker upp i Jays rum medan Jay
sover och medför distortioner till videon med sin ankomst. Jay försvinner med den
maskerade mannen och påstår sig inte ha något minne av detta heller, likt det senaste mötet
med den maskerade mannen i Entry #18. Jay noterar även att han tror att den maskerade
mannen är totheark, vilket planterar den idén hos publiken.
Jay beger sig senare ut på en expedition efter att ett pussel i ARG:et lösts av publiken och
tweetar under sin resa, men en av hans uppdateringar hör inte hemma –
”jBdzj!zö&&+555n?21”.61 Jay noterar senare att det skulle stå ”found something”.62
Berättarplattformen påverkas från utomstående källor och förändrar berättarens utsaga.
Jay laddar upp materialet han hittade under sin expedition – Entry #22 – det består främst
av att Alex leder sin kameraman, Seth, genom en mörk byggnad, med väldigt mycket
distortion och andra fel i bandet.63 Det avslutas i vilket fall med att bandet bryts till att Alex
står mot en vägg, sägandes, väldigt blankt, att alla är borta – Seth, Sarah, Tim och Brian – alla
som identifierats som del av filmproduktionen – förutom Jay. Alex nämner även att han inte
minns någonting förutom vad som är på bandet. Han påpekar att han kommer bränna alla
banden – förmodligen är det här väldigt nära inpå att Jay får banden.
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Marble Hornets, Youtube, Entry #19, https://www.youtube.com/watch?v=x-qZUgxShlM (hämtad 11/11-16).
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Det som gör detta intressant är att publiken vet att Tim lever från att han dök upp i Entry
#15, vilket tar plats långt efter det som finns i Entry #22. Någonting stämmer inte, antingen
vad gäller Alex, eller Tim.
totheark svarar, veckor senare, med Attention.64 Videon innehåller meddelandet ”Return to
us” – vilket, om publiken väljer att lita på totheark, etablerar att totheark består av mer än en
individ, vilket förändrar den representerade berättaren som totheark är – denna idé utvecklas
vidare på i 4.1.2.
Jay återvänder sedan ännu en gång till Brians hus och blir runt-teleporterad i huset.65 Till
slut hamnar han på samma ställe Alex och Seth var på i Entry #22. Jay kommer i nära kontakt
med The Operator, varpå videon bryts. Jay noterar att han vaknat hemma och minns ingenting
förutom vad som filmats. Hans kamera har gått sönder och han har bestämt sig för att sluta.
Han vill inte veta vad som hänt Alex och produktionen av Marble Hornets längre.
Jay tweetar därefter om att han inte mår bra sedan han slutat och att han känner att han blir
iakttagen.66 67 Han laddar även upp Entry #24 där han går i sömnen och försvinner.68 Entry
###### laddas upp på kanalen, estetiskt lik det som lagts upp på totheark.69
Jay påstår dagen därefter att han inte lagt upp Entry ######.70 I och med att han gått i
sömnen och att videon explicit säger ”control is being taken away from you”, så kan det mena
på att Jay faktiskt lade upp videon, dock inte i sitt rätta sinnesstånd, alternativt att Youtubekontot hackades. Båda fall innebär, på olika sätt, ett tillfälligt berättarbyte.
Slutligen laddar Jay upp Entry #26.71 Han filmar ett hejdå till sina följare, eftersom han
bestämt sig för att avsluta sin undersökning. Hans minne har blivit bättre och han mår bättre.
När han hade tänkt bege sig vidare ifrån var han befinner sig under sitt hejdå upptäcker han ett
paket vid hans dörr – ännu ett band. På det visas hur Alex och hans flickvän, 04/04-10, bli
anfallna av The Operator, följt av budskapet ”HELP”. Jay bestämmer sig för att försöka rädda
Alex, men noterar att han inte vet när publiken kommer höra från honom igen. Han tackar
publiken för hjälpen och belönar dem således för deltagandet i ARG:et.
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Detta var slutet på säsong ett och ämnat att vara slutet på serien.72 Klart och tydligt kan
publiken identifiera sin berättare i Jay, även om kontroll då och då tas bort från honom. Det
kan även avläsas att Jay är en opålitlig berättare. Det publiken vet om Jay är att han blir sjuk
och tappar minnet, han blir allt mer paranoid och han är väldigt nyfiken eller besatt av
mysteriet runt The Operator. Även när han sätts under antydd fara, så kommer han att fortsätta
söka svar, även när han säger att han slutar eller funderar på att sluta.
Värt att notera är även att publiken ännu inte kunnat identifiera en författare, vilket kan
förmodas vara medvetet, i och med den sannolikhetsfaktor Dena tar upp i sina teorier gällande
ARG, så den enda källan för att representera en författare hittills stammar från den narrativa
texten. Om publiken aktivt söker, kan de däremot placera namn till verket – nämligen
Wagner, DeLage, Baru och Sutton – från eftertexterna till säsongen – som är uppladdade på
en helt annan kanal, efter första säsongens slut.73 Uppdagandet av denna information leder till
att Wagner et al. börjar bli intervjuade och undersökta. Utifrån denna information kan
publiken äntligen bygga ett antal representerade författare från extratextuella källor, när de nu
kan få reda på motivationer, tanken med serien och författarnas bakgrunder.

Säsong två: Jay vaknar i ett hotellrum, vet inte var han är och har inget minne av de
senaste sju månaderna.74 Han upptäcker att han har ett kassaskåp i rummet, men kan inte
koden. Efter ett par månader hittar han koden hos sin hotellgranne, Jessica, som, även hon,
lider av samma symptom som han gjort tidigare.75 Jay öppnar kassaskåpet och hittar fler band.
På ett av dem får publiken veta att Jay under de bortglömda sju månaderna lyckades hitta
Alex, men de blir prompt anfallna av den maskerade mannen.76 Alex och Jay lyckas få
övertaget och avmaskerar honom – den maskerade mannen är Tim. Alex plockar upp en sten
och drämmer ned den mot Tim. Det etableras i Entry #36 att Alex krossade Tims ben med
stenen. Noterbart är att Tim, i hans anfall, springer förbi Jay och anfaller Alex.
I Entry #36 etableras även att Alex skickade bandet i Entry #26 där Alex och hans flckvän
blev anfallna.
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Youtube, THAC TV, Marble Hornets Radio Interview 3/5, 05:56–07:40
https://www.youtube.com/watch?v=1Q29jwasMVw (hämtad 13/11-16).
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Youtube, THAX TV, Marble Hornets Part 1 Credits, https://www.youtube.com/watch?v=tzgsNB-LQ1M
(hämtad 13/11-16).
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Marble Hornets, Youtube, Entry #27, https://www.youtube.com/watch?v=Hn7Qow98Gr4 (hämtad 13/11-16).
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Marble Hornets, Youtube, Entry #33, https://www.youtube.com/watch?v=h_lgYbjAKG4 (hämtad 13/11-16).
76
Marble Hornets, Youtube, Entry #34, https://www.youtube.com/watch?v=MaR4NbfyzAc (hämtad 13/11-16).

Strax därefter tweetar Jay om att han inte kommer in på sitt Youtube-konto. Nästa dag
sker följande tweets:


”I have the worst hheadache right now.[sic]”



“Keep thnking I’m hearing things.[sic]” 78



“.hea’ds poudning.[sic]” 79



“sllee pno.w[sic]”80

77

Dessa tweets följs upp av att enttry #37 laddas upp. 81 Det består helt av ett band till synes
från datumet 04/04-91, som skildrar firandet av Alex födelsedag, där en kvinna för en tårta till
vem vi kan anta är Alex. När Alex blåser ut ljusen och klipps det till en mörk skärm och det
uttrymme som upptogs av Alex upptas plötsligt av The Operator. Notera att detta material, om
tidsstämpeln stämmer, tar plats exakt 19 år innan bandet i Entry #26 äger rum.
Jay verkar inte uppmärksamma inlägget. En vecka senare tweetar han om att han vaknar i
sin bil, utan minne om hur han hamnat där.82 Han noterar att han inte har banden med sig och
det material han överfört till sin laptop är borta. 83 Nästa dag säger han att han är på väg
tillbaks till hotellrummet. Det dröjer dock ännu en vecka innan han uppdaterar publiken med
att säga att han faktiskt är tillbaks. Först nu adresserar han enttry #37, genom Entry #38, där
han noterar att han inte lagt upp enttry #37. 84 Detta innebär mycket i form av narrativ, där
delvis, realtids-aspekten av ARG-berättandet utnyttjas, samt att berättarplattformen, med
möjligheten för kapning och hackande, utnyttjas ännu en gång. Dessutom blir det den största
påverkan berättaren hittills tagit del av, där hans mentala tillstånd, yttrandeplattformer och
tillförlitlighet blir påverkade.
Resten av säsongen består främst av utfyllnad av de sju månader som Jay inte minns, men
nedan sammanfattas den viktigaste intratextuella informationen:
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Alex är en mördare. Han planerade att döda Jessica och Jay, men blev stoppad av
Tim.85 Alex har kommit i mycket kontakt med The Operator.



Tim och Brian är sammankopplade på något sätt. Alex leder Brian till övergiven
byggnad, där de träffar på The Operator.86 Brian vaknar med en kamera, men Alex är
försvunnen. Brian letar efter Alex, men hittar Tim. De båda blir attackerade av The
Operator.



Tim/Tims alter-ego har en vendetta mot Alex – medan Tim varit maskerad har han vid
denna punkt anfallit Alex tre gånger.



Det finns ännu en maskerad man, denna i huvtröja och vad som verkar vara en
skidmask.87

Jay bestämmer sig för att försöka sätta stopp för att Alex skadar någon mer och bestämmer
sig för att hitta honom. Det är då han lägger märke till Tim, fullt frisk, lugn, rökandes en
cigarett. Jay bestämmer sig för att hålla låg profil och försöka ta reda på mer om Tim.

Säsong tre: Jay har övervakat området där han såg Tim i fyra månader och lyckas
äntligen få tag på honom, vilket leder till uppladdandet av Entry #53.88 Tim och Jay pratar och
utbyter telefonnummer. Senare ringer Tim och säger att han kanske har en del behind-thescenes-band från produktionen och att han kan leta upp dem och ge dem till Jay.
Detta innebär att Tim haft banden hela tiden – men ändå inte valde att säga någonting till
Jay om dem under deras förra möte i Entry #15. Kanske kom han genuint inte ihåg dem, eller
så har han ändrat sig – eller, med hans alter-ego inräknat, kanske har han själv förändrats.
Jay får banden från Tim och laddar upp Entry #54. 89 Jay har börjat titta igenom banden
och ett av de första han tittar på inkluderar Alex, Jay, Tim och Seth, kameramannen från
Entry #9 och #22. Seth noterar att det ösregnar ute – detta bär relevans senare, i sektion 4.1.2.
Två månader senare laddar Jay upp Entry #59 där han träffar Tim, som viljat diskutera
någonting med honom.90 Det första Tim gör är att slå till Jay, varpå han berättar att han sökt
på Marble Hornets på nätet och hittat Youtube-serien – detta tillför ännu ett drag av
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Marble Hornets, Youtube, Entry #52, https://www.youtube.com/watch?v=1jlbdYFY79M (hämtad 14/11-16).
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87
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sannolikhet, där narrativet förs in i verkligheten och utnyttjar plattformen som används för att
berätta fabulan.
Det läggs ytterligare några månader senare upp okaraktäristiska inlägg på såväl Twitter
som Youtube, hotfulla mot både Tim och vad som antas vara Jay. Bland annat läggs entry upp
på Youtube-kanalen, som består av att den huvklädda mannen smyger in i Tims hus och snor
hans pillar, varpå han filmar att Tim får ett epileptiskt anfall.91 Detta leder publiken att anta att
den huvklädda mannen är involverad i totheark.
Jay räddar Tim och de jobbar tillsammans i över ett år för att lista ut vad det är som pågår
och stoppa Alex samt The Operator, vilket blir en förändring gentemot hur Jay tidigare stått
ensam i lösandet av mysteriet, men ultimat påverkar det inte berättandet i sig särskilt mycket,
bortsett från enstaka uppdateringar från Tim. Det splittrar bitvis
berättarrollen.
Jay och Tim har en konfrontation som till slut splittrar dem,
där Jay tvingas följa Tim. Detta leder i sin tur till att Jay dör på
grund av ett skott avfyrat av Alex – varpå Tim tar över
berättarrollen från Jay.92
Figur 6: Artefakt från Entry #67

Tim får därefter tag i ett band som visar hur han och Brian
gör sina auditioner för att medverka i den fiktiva filmen Marble
Hornets och genom detta band kan publiken lista ut att Brian är
den huvklädda mannen.93
Säsongen, och därmed serien, avslutas med att Tim dödar
Alex, som skyller allt som hänt på Tim, och menar på att Tim

Figur 7: Stereoskopisk effekt i Signal

är källan för allt ont som hänt. 94 Tim gör sig av med sin mask
och åker iväg, men lämnar i sin sista video budskapet att
”everything is fine.”, vilket i sig blir väldigt förebådande. 95
4.1.2

totheark (sekundärt narrativ)

totheark spelar stor roll i serien och leder Jay till många
insikter, genom ledtrådar och annat, som publiken får hjälpa till
Figur 8: Stereoskopisk effekt i Broadcast
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att lösa. Publiken kan, om de inte gräver djupare efter

Marble Hornets, Youtube, entry, https://www.youtube.com/watch?v=i3624sjdr2g&feature=youtu.be (hämtad
14/11-16).
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Marble Hornets, Youtube, Entry #87, https://www.youtube.com/watch?v=3AycCJIOl5w (hämtad 14/11-16).

betydelse, endast forma en representerad berättare i totheark, men som tidigare etablerat är det
möjligt att totheark består av flera berättare som ämnas identifieras i denna sektion.
För att ta reda på vem totheark är måste logik och semiotiska färgkoder hållas i fokus, då
det sker många stilskiften mellan de olika videorna. Publiken kan säkerställa att den
maskerade mannen, Tim, är del av totheark, i och med flertalet
gånger masken dyker upp som motiv. Dessutom har Tim under
seriens gång ofta markerats ut av totheark. I exempelvis
Messages visar totheark Tim’s ansikte överlagt över en svartvit
video, med meddelandet ”Tell us[...]You have been
keeping[...]Secrets.[...] Smile for the camera.”. Flera gånger
Figur 9: Rött motiv i Classified

återkommer det svartvita temat, bland annat i Attention, och
Session.
Vad gäller Brian, som också snabbt blir misstänkt, så har vi
en mer konkret koppling av färgtema. Entry #69 filmas av
mannen med huva, vilket publiken kan uttyda utifrån hans
känslor mot Alex, samt färgtonen på hans tröja. I Entry #69 sker

Figur 10: Rött Motiv i Extraction

distortioner och artefakter under hela bandets gång, men en del
av dem kan bindas ihop med totheark. Videon blir
stereoskopiskt blå och röd vid ett antal punkter, likt äldre 3Dglasögon (figur 6).96 Detta färgtema återkommer i tothearks
Signal (figur 7) såväl som Broadcast (figur 8).97 98
I och med det, har Brian kopplats till totheark.

Figur 11: Skarpt rött motiv från Version.

Det finns dock ännu ett färgtema att fånga upp. Röd. Tre
videor som totheark laddar upp innehåller färgtemat röd –

Classified (figur 9), Extraction (figur 10) och Version (figur 11). 99 100 101 Om man väger in
karaktärsmotivationer och den extratextuella informationen att serien endast var planerad för
en säsong, så kan man utvinna en misstänkt: Seth, som leddes till The Operator av Alex, vars
band hittades i tornet som visas i just videon Version.
96
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Om det inte räcker kan namnet totheark analyseras. I västerländska kulturer skapar ordet
”ark” konnotationer till ”Noas ark” från Bibeln, där en båt byggs för att hålla livet på jorden
intakt under en syndaflod som framkallas av att det regnar i 40 dagar och 40 nätter. Några av
tothearks tidigare inlägg anspelar med största trolighet på just syndafloden. Deluge talar för
sig själv när man översätter titeln – ”Deluge” översätts direkt till ”syndaflod” eller
”översvämning”. 102 Därefter kom videon Impurity som tyder på orenlighet eller syndighet –
och videon denoterar regn. Dessa två element konnoterar tillsammans syndaflodens
begynning.103
Slutligen, det som kopplar Seth till detta bibliska tema är att när han plötsligt medverkar i
Entry #54, i säsong tre, efter att inte ha varit med alls i säsong två, så yttrar han att ”oh yeah...
pouring rain – awesome”.104 Repliken i sig är intetsägande, men i kombination med de
tidigare nämnda anspelningarna på regn hos totheark så blir det ett tecken som tyder på
kopplingar mellan Seth och totheark.
Dessutom, eftersom Seth varit kameraman för filmproduktionen skulle han ha haft tillgång
till mycket material från produktionen – även behind-the-scenes material. Detta förklarar att
totheark verkar kunna väldigt mycket om alla, vilket man får reda på om man avkodar
varenda video som läggs upp. Detta finns inte uttrymme för att utveckla vidare på i denna
uppsats.
Dessutom skulle Seth förmodligen ha relativt bra kunskap runt redigering och filmning av
video, vilket förklarar kvalitén på framförallt redigeringen av inläggen.
Det finns för mycket som pekar mot Seth för att bara vara ett sammanträffande.

4.2 Always Watching: A Marble Hornets Story
Always Watching: A Marble Hornets Story har två berättare som presenteras entydigt och
tidigt i filmen – Milo, en kameraman på ett nyhetsteam som har sina brister. Han spionerar på
den kvinnliga reportern i hans team, Sarah, och filmar henne i smyg. Han och hans kollegor
hittar en låda band som Milo tvingas titta igenom för att försöka gräva fram en story att
rapportera om, eller bara hitta klippbilder.
På dessa band avbildas familjen Wittlock där fadern ser The Operator genom kameran och
blir, likt Alex och Jay från Marble Hornets, paranoid och besatt. Han är filmens sekundära
berättare.
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Likt Jay, lägger Milo märke till The Operator i banden och tittar ivrigt vidare. Han blir
väldigt snabbt själv anfallen och springer till de andra i nyhetsteamet för hjälp, likt hur Jay
vänder sig till publiken för stöd i sin situation.
Det är här skillnader börjar märkas då filmen inte droppmatar information till publiken,
utan direkt skrider till någon form av spänning, vilket kan tillskrivas tidsbegränsningen en
film har för att förmedla sin information.
Dessutom är filmen en enhetlig produktion, som inte har möjligheten att förmedla sin
information och berätta sina berättelser från olika håll eller plattformer, vilket blir ett problem,
när filmen har fyra berättelselinjer, varav tre inte får en riktig upplösning. Milo och Charle är
attraherade av Sarah, men publiken får aldrig riktigt se hur Sarah interagerar med Charlie
respektive Milo. Dessutom har hon ett drogproblem som tas upp tre gånger under filmen, men
aldrig utnyttjas. I fallet av Wittlock-familjen så dör alla utom modern, som lyckas komma
undan The Operator, men filmen förklarar aldrig hur hon kom undan.
Noterbart är att filmen hade ett produktionsbolag och blev finansierade på ett sätt som
Marble Hornets inte hade möjlighet till.
Värt att nämna är också att filmen öppnar med logotyperna för just dessa
produktionsbolag, vilket blir dissonant emot found footage-stilen som nyttjas under hela
filmen och äventyrar den sannolikhet Dena berättar om.

4.3 Diskussion
En av de största skillnaderna mellan de två verken är hur berättelsen förmedlas genom
medium och hur de presenteras.
Denas teori gällande sannolikhet i ARG-verk och hur de sällan uppenbart är fiktionella kan
även appliceras till mycket found footage film, där berättelserna ofta ska verka äkta. Detta
förmedlar Marble Hornets genom sin transmedialitet – hur totheark besvarar Marble Hornetskanalen från till synes ingenstans – hur Tim själv söker på internet och hittar Youtube-kanalen
och Twitter-flödet. Många aspekter av berättelsen bygger på sig själv och hänvisar konstant
intertextuellt till de olika delarna i serien. Att Jay sedan genom Twitter noterar hur totheark
svarat och agerar rädd blir naturligt, snarare än att direkt tolkas som ett marknadsförande av
nästa del av berättelsen.
Den aspekt att Jays Twitter såväl som hans Youtube-konto blir ”hackade” eller att han
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skickar saker han inte menade att skicka blir också ett fascinerande drag, som filmen inte har
samma möjlighet att göra, fristående och självständig som den är, men detta kan också
argumenteras som del av internet som medium, snarare än transmedialitet – men, likt

Kalogeras, menar även jag att internet är en stor del av varför transmedialitet får mycket
större möjligheter än tidigare och därmed bör det fortfarande noteras.
Denna sannolikhet tillför även, skulle jag argumentera, mer skräck och terror än vad filmmediumet har möjlighet att göra. Sannolikhets-aspekten går även lätt att applicera till andra
genrer, så som deckare och thrillers, vilket i sin tur stärker narrativets påverkan av publiken –
men det är väldigt svårt att kvantifiera tack vare subjektiviteten, vilket gör det argumentet
väldigt problematiskt att föra.
Dessutom, inom film, så får publiken direkt en representerad författare på ett annat sätt än
vad webserien får, i den mån att när en människa ser en film så kopplar de det direkt till
Hollywood eller någon form av produktionsbolag, vilket tar bort en viss del i sannolikheten
Dena diskuterar.
I ett mysterium, som båda berättelserna har sin grund inom så blir det även viktigt att
tillföra information på ett taktfullt och noggrannt vis, vilket filmen inte riktigt får möjlighet att
göra inom den tidsram berättelsen ska berättas inom – de måste skifta hur The Operator
fungerar, och hen blir som resultat mer aggressiv och oförståelig, för att kunna hålla fast vid
skräcken och terrorn. Detta leder då till att publiken då får mindre förklaring över varför det
sker som det gör.
Vad gäller mysteriet, så kan man fråga sig varför det kändes viktigt att identifiera vem
totheark var. Det är nödvändigt för att avläsa vilken tematik som skildras i den
berättelselinjen. På Marble Hornets-kanalen skildras ett mysterium som drivs av nyfikenhet
och det okända som tematik. Samma tematik skildras i Always Watching: A Marble Hornets
Story. Om man utgår ifrån att totheark består av Tim, Seth och Brian, så kan man tolka in en
tematik av hämnd mot Alex. Alla tre karaktärer har letts till The Operator av Alex och skadats
av honom på olika sätt. Detta tillför ett extra djup som filmen, till denna författares kunskap,
saknar – inte minst när berättelselinjer inte avslutas. Självklart kan tolkningen av totheark
vara fel – men att denna berättelselinje skildras på en separat plattform gör berättelsen mer
anmärkningsvärd.
Självklart bör även noteras att filmen inte nödvändigtvis är välskriven, vilket onekligen
kan vara en faktor i varför berättelselinjer lämnas olösta och hur berättelsen fortgår väldigt
hastigt, i jämförelse med serien.
Transmedialiteten skapar dessutom en selektiv berättelse där publiken kan välja att bortse
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från exempelvis Twitter-flödet eller totheark-kanalen, och fokusera på vad som ska vara
grunden i berättelsen. Att bara uppleva huvud-narrativet innebär endast att man missar Seth,
Tim och Brians respektive karaktärsbågar. Publiken får välja vad de tycker är mest

fascinerande över berättelsen och följa det, inte helt olikt Denas idé om olika typer av ARGpublik, eller Jenkins idé om att varje del av en transmediell berättelse bör kunna stå
självständigt, förutsatt att publikens intresse finns där.
En annan sak som bör noteras är hur filmen inte alls har samma möjlighet att engagera
publiken som ett ARG gör. I och med att den inte spelas ut i realtid så kan den inte involvera
någon form av interaktion, vilket i sin tur kan argumenteras leda till större engagemang.
Utelämnat i analysen är hur många gånger Jay direkt besvarar publikens frågor på Twitter och
hur många koder publiken löser ifrån totheark. Detta kan leda till att Marble Hornets-serien
således fick högre betyg på IMDB just eftersom publiken blev involverade på att annat sätt. I
och med detta engagemang kanske publiken blev mer underhållna av serien, även om de kan
ha tyckt att den var dåligt skriven.
Intressant är även att jämföra Matrix-exemplet, som Jenkins tar upp, med Marble Hornets,
där the Matrix inte blev lika klart presenterat som ett transmedialt verk som Marble Hornets,
och Jenkins argumenterar för hur kritiker inte haft förståelse för formen när de kritiserat de
två senare filmerna i trilogin för att ha varit osammanhängande. Marble Hornets har däremot
fått mycket positiv kritik, främst från publiken. Kanske har detta att göra med att publiken
som letat sig till Marble Hornets varit mer inpassade i den nisch som transmedia medför?
Annars kanske det har att göra med hur Marble Hornets mer tydligt presenterar sig som ett
transmedialt verk, där det konstant refererar till sina olika beståndsdelar? Det kan även vara så
simpelt som att Wachowski-systrarna inte skrivit en sammanhängande berättelse. Det är en
svår frågeställning att ta och desto mer så att besvara. I slutändan så är min misstanke att det
snarare handlar om den nischade publik som transmedia har kontra filmkritiker som primärt
har kunskap om vad som gör bra film.
Samtidigt blir transmedia svårt att sammanfatta och kritisera på ett sammanhängande sätt,
vilket kanske framkommer i analys-kapitlet, där det varit svårt att välja ut vad som är viktigt,
eftersom allt sammanspelar på ett sådant sätt som det gör.

4.4 Slutsats
När Marble Hornets uttnyttjar tre separata berättandeflöden med fem olika berättare för att
förmedla sina olika narrativa element.105 Detta skapar en transmedial upplevelse som i sin tur
leder till att de olika narrativa elementen samverkar för att förvrida de andra flödenas
29

berättelser. Detta tillför ett större mysterium än vad som visas på ytan och kan leda till ett

105

De olika berättarna är Jay, Tim, Alex, Brian och Seth.

större publikt intresse i berättelsen. Detta publika intresse förstärks även av ARG-formen som
också är en transmedial teknik.
Denna ARG-form innebär även att karaktärer kan kontaktas vilket möjliggör att publiken
aktivt kan delta och måste samarbeta för att kunna bidra till berättelsens fortgång när
huvudkaraktären Jay fastnar.
Transmedialiteten, främst genom bruket av internet, bidrar även till att även berättaren kan
förvridas och påverkas av de andra källorna. Detta gör dock att berättelsen kan tolkas som
osammanhängande när publiken inte följer alla informationsflöden och komplicerar
berättelsen.
Always Watching: A Marble Hornets Story berättas genom ett medium med två berättare.
Detta skapar en mer fokuserad och mindre komplex upplevelse, vilket inte stämmer överens
med de förväntningar Marble Hornets nischade publik hade. Dessutom får filmen inte samma
möjlighet att utnyttja sannolikhet och speciella berättargrepp som serien hade, då filmen inte
intertextuellt kan hänvisa till sig själv eller skifta stil.
Kanalen totheark i Marble Hornets narrativ innebär även att mer tematik kan utläsas från
serien, vilket skapar ett extra berättelselager. Detta berättelselager fördjupar och komplicerar
berättelsen vidare om publiken är villig att tolka och analysera inläggen på kanalen.

5. Slutord
Argumenterar denna uppsats för att transmedia och ARG-berättande är de enda former som
ska finnas? Absolut inte, men det är en möjlighet som många skribenter inte tänker på, utan
håller sig till en form av media och gör sina jobb väl. Det primära syftet med denna uppsats
var att belysa idén av transmedialt berättande, och de möjligheter som finns där: från att direkt
interagera med publiken via social media, som karaktären Jay gör, till att skapa intrig genom
att under narrativets gång föra in ännu en källa som skapar en mer djupgående intrig som
publiken måste lista ut tillsammans, som görs med totheark. Att denna andra källa kan föra in
fler berättelselinjer och extra tematik är också anmärkningsvärt i sig.
Sammanfattningsvis: transmedia och ARG öppnar många nya dörrar för skribenter när de
formger sina narrativ, som inte bör ignoreras – som Andrea Phillips uttrycker det:
Imagine Googling a fictional company from your favorite TV show and finding that it has a website. It turns out
the company is hiring right now, so you apply for a job. A few days later, you get an email saying you’ve been hired.
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Imagine calling up a security guard at the Statue of Liberty on the phone. You plead with him to rescue a friend of
yours, a young boy who has been kidnapped and is being held close by. To your relief, the guard agrees to risk his job
and help the boy; a life is saved [...] All these things have happened in real transmedia projects, and that’s just

skimming the surface of what’s possible. Transmedia is more than mere marketing or franchise entertainment. It’s the
realm of stories at the edge of where reality ends and fiction begins.106

Det finns rum för förbättring, helt klart – men samma sak gällde film när det var nytt – och
vi studerar det mediet med stort intresse. Transmedialitet blir vanligare och vanligare, så det
finns ett behov för ett större förstående och denna uppsats är endast fogning i botten av
tegelväggen – men den har tjänat sitt syfte i att informera om möjligheterna i transmedia, och
hur Marble Hornets nyttjar formen, och kanske väckt ett visst intresse hos någon – vilket
leder till vidare forskning och förståelse.

Vidare forskning krävs onekligen inom transmedialt berättande, exempelvis behövs en
metod som väl kan formulera hur man går till väga i analysen av transmedia. Dessutom krävs
ett bättre förstående från såväl skapare som forskare för hur intertextualiteten fungerar inom
transmedia – det är lätt nog att säga att varje del ska ha en effekt på en annan del – men att
implementera det är betydligt svårare. Annars kan en fallstudie på dramaturgin inom
transmedia vara fascinerande, för att transmedia traditionellt inte riktigt följer en dramatisk
struktur, dömandes utifrån många verk som släppts.
Gällande just Marble Hornets kan vidare forskning gälla den symbolik som nyttjas genom
serien, samt filmen – exempelvis de kristna symboler som återkommer konstant på båda
Youtube-kanaler. Dessutom kan en semiotisk analys på inläggen på kanalen totheark i helhet
leda till diskussioner gällande annan tematik i narrativet – från min kunskap skapar totheark
en extra tematik i serien, som handlar om hämnd, medan huvudkanalen behandlar idén av hur
nyfikenhet kan vara skadligt.
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