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Abstract 
Serial killers are present in most Media today: TV-shows, books, magazines, news 

shows and music. Research about them has been made in many fields, such as criminol-

ogy, psychology and psychiatry. There is also research about the serial killer as a cul-

tural being. In my paper I have looked into the serial killer in fiction. I have chosen to 

compare two novels that deal with the serial killer Jeffrey Dahmer. The novels are Lotta 

Lotass’ Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet and Joyce Carols Oates’ 

Zombie. By examining how the novels relate to the actual case and how they describe 

the violence and the person, I wanted to see if fiction can give a contrasting picture of 

how serial killers are usually described. I wanted to know if it is possible for fiction to 

represent serial killers as persons rather than as inhuman monsters. My paper shows that 

although the novels differ in a lot of aspects, they both manage to contrast the picture of 

Dahmer. Zombie is more loosely based on Dahmer than Min röst, but focuses more on 

the violence. The Dahmer character in Zombie is more psychologically complex than 

the one in Min röst, but they both manage to describe the characters as human and they 

both avoid the stereotypical representation of serial killers. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Seriemördare är något som fascinerar och upprör och vi möter dem i alla tänkbara sam-

manhang: i nyhetsmedia, böcker, TV-serier, filmer och musik. Det förekommer en 

mängd olika definitioner på vad en seriemördare är. FBI definierar numera seriemord 

med: ”The unlawful killing of two or more victims by the same offender(s), in separate 

events”.1 Det finns forskning om seriemördare inom sociologi, psykologi, psykiatri, kri-

minologi och flera andra discipliner. Det finns också forskning med fokus på seriemör-

daren som kulturellt fenomen. Inom denna forskning behandlas frågor om hur samhället 

förklarar och framställer seriemördare. Jag vill i min uppsats studera hur seriemördaren 

fungerar i fiktionen.  

 

1.1 Syfte 

I min uppsats kommer jag använda mig av fiktion baserad på en verklig seriemördare. 

Joel Black skriver i sin artikel “Murder: The State of the Art”: ”even as (or because) it’s 

depicted everywhere as news, art, and entertainment, murder somehow remains unrep-

resentable and unreal”.2 Jag ämnar i uppsatsen undersöka hur fiktionen kan vara ett sätt 

att göra detta orepresenterbara och overkliga till något gripbart och verkligt. 

        Jag kommer i min uppsats att undersöka två romaner där seriemördaren Jeffrey 

Dahmer spelar stor roll: Joyce Carol Oates Zombie (1995), där huvudpersonen bygger 

på Dahmer, samt Lotta Lotass Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet 

(2006), härefter förkortad till Min röst, där Dahmer är en av flera seriemördare som fi-

gurerar. Oates har aldrig uttalat att det är Dahmer karaktären bygger på och på försätts-

bladet i romanen står det: ”Any resemblance to actual persons, living or dead, is entirely 

coincidental”. Trots detta driver jag i min uppsats tesen att karaktären är en omvandling 

av Dahmer och jag kommer under den komparativa analysen visa på varför detta är en 

trolig slutsats att dra.  

        Även om jag undersöker de biografiska aspekterna gällande Dahmer i de båda ro-

manerna är ingen av romanerna att se som någon form av biografisk redogörelse över 

Dahmers liv. Lotass är en författare som ofta låter sina romaner vila på verklighetsbeto-

nad grund. Eva Johansson skriver på Svd Kultur i en recension av Min röst: ”Liksom 

                                                 
1 Robert J. Morton (red), Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators, NCAVC, FBI, 2008, s. 9 

2 Joel Black, “Murder: The State of the Art”, American Literary History, vol. 12, no. 4, Oxford University Press, 

2000, s. 2 



  
 

2 

praktiskt taget allt Lotta Lotass har skrivit vilar även denna bok på omfattande faktakun-

skaper och en fast dokumentär grund”.3 Trots denna dokumentära grund är romanen att 

se som en litterär gestaltning och det är inte min avsikt att omvandla den till en strängt 

biografisk roman. Också Oates är en författare som i flera fall byggt sina romaner på en 

autentisk historia eller person. Exempel på detta är Blonde, som handlar om Marilyn 

Monroe, och Älskade syster, en roman baserad på JonBenét Ramsey-fallet. 

        I romanerna kommer jag att fokusera på de två karaktärer som bygger på Dahmer. 

Jag kommer att använda material om den verkliga personen bakom karaktärerna för att 

undersöka hur mycket i karaktärsbeskrivningen som är förankrat i det verkliga fallet för 

att på så sätt se vad som valts och valts bort av respektive författare. Detta är ett steg i 

att ta reda på hur de två olika bilderna av Dahmer skapas.  

        I min uppsats hoppas jag kunna visa på att fiktion har möjligheten att måla upp en 

bild av seriemördaren som person istället för som monster. Den forskning jag kommer 

att ta upp under Tidigare forskning visar dock att fiktionen också kan etablera och föra 

vidare de myter som finns kring dessa personer. De två romaner jag har valt kommer 

förhoppningsvis göra det motsatta, alltså vända på stereotyperna och gestalta seriemör-

daren som en person. Detta är betydelsefullt eftersom begrepp som ondska och monster 

inte har något förklaringsvärde, utan snarare försvårar förståelsen för det avvikande. Ge-

nom att benämna en person som ond eller monster tar man dessutom samtidigt ifrån 

denne människovärdet. En av Sveriges stora rättsskandaler, fallet Thomas Quick/Sture 

Bergwall (Q/B), tjänar som ett bra exempel på varför det är viktigt att belysa de myter 

som finns om seriemördare, samt varför det är viktigt att se seriemördare som männi-

skor. För information om Quick-fallet har jag använt Hannes Råstams bok Fallet Tho-

mas Quick. Att skapa en seriemördare, Stockholm (2012). Q/B erkände cirka 30 sexual-

mord, han påstod att han var kannibal, att han styckat kroppar och druckit blod. Inget av 

detta var sant, ändå blev han dömd för åtta mord och han har kallats för Sveriges värste 

seriemördare.4 Han dömdes i princip enbart på sina erkännanden, men dessa var i de in-

ledande skedena fullspäckade av felaktigheter som polis och läkare valde att bortse ifrån 

i sin iver att få en seriemördare dömd.5 I sina samtal med läkare började Q/B hitta på 

                                                 
3 Eva Johansson: http://www.svd.se/kultur/litteratur/makabert-innehall-pa-lyrisk-prosa_32285.svd 
4 Hannes Råstam, Fallet Thomas Quick: Att skapa en seriemördare, Stockholm 2012, s. 11 
5 Råstam, s. 41 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/makabert-innehall-pa-lyrisk-prosa_32285.svd
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barndomstrauman och sedan mord eftersom han förstod att han var en ”alltför ointres-

sant patient”6 och riskerade att stå utan psykoterapi om han inte gjorde sig mer spän-

nande. Han fortsatte erkänna mord efter mord då han insåg att hans läkare och psykolo-

ger intresserade sig för seriemördare.7 Medierapporteringen om Q/B var på flera håll 

hätsk; han sågs som omänsklig och som ett monster. Expressens kriminalreporter Pelle 

Tagesson skrev den andra november 1994: ”Är han verkligen en människa?”8 och Af-

tonbladets Kerstin Weigl skrev att han var ”bortom all förståelse”.9 På grund av de my-

ter som föreligger om seriemördare trodde flera yrkeskårer på Quicks erkännanden. Då 

rätten dömt Q/B fördömdes han och utpekades som omänsklig och bortom förståelse. 

Genom att se bortom myterna om seriemördare och genom att inte ta ifrån seriemördare 

människovärdet hade kanske fallet Quick slutat annorlunda. Därför vill jag i min upp-

sats närma mig detta ämne. Fiktionen kan fungera som ett sätt att skapa en mer mångfa-

cetterad bild av en kategori av personer som oftast beskrivs endimensionellt och därför 

har jag valt två romaner som målar upp två olika bilder av Dahmer. 

 

1.2  Metod och teori 
Jag kommer att utföra en komparativ undersökning av två romaner som handlar om 

samma verkliga person. Givetvis är det oerhört svårt att dra en gräns mellan vad som är 

verklighet och vad som är fiktion; gränserna är inte alltid självklara och jag är högst 

medveten om detta. En av svårigheterna med detta i min uppsats är att det inte finns 

några akademiskt granskade biografier om Dahmer, utan jag får vända mig till true 

crime-genren för att upprätta en biografisk redogörelse för Dahmer-fallet. Detta innebär 

en akademisk svårighet då true crime är en genre som är allt annat än objektiv eftersom 

den är driven av sensationalism. I min uppsats väljer jag att jämföra en utsaga av 

Dahmers liv med de två romaner som jag kommer att analysera. För att etablera 

Dahmers biografi kommer jag att använda mig av Don Davis bok The Jeffrey Dahmer 

Story: An American Nightmare (1995).  

        Då jag kommer att jämföra de två romanerna, Zombie och Min röst med varandra, 

men också jämföra dessa romaner med Dahmer-fallet tycker jag att det komparativa an-

slaget är lämpligt. Som Anders Olsson skriver i Litteraturvetenskap – en inledning 

(2002): ”Det finns ett komparativt element i alla intertextuella studier, en jämförelse 

                                                 
6 Råstam, s. 94 
7 Råstam, s. 106 
8 Råstam, s. 15 
9 Råstam, s. 30 
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mellan två eller flera texter”.10 I den komparativa delen av analysen undersöker jag hur 

de två romanerna behandlar karaktären, samt hur romanerna förhåller sig till den verk-

liga personen Dahmer. Under denna del sker det alltså en litteraturanalytisk och en verk-

lighetsjämförande undersökning. Kopplat till detta finns flera frågeställningar. Hur för-

håller sig romanerna till biografiska fakta: såsom våldets art, faktauppgifter om Dahmer, 

beskrivning av personen? Hur beskrivs våldet och morden i romanerna? Skildras karak-

tären som sympatisk eller ”ond”? 

                Jag kommer också att utföra en analys av romanerna baserad på den tidigare 

forskning som är relevant för mina frågeställningar, alltså forskning om seriemördaren i 

kulturen. Man kan alltså se det som att den tidigare forskningen också är en del av teori-

bygget i min uppsats. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det har skrivits en hel del om seriemördaren som kulturellt fenomen. Ofta handlar det 

om påhittade seriemördare, främst då Hannibal Lecter. De böcker jag har valt för att be-

lysa forskningsfältet är Philips Simpson: Psycho Paths: Tracking the Serial Killer 

Through Contemporary American Film and Fiction (2000), Richard Tithecott: Of Men 

and Monsters: Jeffrey Dahmer and the Construction of the Serial Killer (1997) och 

Mark Seltzer: Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture (1998). Dessa 

böcker har jag valt eftersom de tar upp olika aspekter inom fältet. Simpson skriver i sin 

bok om seriemördaren i fiktion och film. Tithecott beskriver den mytbildning som finns 

kring seriemördare och hur samhället konstruerar myterna. Seltzer studerar hur sam-

hället och seriemördaren hör samman. Jag anser att dessa böcker tillsammans tecknar en 

större helhet och att jag med hjälp av dessa bygger en grund för hur seriemördaren som 

kulturellt fenomen har studerats.  

        Simpson följer i sin bok Psycho Paths seriemördarens ansikten i nutida serie-

mördarfiktion, både i filmen och i litteraturen: ”And while serial murder indeed remains 

a favorite staple of tabloid journalism and cheap fiction, it has also compelled a variety 

of serious contemporary American writers and film directors to grapple with it’s philo-

sophical implications”.11 Simpson menar att förklarandet av seriemördaren i populär-

fiktionen är tryggt och säkert eftersom det etablerar seriemördaren som en outsider och 

hjälper till att mytologisera mördaren på samma sätt som en varulv eller vampyr. Han 

                                                 
10 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap: en inledning, Lund 2002, s. 56 
11 Philip Simpson, Psycho Paths: Tracking the Serial Killer Through Contemporary American Film and Fiction, s. ix 
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skriver att seriemördarnarrativet är nära sammankopplat med folklore och exemplifierar 

med att mördarna ofta associeras med monstruösa och övernaturliga egenskaper.12 

        Simpson anser att morden ofta gestaltas som motivlösa med exakt likadant tillvä-

gagångssätt; att mördaren begår morden efter ett rigoröst schema.13 Seriemördarens 

olika ansikten i fiktionen som Simpson vill beskriva benämner han: ”outlaw artist, vis-

ionary, hyper-intelligent gameplayer, masculine hero, or demonic punisher”.14  

        Han menar också att seriemördarfiktion är vävd av fyra strukturer eller tematiska 

mönster. Det ena är ”neo-Gothic”–narrativ där den mörka romantiken, skräck och melo-

dram får utspel och där relationen mellan offer och mördare beskrivs som en farlig för-

förelse i ett landskap av brutna tabun. ”Detective procedural” kallas den fiktion där fo-

kus delas mellan mördare och den som utreder. ”Psycho profile” är ett narrativ där mör-

daren är protagonisten. Det sista mönstret är ”mytho-apocalyptic” där seriemördaren 

fungerar som en sorts demonisk budbärare där hens handlingar leder till en ”renande” 

apokalypisk eld.15  

        Simpson trycker på vikten av att skilja mellan verkliga och fiktiva seriemördare ef-

tersom de fiktiva mördarna ofta är mer exotiska i sina tillvägagångssätt och sin patologi 

än verkliga mördare, då författare vill sensationalisera sina karaktärer.16 

 

[F]ictional serial killers’ motives are usually more metaphysically, psycholog-

ically, and culturally grandiose or, inversely, completety nihilistic, than thos e 

of their real-life counterparts. They are authorially invested with layers of 

meaning and metaphor, all of which are destabilized in the course of the nar-

rative.17  

 

        I sin bok Of Men and Monsters granskar Tithecott seriemördaren som en kulturell 

ikon och hur vi som samhälle konstruerar seriemördaren och ger denne makt. Tithecott 

menar att vi genom att 1) överdriva det makabra och/eller 2) genom tystnad, genom att 

se morden som något bortom ord och kultur, tillskriver seriemördaren en makt som 

denne inte har.18 Genom att citera Dennis Nilsen, brittisk seriemördare: ”My offenses 

                                                 
12 Simpson, s. 3 
13 Simpson, s. 13f 
14 Simpson, s. 22 
15 Simpson, s. 25 
16 Simpson, s. 20 
17 Simpson, s. 21 
18 Richard Tithecott, Of Monsters and Men: Jeffrey Dahmer and the Construction of the Serial Killer, s. 5 
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arose from a feeling of inadequacy, not potency. I never had any power in my life”19 vi-

sar Tithecot att samhället konstruerar en bild av seriemördaren som kanske inte är sann. 

Han menar att samhället konstruerar seriemördaren som antingen ett förverkligande av 

människans mörka sida, som ondska (”sane and evil monster”), eller som någon som le-

ver ut ursprungliga instinkter.20 Om seriemördaren som ”sane but evil” skriver Tithe-

cott: ”His sanity reassures us of his culpability, allows us to legally condemn. His evil 

allows us to differentiate his sanity from our own”.21         

        Om den allmänna oviljan att förstå seriemördaren skriver Tithecott: ”Few of us 

balk at ’understanding’ the criminal motivated by financial gain. The pleasure of killing 

’for it’s own sake’ is another matter, and we deem the cause of our modern monster’s 

crimes to be inexplicable, beyond the reach of scientific knowledge”.22 Han menar att 

den förståelse som samhället är ute efter kan liknas vid ett parti Cluedo: ”finding where, 

how, and who, not why”.23 

        Tithecott anser att det finns flera troper som leder till en främmandegöring av seri-

emördaren och tar då upp seriemördaren som ond och seriemördaren som psykopat. 

Dessa troper, framförallt seriemördaren som ond, liknar det Simpson skriver att serie-

mördaren ofta behäftas med övernaturliga egenskaper. Kategorier som dessa ger ingen 

förståelse utan leder enbart till att placera seriemördaren utanför den sociala kontex-

ten.24  

 
With our condemnation of Dahmer as evil, we say, simply, he happened: there 

is no need to explain the crime, to speculate about context, only to deal with 

him, the criminal […] evil has a relatively unchanging history, a history of 

going without saying, and is something which, as we search a serial killer’s 

life for clues, can lead us to the safety of silence instead of the risk of further 

explication.25 

 

Tithecott uppehåller sig vid det outsägliga i seriemord. Han skriver om hur seriemord är 

något som anses vara omöjligt att förstå. Dahmers bekännelse var 169 sidor lång och 

Titchecott konstaterar: ”Hearing the serial killer’s confession, we marvel that his/our 

                                                 
19 Tithecott, s. 6 
20 Tithecott, s. 21 
21 Tithecott, s. 136 
22 Tithecott, s. 27f 
23 Tithecott, s. 28 
24 Tithecott, s. 38f 
25 Tithecott, s. 39 
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words can’t match his actions, that his actions escape the reach of words […] The con-

fession purports to tell the truth, and yet we know it says nothing”.26 Precis som Black 

skriver i sin artikel ”Murder: The State of the Art” om mord som orepresenterbara och 

overkliga, menar Tithecott att inte ens bekännelsen säger något. Det Tithecott främst 

verkar mena med outsäglighet är svårigheten att sätta sig in i motivet, detta att döda för 

dödandets skull. Han anser att samhället konstruerar seriemördaren som någon som med 

vilje överskrider normalitet och vardag och att Dahmer oftare ses som en ensam man 

som lyckades frigöra sig från samhället, snarare än det han kanske egentligen var: en 

ensam man som dödade för sällskap.27  

        Seltzer skriver i sin bok Serial Killers om hur seriemördaren är ett modernt feno-

men som är nära sammankopplat med maskinåldern och något han kallar ”wound cul-

ture”. Med wound culture menar Seltzer: ”the public fascination with torn and open 

bodies and torn and opened persons, a collective gathering around shock, trauma, and 

the wound”.28  

        Seltzer menar att seriemördaren mer än något annat är en personlighetstyp och att 

de alla är varandra lika. ”By the turn of the century, serial killing has become something 

to do (a life-style, or career, or calling) and the serial killer has become something to be 

(a species of person). The serial killer becomes a type of person”.29 Seltzer menar att of-

fentlighetens och experternas utlåtanden om seriemördare internaliseras av seriemör-

daren, att ”he takes the FBI profile as a self-portrait”.30 

        Seltzer har samma åsikt som Tithecott när det gäller det oförklarliga som rör serie-

mord. Precis som Tithecott beskriver FBI-narrativen som ett parti Cluedo, citerar Selt-

zer en FBI-agent: ”We’re not interested in causes, and we’re not interested in cures. 

We’re interested in identification, apprehension, incarceration, and prosecution”.31 Som 

bild för hur seriemördaren fortfarande är oförklarad tar Seltzer Jack the Ripper: ”That 

nothing reliable is known about the identity or motives of this London killer is itself a 

central part of the model: the endless rituals of noncomprehension that continue to sur-

round the kind of person called the serial killer”.32 Precis som Tithecott tar Seltzer upp 

problemet med motiv som en del i det oförklarliga vid seriemord. 

 

                                                 
26 Tithecott, s. 103 
27 Tithecott, s. 113f 
28 Mark Seltzer, Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture, s. 1 
29 Seltzer, s. 4 
30 Seltzer, s. 115 
31 Seltzer, s. 126 
32 Seltzer, s. 8f 
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1.4 Fallet Dahmer 
Jeffrey Dahmer föddes 21 maj 1960 och var en amerikansk seriemördare. Han mördade 

17 personer och har vittnat om att han utövat nekrofili och kannibalism med kropparna. 

Han hade svårt att få vänner och han beskrevs som udda och ensam. Som 10-åring bör-

jade han experimentera med djurkadaver; han blekte ben, högg huvudet av gnagare och 

frätte bort köttet från benen med syra. Som ung drack han mycket alkohol och han ut-

vecklade så småningom alkoholism.33  

        Dahmers IQ har uppskattats till 130–140, men han hade dåliga betyg. På hans 

skola fanns det ett sällskap med de mest begåvade eleverna med högst betyg. När säll-

skapet skulle fotograferas smög sig Dahmer in på bilden och när det upptäcktes svärta-

des han ut med en märkpenna.34   

        När Dahmer var 18 år skiljdes hans föräldrar. Båda föräldrarna ville ha vårdnaden 

om Dahmers lillebror David. Modern vann vårdnaden om David och de två flyttade. 

Strax därefter flyttade Dahmers far ut och Dahmer var ensam i huset.35  

        En dag plockade han upp en liftare; Steven M. Hicks. De drack öl och lyssnade på 

musik hemma hos Dahmer och när Hicks ville gå slog Dahmer honom i huvudet med en 

hantel. Därefter ströp han honom, styckade hans kropp och lade den i soppåsar och 

gömde i krypkällaren. Eftersom det var sommar började delarna snabbt ruttna och lukta 

och Dahmer grävde då ned delarna utomhus. Efter ett tag blev han rädd att någon skulle 

hitta graven så han grävde upp Hicks kvarlevor, skalade bort köttet från benen och kros-

sade skelettdelarna med ett tillhygge. Han gjorde sig av med köttdelarna och spred ut 

skelettdelarna över ett större område.36  

        Dahmer tog värvning och blev sjukvårdare. Dahmers armékamrater tyckte om ho-

nom då han var nykter. När han drack var det ingen som ville vara i närheten av honom. 

På grund av vägran att rehabiliteras för sitt alkoholmissbruk avskedades Dahmer så 

småningom från armén.37 

        Efter avskedet från armén 1981 jobbade Dahmer ett tag i Miami men han flyttade 

senare till Ohio där han blev arresterad för förargelseväckande beteende och motstånd 

vid gripande. Efter detta flyttade han till sin farmor och arbetade på en blodbank. 1982 

blev Dahmer arbetslös igen och arresterades för blottning.38 1985 fick Dahmer jobb på 

                                                 
33 Don Davis, The Jeffrey Dahmer Story: An American Nightmare, s. 24 
34 Davis, s. 26 
35 Davis, s. 31ff 
36 Davis, s. 37-41 
37 Davis, s. 54ff 
38 Davis, s. 69ff 
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Ambrosia Chocolate Company och han skulle komma att arbeta där i sex år. Dahmer 

började uppsöka gayklubbar där han lade droger i drinkar. Detta upptäcktes emellertid 

på en av klubbarna och han portades från den. 1986 dömdes han igen till ett års villkor-

lig dom för blottning.39  

       1987, nio år efter mordet på Hicks, dödade Dahmer Steven W. Tuomi. I januari 

1988 mördade han James E. Doxtator och den 24 mars 1988 mördades Richard Guer-

rero. Dahmers farmor hade länge tyckt att det var obehagligt att ha Dahmer i sitt hus ef-

tersom det kom underliga ljud från hans rum och det började lukta illa i hennes hus. I 

september 1988 sparkade hon slutligen ut Dahmer och han flyttade in i en egen lägenhet 

med nummer 213. Samma år utnyttjade han en pojke sexuellt och dömdes till 8 år i 

fängelse. Han avtjänade 10 månader och fick 5 års villkorlig dom.40  

        I mars 1989 mördade Dahmer Anthony Sears, vars skalle Dahmer kokade ren och 

målade grå. Eddie Smith mördades i juni 1990. I juli mördade Dahmer Raymond 

Lamont Smith. I september samma år mördades Ernest Miller, vars biceps hamnade i 

Dahmers frys.41 Samma månad mördades även David C. Cameron, men då han inte var 

Dahmers typ hade de aldrig sex och Dahmer hade inte heller sex med liket. Efter mordet 

behöll Dahmer inte någon del av Camerons kropp och han mördade inte igen på fem 

månader.42 

        18 februari 1991 mördade Dahmer Curtis Straughter och 25 mars mördades Errol 

Lindsey. Nästa offer var Tony Anthony Hughes.43 Det trettonde offret var Konerak 

Sinthasomphone, bror till den pojke Dahmer utnyttjat sexuellt 1988. Efter att ha drogat 

och våldtagit Sinthasomphone gick Dahmer och köpte öl. Då lyckades pojken fly. Na-

ken, blodig och drogad stapplade han fram på gatan och mötte två kvinnor. De tillkal-

lade polis. Dahmer hade upptäckt att Sinthasomphone var borta och lyckades hitta ho-

nom. Han övertalade polisen att pojken i själva verket var hans berusade älskare och att 

de hade haft ett bråk. Polisen följde de båda till Dahmers lägenhet. Trots att liket efter 

Hughes låg och ruttnade i sovrummet lät poliserna Sinthasomphone stanna hos Dahmer. 

Polisen gjorde inga bakgrundskontroller och så fort de lämnade lägenheten mördade 

Dahmer Sinthasomphone.44  

                                                 
39 Davis, s. 80ff 
40 Davis, s. 84-107 
41 Davis, s. 110-115 
42 Davis, s. 123f 
43 Davis, s. 130ff 
44 Davis, s. 1-12 
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        Matt Turner blev Dahmers nästa offer och den 5 juli mördades Jeremiah Weinber-

ger. Dahmer och Weinberger var tillsammans en hel helg, men då Weinberger ville gå 

hem dödade Dahmer honom. Vid den här tiden var Dahmers lägenhet full av kroppsde-

lar. Dahmer köpte en tunna med saltsyra och började smälta ned kropparna. Den 15 juli 

mördades Oliver Lacy. Hans huvud lades med flera andra i Dahmers kylskåp och 

Dahmer sparade även hans hjärta eftersom han ville äta det. Dahmers sista mordoffer 

var Joseph Bradehoft.45  

        22 juli 1991 lurade Dahmer med sig Tracy Edwards hem. När Edwards ville gå 

därifrån blev Dahmer upprörd, satte handklovar på Edwards och hotade honom med 

kniv. Edwards har senare beskrivit Dahmers ansikte: ”His face was completely changed. 

I wouldn’t have recognized him. It was as if the devil himself stood in front of me”46. 

Edwards lyckades rymma och tillkallade polis. Dahmer greps och undersökningen av 

hans lägenhet började.47  

        I lägenhet 213 hittades 7 skallar, 4 huvuden med kött på, en tunna med syraupp-

lösta kroppsdelar, människokött i frysen och i garderoben hittades en gryta med ett 

könsorgan och händer i.48 Vid rättegången som började 25 juli 1991 ville Dahmers för-

svarsadvokat bevisa för rätten att Dahmer inte var psykiskt tillräknelig. Han berättade 

att Dahmer hade borrat hål i kraniet på en del offer och hällt i syra: ”He wanted to create 

zombies, people who would be there for him”.49 En expert på sexuella störningar, Judith 

V. Becker, vittnade om att Dahmer hade skurit upp magen på offer och haft sex med in-

älvorna och menade att Dahmer alltså inte var psykiskt tillräknelig.50 En annan expert 

på sexuella störningar och seriemord, Park Dietz, menade att då Dahmer använt kondom 

vid dessa tillfällen var han tillräknelig. Dietz vittnade också om att Dahmer hade använt 

elektricitet för att försöka skapa zombier.51 Dahmer dömdes till 16 livstidsstraff utan 

möjlighet till frigivning, alltså minst 941 år.52 Han mördades i fängelset den 28 novem-

ber 1994.53 

 

                                                 
45 Davis, s. 139-145 
46 Davis, s. 151 
47 Davis, s. 149-154 
48 Davis, s. 157f 
49 Davis, s. 286 
50 Davis, s. 292 
51 Davis, s. 295 
52 Davis, s. 297 
53 Davis, s. 304ff 
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2 Analys 
 

2.1 Komparativ analys 
 

2.1.1 Romanernas förhållande till fallet Dahmer 

Vad gäller det biografiska inslaget i romanerna och deras förhållande till den verkliga 

personen Dahmer skiljer sig romanerna åtskilligt. Min röst, där framförallt sista delen 

handlar om Dahmer, är betydligt mer späckad med biografiska fakta. Lotass beskriver 

hur Odjuret som liten samlade döda djur, skar upp och konserverade dem.54 Också mo-

derns och faderns skilsmässa, samt det faktum att Dahmer i perioder bodde helt själv 

framställs: ”Och det blev lugnare när de reste iväg åt varsitt håll och jag blev kvar, men 

hade vissa dagar svårt att hitta någonting att äta”.55 Lotass beskriver också incidenten då 

skolans Honor Society skulle fotograferas: ”Och när de skall fotograferas, när de bästa 

bland dem skall fotograferas, smyger han sig in i rummet […] med en märkpenna målar 

de då hastigt över hans ansikte. Men där finns han ännu kvar på bilden, som ett tomt ut-

rymme”.56  

        Att Dahmer tar värvning, arbetar på chokladfabriken Ambrosia, samt lägger droger 

i folks glas finns också med i romanen.57 Även platsen för Dahmers mord beskrivs ex-

akt: ”Tvåa etta trea. Lägenhet nummer tvåhundratretton”.58 Den tunna Dahmer använde 

för att lösa upp sina offer i skildras: ”(Tunnan.) En blå tunna. En blå tunna vilken rym-

mer drygt tvåhundra liter. Tunnan med det svarta locket. (Tunnan.) Fylld till randen. 

Den avlägsnar de långsamt och aktsamt och försiktigt, iklädda andningsmasker”.59 Det 

finns flera bilder på när detta avlägsnande av tunnan sker, så det är alltså också nära 

kopplat till de verkliga händelserna. Ett sista exempel på hur nära Lotass skildring är av 

det verkliga fallet är då hon skriver om Dahmers fängelsestraff: ”I nära tusen år skall 

han sitta fången”.60 

        Zombie är mindre biografiskt orienterad. Huvudpersonen Quentins IQ sägs vara 

högt61, liksom Dahmers. Huvudpersonen har även han ett problem med alkohol: ”The 

drinking is the cause of it”.62 Quentin är liksom Dahmer dömd för att ha förgripit sig 

                                                 
54 Lotta Lotass, Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet, s. 170 
55 Lotass, s. 171 
56 Lotass, s. 171f 
57 Lotass, s. 172 
58 Lotass, s. 173 
59 Lotass, s. 177 
60 Lotass, s.180 
61 Joyce Carol Oates, Zombie, s. 3 
62 Oates, s. 21 
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sexuellt på en pojke.63 Han har också en dröm om att skapa en zombie, precis som 

Dahmer.64 Dahmer valde offer ur utsatta grupper i samhället. Quentin väljer sina sina 

offer utifrån samma kriterium: ”A safer specimen for a ZOMBIE would be somebody 

from out of town. A hitch-hiker or a drifter […] Or from the black projects downtown. 

Somebody nobody gives a shit for”.65 Detta tillvägagångssätt vid val av offer resulterar 

precis som för Dahmer i att ingen vet om att offren är mördade: ”For never in the past 

not once to my knowledge had any cops anywhere known of my specimens’ disappear-

ance, let alone searched for them”.66         

        På många ställen kan det snarare vara omskrivningar och omvandlingar av det 

verkliga fallet som äger rum i romanen. Dahmer var nära att åka fast då Konerak Sint-

hasomphone lyckades rymma och det är två händelser i romanen som kan vara omvand-

lingar av denna händelse. Den ena är då hans far kommer på ett oplanerat besök och 

ställer, för Quentin, obehagliga frågor: ”A pause & then asking, ’That locker, that’s new 

isn’t it?’ & a pause & ’What’s in that that requires a lock, son?’ […] ’Why would ’gym 

things’ require a special lock, son? Why would ’gym things’ emit such a smell?’”.67 Un-

der besöket tänker Quentin: ”If he looks in the bathroom, I thought, I’m fucked”.68 Pre-

cis som då polisen kom till Dahmers lägenhet och det låg ett ruttnande lik i sovrummet 

som de inte tittar i, har Quentin bevis efter ett mord i badrummet som fadern aldrig tittar 

i.  

        Den andra händelsen som kan vara en omvandling av Sinthasomphones flykt är då 

Quentin beskriver hur den pojke han dömdes för att ha förgripit sig på lyckas fly: ”& 

the boy panicked beginning to bellow as he broke free like a frenzied animal crashing 

through the locked rear door of the Ford van […] & running then naked but for his 

filthy T-shirt out into the street bellowing like a fire alarm”.69 Här är det i likhet med 

Sinthasomphones flykt en avklädd pojke som blödande flyr nedför gatan. Den stora 

skillnaden är att pojken i romanen överlever. 

 

2.1.2 Våldet i romanerna 

Våldet och morden beskrivs olika i de två romanerna. I Zombie är våldet explicit. Våldet 

beskrivs ingående och i långa stycken. I citatet nedan ska Quentin lobotomera ett offer 

                                                 
63 Oates, s. 46 
64 Oates, s. 26 
65 Oates, s. 28 
66 Oates, s. 109 
67 Oates, s. 33f 
68 Oates, s. 36 
69 Oates, s. 90 
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och hans ordval är både kliniska (”angle”, ”diagram”, ”bony orbit”) och våldsamma 

(”shoved”, ”snapped”, ”fucking”).  

 

BUNNYGLOVES who I had such hope for, him being the first, convulsed 

like a madman when I pushed the ice pick at the angle in the diagram through 

the ’bony orbit’ above the eyeball […] & screamed through the sponge I’d 

shoved & tied in his mouth actually snapping the baling wire securing his an-

kle but he did not regain consciousness dying in twelve minutes […] My first 

ZOMBIE – a grade of fucking F.70 

 

Oates väjer inte för att beskriva det sexuella våldet. På två ställen i romanen är 

morden tydligt beskrivna. Det ena tillfället är då Quentin ska lobotomera ett 

offer och får en orgasm då offret börjar blöda kraftigt:  

 

NO-NAME freaked out struggling & screaming through the sponge & there 

was a gush of blood & I came, I lost control & I came […] & when it was 

over & I was in control again I saw the damage done – fucking ice pick 

rammed up to the hilt in NO-NAME’s eye up to his brain & the black kid was 

dying, he was dead, blood gushing like from a giant nosebleed, another fuck-

up & NO ZOMBIE.71 

 

Ett annat ställe är då Quentin fångat in den pojke (Squirrel) han drömt om hela somma-

ren. Pojken ligger baktill i Quentins bil och kämpar emot. Quentin förlorar återigen kon-

trollen och våldtar pojken brutalt: 

 

MY ZOMBIE. FIGHTING ME. & losing control then I turned him over onto 

his belly & straddling him & gripping the little pigtail banging his face against 

the floor & fucking him in the ass my cock enormous so the skin tore & bled, 

ONE TWO THREE thrusts piercing to his guts like a sword Who’s your Mas-

ter? Who’s your Master? WHO’S YOUR MASTER?.72  

 

Vid ett annat tillfälle berörs det sexuella våldet på ett vardagligt sätt: ”BIG GUY lived 

maybe fifteen hours I think dying as I was fucking him in the ass (not in the tub, in my 

bed) to discipline him as a ZOMBIE”.73 Quentin är inte säker på hur länge offret levde, 

                                                 
70 Oates, s. 55f 
71 Oates, s .82 
72 Oates, s. 152 
73 Oates, s. 57 
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konstaterar bara att offret förmodligen dog då Quentin våldtog honom. Han poängterar 

att detta skedde i Quentins säng, inte i badkaret.  

        Quentin ger sina offer nya namn, såsom Squirrel, Raisineyes, Big Guy och No-

Name. Han bryr sig inte om vilka de var innan han träffade dem och konstaterar om No-

Name: ”He did in fact have a name but it did not suit him”.74 Quentin belastar ibland of-

fren med skulden för morden: ”I said, I am not a sadist, I am not a torturer, I think you 

are terrific, I ask you to cooperate & you will not be hurt  […] But his struggling made 

things worse for him & he didn’t cooperate […] He was tied securely for his own 

safety”.75 Det är offrets fel att offrets död blir plågsam. 

        Han är arg på sina offer: ”But I was pissed with him. Always you get pissed with 

them, & want to punish. Taunting me & following me in my head all these weeks. 

Looking through me in the Humpty Dumpty like there was nobody where I sat”.76 Han 

är arg eftersom han anser att offret (Squirrel) har förföljt honom i hans eget huvud, sam-

tidigt som han inte ser honom. Överhuvudtaget blir Quentin arg då han inte blir sedd av 

Squirrel: ”Hadn’t noticed me at all, I guess. & that was good. […] Sure I was hurt, I was 

pissed & the little fucker will pay for it one day soon but it was good. Q__P__ the invis-

ible man”.77  

        I Quentins huvud har han och Squirrel ett förhållande, han påstår att han älskar 

Sqirrel: ”Staring at SQUIRREL thinking I love you, I want you, I would die for you, you 

are so terrific why the fuck won’t you look at me? Smile at me?”.78 Då Quentin ser 

Squirrel flirta med några tjejer på jobbet blir han sårad: ”MY ZOMBIE betraying me in 

full view!”.79 När han har lyckats fånga Squirrel tänker han: ”For he was mine now, & 

always will be so. In sickness & in health & till Death depart”.80 Quentin känner sig 

som ägare till Squirrel. Samtidigt upplever han det som att de har ett förhållande, vilket 

visas då han skriver ned bröllopslöftena ”in sickness and in health”.  

        Då Squirrel gör motstånd blir han istället en börda: ”& my ZOMBIE a burden to 

me & not the joy I had expected”81 och Quentin dödar honom: ”where my fucked-up 

ZOMBIE SQUIRREL lay at the bottom naked & his throat slashed”.82 Quentin går från 

                                                 
74 Oates, s. 84 
75 Oates, s. 81 
76 Oates, s. 150 
77 Oates, s. 113 
78 Oates, s. 110 
79 Oates, s. 126 
80 Oates, s. 150 
81 Oates, s. 149 
82 Oates, s. 161 
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att ha älskat Squirrel till att se honom som en ”fucked-up ZOMBIE”. Det enda som inte 

beskrivs explicit i romanen är hur Quentin gör sig av med kropparna: ”& then the dispo-

sal of. The heavy weight of. SO HEAVY. Like they’re doing it on purpose, RESIST-

ING”.83 Det skrivs aldrig ut att det är kropparna som är tunga. Orden för liken uteläm-

nas i meningarna.       

        I Min röst är våldet närmast obeskrivet. Texten följer det outsägbaras tradition som 

både Tithecott och Seltzer uppmärksammat: ”(Frysboxen.) Och fastfrusna i isen – 

Denna, säger han och stänger luckan, förseglade de och förde bort. Jag såg den aldrig 

mera.”.84 ”Kylskåpet fraktades också bort, säger han. På alla dess hyllor står bakpulver i 

öppnade burkar. Suger upp all dålig lukt. Luckan till frysfacket kan inte stängas. Pakete-

rade i varsin påse – ”.85 ”(Sovrumsgarderoben.) Sängkläder, verktyg och vajrar, en stor 

soppgryta fylld – (soppgrytan.)”.86 Tankstrecken representerar det våld Odjuret brukat. 

De två första tankstrecken representerar avhuggna huvuden som Dahmer haft förpack-

ade i påsar i kylen och frysen. Det sista tankstrecket står för de händer och genitalier 

som fanns i en gryta i Dahmers garderob.  

        Våldet är närmast mystifierat i Min röst då det sällan skrivs ut. Våldet antyds istäl-

let genom tankstreck och svårttolkade bilder. Lotass beskriver de polaroidfotografier 

Dahmer tagit av sina offer i olika stadier av styckning: ”I översta lådan ligger sjuttiofyra 

bilder. Blanka, brukade och slitna. Och på dessa – […] Ansikten sida vid sida. Bredvid 

kryddor i ett köksskåp. Liggande i vasken […] Ansikten ovanpå händer. I soppgrytan 

och i frysen”.87 Det sägs aldrig tydligt att det är avhuggna kroppsdelar på fotografierna. 

Med ordet ”ansikten” görs delarna levande och det skulle kunna röra sig om fotografier 

på levande människor. Hade ordet ”huvuden” istället använts hade bilden blivit tydli-

gare. Vid ett tillfälle i romanen beskrivs något av det våld Dahmer brukat:  

 

Han vill göra någon som alltid stannar. Någon som aldrig skall lämna honom. 

På en av dem borrar han ett hål i skallen och sprutar in syra eller kokhett vatten. 

Denna någon skall så långt som det är möjligt vara som han har varit i livet och 

lyda enkla kommandon utan att ifrågasätta eller göra motstånd. Han får en av 

                                                 
83 Oates, s. 83 
84 Lotass, s. 175 
85 Lotass, s. 175 
86 Lotass, s. 175 
87 Lotass, s. 176 
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dem att leva i en dag […] Han tänker sig att koppla en elektrisk ledning till ett 

huvud och hålla det levande med starka stötar.88  

 

I stycket finns det två meningar som beskriver våldet: att borra i någons skalle och hälla 

syra i den, samt att ge elektriska stötar. Resten beskriver motivet bakom det; att få någon 

att stanna. Något som beskrivs ingående är hur Odjuret gör sig av med kropparna:  

 

Det är svårt att helt göra sig av med en död kropp. Det vet alla som någon gång 

har tvingats till det. För min del så tog jag isär lederna och kokade två gånger. 

Jag tror att jag använde fyra kartonger rengöringsmedel för varje gång. Jag ko-

kade den övre delen i två timmar och sedan den nedre lika länge. Rengörings-

medlet som jag använde gör köttet till en geléliknande, löslig massa som man 

lätt kan spola av. Därefter lade jag de rena benen i en lätt blekmedelslösning, 

lät dem ligga i en dag och lade sedan ut dem på tyg eller tidningspapper och lät 

dem så torka i en vecka.89 

 

 Det är Odjuret som talar om hur han gått tillväga och han rationaliserar det han har gjort. 

Han talar om att ”tvingas” göra sig av med en kropp och säger att det är en svår uppgift. 

Formulerat på det viset låter det som om Odjuret inte har haft något val, som om han är 

ett offer för omständigheterna. 

 

2.1.3 Personen 

Karaktärerna beskrivs också olika i de bägge romanerna. I Zombie får man en mångfa-

cetterad bild av Quentin. Han är arg och våldsam, men också osäker, han klarar inte av 

ögonkontakt eller att bli bedömd av andra, men han klarar heller inte av att inte ses: ”I 

was having trouble keeping my dick hard with guys’ AWAKE EYES observing me at 

intimate quarters”.90 Quentin är ensam och längtar efter någon, men klarar inte av att ha 

ett förhållande med en levande person: ”A true ZOMBIE would be mine forever […] 

saying, I love you, Master. There is no one but you, Master […] His eyes would be open 

& clear but there would be nothing inside them seeing. & nothing behind them thinking. 

Nothing passing judgement”.91 Quentin klarar inte av att ha relationer med levande 

människor eftersom en levande person bedömer och kan döma honom.  

                                                 
88 Lotass, s. 179 
89 Lotass, s. 179 
90 Oates, s. 29 
91 Oates, s. 49 
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        Quentin beskrivs som ensam, i ett avsnitt befinner han sig i skolans kafeteria: ”see-

ing who’s around ANYBODY KNOW ME? ANYBODY WANT TO SIT WITH ME? 

squinting seeing if I recognize anybody, if it’s O.K. to sit with some of them”.92 Samti-

digt som han längtar efter sällskap klarar han inte av de känslomässiga relationer han 

har med sin familj: ”There has always been a special feeling between Big Sis & me. On 

her side at least”.93 Quentin vet att hans syster tycker om honom, men han är inte kapa-

bel att hysa några starka känslor gentemot henne. 

        Quentin är en karaktär med många sidor, han är komplext uppbyggd och det är 

svårt att säga om han beskrivs en sympatisk eller osympatisk karaktär. Quentin är inte 

en helt pålitlig berättare. Han säger emot sig själv flera gånger, exempelvis då han säger 

sig älska Squirrel men sedan kallar honom för ”little fucker” och säger att han ska 

straffa honom. Det är svårt att veta om dessa humörväxlingar är äkta, om det är så att 

Quentin verkligen tror att han älskar Squirrel eller om det är ett sätt att upphöja och rat-

ionalisera det han sysslar med.  

        Hans drömmar om en zombie tar sig olika uttryck, han skriver att zombien ska lyda 

honom och be om att få våldtas tills den ”blöder blå inälvor”, men den ska också ligga i 

sängen tillsammans med Quentin, äta pizza och lyssna på kyrkklockor: ”& WE 

WOULD COUNT THE CHIMES UNTIL WE FELL ASLEEP AT EXACTLY THE 

SAME MOMENT”.94 Quentin tycks vara förvirrad kring vad ett förhållande är; han vill 

ha någon att sova med, men anser också att denna någon inte bör ha någon egen person-

lighet. Det sällskap han vill ha är en människokropp, inte en person, och denna ska lyda 

honom. I slutet av romanen, efter att Squirrel är död tycks allt återgå till det normala för 

Quentin, han drömmer om att lyckas med en zombie, men han bryr sig inte längre om 

vem zombien är. 

        I Min röst beskrivs Odjuret som en efterlängtad person. Innan han kommer in i 

handlingen längtar berättarjaget efter honom och i kapitlet om John Wayne Gacy står 

det: ”och jag blundar och jag tänker intensivt på Odjuret och på hans varma händer. 

Mina axlar värker och jag längtar så efter hans varma, starka händer. Efter att få känna 

hur han jagar bort all smärta. Jag vet vem du tänker på, säger Kaninen [Ted Bundy]. 

Han har vackra ögon, säger jag. Han har så vackra ögon”.95 I kapitlet om Ed Gein står 

det: ”När kommer Odjuret? frågar jag”.96  

                                                 
92 Oates, s. 77 
93 Oates, s. 89 
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        Jaget älskar Odjuret och tycks identifiera sig med honom: ”Älskade, säger jag. Äls-

kade. Om du visste hur mycket jag längtat. Och han ser på mig med sina milda och 

djupa grå ögon. Du behöver aldrig mera längta, säger han. Nu har jag kommit och nu 

skall jag aldrig lämna dig”.97 Odjuret beskrivs som mycket ensam vilket jaget också 

tycks vara. Det är ensamheten som för dem samman. ”Jag spelade ofta pajas på den ti-

den. Ingen kunde få de andra att skratta så mycket. Men jag märkte snart att det lämnade 

en tom känsla. Efter att de skrattat färdigt fanns det inget mera och de vände sig bort 

och frågade inte efter vem jag var”.98  

        Odjuret drivs av en längtan efter någon som stannar kvar hos honom och som tar 

bort hans ensamhet: ”När han kommer tillbaka är han inte längre den de lämnat. Han 

skall aldrig mera bli den som de lämnar. Han skall hålla dem och inte släppa. Han skall 

få dem att för alltid stanna”.99 I en dialog mellan jaget och Odjuret: ”Hur kunde du an-

das? Allt jag ville var att älska någon och att någon skulle stanna. Hur kunde du andas, 

äta, sova? Allt jag ville var att någon skulle älska mig och aldrig gå”.100 Som motiv till 

morden anges ensamhet och en vilja att någon ska stanna kvar. Det är vad som fått ho-

nom att ”leta”:  

 

Jag håller hårt i Odjurets hand och han kramar min hand och släpper inte ta-

get. Jag spelade ensam, viskar han. Jag var lika ensam som du. Jag hade inga 

vänner och ingen familj och ingen som frågade efter var jag var. För mig så 

var det ensamheten, inget annat, som fick mig att börja leta. Det var hålig-

heten i mig som ekade tom och ville fyllas.101  

 

        I Min röst slutar det lyckligt för Odjuret, jaget lovar att aldrig lämna honom: ”Han 

ligger med huvudet på min mage. Hans hår är mjukt och sandfärgat. Rör mig inte, säger 

han. Du måste ligga stilla. Som du vore död. Han lyssnar till mitt inre. […] Jag älskar 

dig, säger jag. Jag älskar dig för evigt”.102 Dock måste jaget spela död, eftersom det är 

den enda formen av intimitet Odjuret kan hantera.  

        Det kan vara det faktum att våldet är närmast obeskrivet som gör att Odjuret upp-

fattas som en sympatisk karaktär i romanen, men det kan också vara så att våldet ute-

lämnas eftersom Odjuret ska uppfattas som en sympatisk karaktär karaktär. Vad gäller 

                                                 
97 Lotass, s. 168 
98 Lotass, s. 171 
99 Lotass, s. 172 
100 Lotass, s. 178 
101 Lotass, s. 193 
102 Lotass, s. 180 
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de andra seriemördarna i romanen skildras de annorlunda än Odjuret. Deras våld skrivs 

ut, exempelvis mördar Ted Bundy och berättarjaget en kvinna tillsammans och Bundy 

förnedrar kvinnan: ”Kaninen kör in sockervadden långt i hennes mun”.103 De andra 

mördarna beskrivs ofta som obehagliga, John Wayne Gacy lägger sig bredvid jaget och: 

”jag sväljer för att mildra kväljningarna som hans lukt och hans feta och svettiga kropp 

väcker och jag tänker på Odjurets ögon och hans mjuka kläder och hans varma hän-

der”.104 När Odjuret jämförs med de andra mördarna ses han som den positiva karaktä-

ren, i ett samtal mellan alla seriemördarna är Odjuret tyst medan de andra pratar och i 

”scenanvisningen” står det: ”[Odjuret är ouppnåelig och vacker. Han har starka hän-

der.]”.105  

        Odjuret är inte lika psykologiskt realistiskt skildrad som Quentin. Medan Quentin 

kan upplevas som en mer verklig person, blir Odjuret snarast en oväntat sympatisk ka-

raktär; någon som jaget ständigt längtar efter och som ska göra jaget lycklig. Odjuret är 

den av seriemördarna i romanen som jaget tycker om och respekterar.  

 

2.2 Analys av romanerna utifrån Simpson och Tithecott 
Jag kommer i detta stycke att analysera romanerna och karaktärerna utifrån delar av den 

forskning som finns. Jag har valt att använda mig av Simpson och Tithecott eftersom de 

behandlar bilden av seriemördaren. Seltzer ger en förståelse för hur samhället och serie-

mördaren kan höra ihop, men för mitt vidkommande anser jag att de två förstnämndas 

forskning är mest relevant.  

        De båda romanerna bryter av mot det traditionella sättet att beskriva seriemördare. 

Som de båda forskarna tar upp i sina böcker är den vanligaste framställningen av serie-

mördaren den att hen är ond, ett monster, omänsklig. I både Zombie och Min röst är 

Dahmer-karaktärerna beskrivna som mänskliga. Quentin är varken ond eller god och 

Odjuret beskrivs av jaget som god. Simpson skriver också om att morden ofta beskrivs 

som motivlösa, vilket inte heller stämmer med de två romaner jag jämfört i min uppsats. 

I båda romanerna förklaras morden med ensamhet, författarna ger ett motiv till varför 

karaktärerna mördar.  

        De olika kategorier av seriemördarbeskrivningar som Simpson ställer upp stämmer 

inte heller överens med Quentins karaktär. Han är varken ”outlaw artist”, ”visionary”, 

”hyper-intelligent gameplayer”, ”masculine hero” eller ”demonic punisher”. Det som är 
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105 Lotass, s. 186 
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närmast honom är isåfall ”visionary”, då han har en vision om att skapa en zombie, men 

han är inte visionär på det grandiosa sätt Simpson åsyftar, någon som har en filosofi om 

något större. Odjuret ligger närmast att beskriva som ”masculine hero”, då han är jagets 

hjälte, men han beskrivs inte som speciellt maskulin i romanen. Det mest maskulina 

med honom är hans händer, som vid flera tillfällen beskrivs som starka.  

         De olika narrativ Simpson redogör för stämmer in på Zombie där narrativet är så 

kallat ”psycho profile”: mördaren är alltså protagonisten. Vad gäller Min röst är det 

svårt att avgöra vilket narrativ som beskriver strukturen bäst. Det finns ett drag av ”neo–

Gothic” över relationen mellan Odjuret och jaget; deras relation kan beskrivas som en 

farlig förförelse, dock är inte jaget Odjurets offer, så det stämmer inte helt överens med 

narrativet. Det är svårt att finna någon av Simpsons seriemördarkategorier eller narrativ 

som helt stämmer in på Min röst.  

        Tithecott skriver i sin bok att seriemördaren ofta porträtteras som någon som lyck-

ats frigöra sig från samhället, någon som överskrider dess normer och regler och når en 

högre existens. Detta finns inte med i någon av de romanerna jag analyserat. Quentin 

vill desperat knyta an till någon, han står utanför hela tiden, han har svårt att etablera nå-

gon känslomässig relation till sin familj och klarar inte av ögonkontakt. Dock letar han 

ständigt efter sätt att knyta an till någon, han tittar sig omkring i kafeterian efter någon 

att sitta med och han blir förkrossad då Squirrel inte ser honom. Han vill inte vara utan-

för samhället, men han hamnar ständigt utanför då han inte klarar av att närma sig nå-

gon. Odjuret beskrivs som ensam och utanför, han spelar pajas för att få uppmärksamhet 

men märker att när alla skrattat klart vänder de sig ifrån honom. Också han längtar hela 

tiden efter kontakt med andra, men klarar inte av att ha en relation med en levande per-

son. Han lyckas knyta an till jaget i romanen, men vill att jaget ska spela död. Båda ka-

raktärerna står alltså utanför, inte på grund av att de önskar det, utan för att de har svårt 

att skapa relationer. Ingen av dem strävar alltså efter att överskrida samhället; de är helt 

enkelt ensamma.  

 

2.3 Analysdiskussion 
Genom att titta på analysresultaten tillsammans kan man se hur karaktärerna byggs upp 

och fungerar i de båda romanerna. Quentin är en flerdimensionell karaktär. Han är hu-

vudperson i romanen, det som sker beskrivs genom honom, hans tankar kommer fram 

och man får mer ingående information om hans inre tillstånd.  

        I förhållande till det verkliga fallet Dahmer är Zombie mindre trogen verkligheten 
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än Min röst. Dahmer-fallet fiktionaliseras genom hela romanen och händelser omgestal-

tas. Zombie beskriver våldet mer explicit och Quentin framstår som våldsammare än 

Odjuret, men då det är Quentin som beskriver det får man också en komplex bild av 

varför han mördar. I romanen finns beskrivet de tankar och strategier Quentin använder 

sig av för att kunna mörda och det som motiverar honom. Han skuldlägger offren som 

ett sätt att rationalisera: genom att lägga skuld på offren framstår han inför sig själv som 

en god människa, han binder fast offren för deras egen skull och han vill inte skada nå-

gon då han lobotomerar.  

        Det framkommer också att han är arg på offren, han blir arg när de dör och han är 

arg på Squirrel för att Squirrel inte ser honom. Denna ilska är en av de saker som får 

våldet att gå ännu längre. Samtidigt som Quentin är arg på sina offer säger han sig också 

älska Squirrel och han längtar efter mänsklig kontakt. Bilden av Quentin som målas upp 

i romanen är kluven. Han är osäker och blyg, han är arg och våldsam, samtidigt som han 

är ensam och längtar efter någon som kan finnas till bara för honom. Det som främst 

driver Quentin är hans oförmåga till relationer med levande människor parat med hans 

längtan efter någon. Quentin blir inte en endimensionell stereotyp av en seriemördare; 

han är mänsklig och längtar efter mänsklig kontakt, han blir arg och älskar, han är var-

ken ond eller god, han är en ensam människa som gör dåliga val. 

         Odjuret är inte lika psykologiskt realistiskt porträtterad som Quentin, men han är 

en oväntad karaktär och beskrivningen av honom genererar en motbild till seriemördar-

stereotypen. Odjuret är inte huvudperson eller berättare, han beskrivs och berättas ge-

nom någon annan. Den som beskriver Odjuret älskar honom och är alltså partisk.  

        Min röst förhåller sig mycket troget till Dahmer-fallet och det som fiktionaliseras 

är framförallt Odjurets tal och tankar, samt det lyckliga slut Odjuret ändå får. Våldet är i 

princip obeskrivet i romanen. När de kroppsdelar Odjuret sparat ska beskrivas görs det 

genom tankstreck, ett sätt att göra våldet outtalat men ändå närvarande. Detta samman-

taget med berättarens längtan efter och kärlek till Odjuret, samt hur hans motiv beskrivs 

leder till att Odjuret konstrueras som en sympatisk karaktär. Hans ankomst är efterläng-

tad och något som räknas ned till.  

        Odjuret beskrivs som en ensam person och precis som Quentin uttrycker han en 

längtan efter någon, någon som ska finnas bara för honom och som inte kan lämna ho-

nom. Ensamheten är alltså ett drag som går igen i båda figurerna. Det som gör Odjuret 

oväntad är just att han beskrivs som sympatisk och efterlängtad. Seriemördare beskrivs 

ofta som onda och omänskliga monster. Odjuret beskrivs som mänsklig och ensam med 
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en längtan som är universell; han vill ha någon som inte lämnar honom ensam. Han be-

skrivs som sympatisk istället för ond och som mänsklig istället för omänsklig.  

        Jag anser att fiktionen har en möjlighet att teckna mångfacetterade bilder av serie-

mördare. Fiktionen kan kringgå de stereotyper som odlas genom att seriemördare besk-

rivs som något annat än alla andra. Genom att inte beskriva seriemördaren som ond och 

omänsklig skapar fiktionen andra bilder av seriemördaren. I Zombie sker det genom att 

Quentin beskrivs som en människa med tankar, reaktioner och känslor som delas av de 

flesta. Han går längre i sina handlingar och mördar, men hans bakomliggande motiv är 

universella. I Min röst sker det genom att Odjuret är en oväntad karaktär, inte heller han 

följer stereotypen om den onda och omänskliga mördaren. I båda romanerna beskrivs 

seriemördarna också som personer. 

        Genom att skapa motbilder till seriemördarstereotypen närmar man sig ett sätt att 

göra det orepresenterbara och overkliga till något verkligt och gripbart. Då inte serie-

mord förses med en etikett som säger att det inte går att beskriva skapas en kommuni-

kation kring det. Om personen bakom våldet kan beskrivas öppnar man för ett sätt att 

närma sig förståelse. När stereotyperna får ta över och det är lätt att avfärda seriemör-

dare med att de är onda monster går det inte att göra seriemord gripbart och möjligt att 

förstå.  

        Det finns givetvis ett flertal saker i romanerna som har blivit förbisedda i min upp-

sats. Ett av de frågetecken som återstår är varför Dahmers karaktär heter Odjuret i Min 

röst, då det är han som beskrivs som den goda. Då Min röst ofta alluderar till Bibeln, 

framförallt skapelseberättelsen, kan man tänka sig att namnet Odjuret syftar till apoka-

lypsen. Ett annat frågetecken är varför ingen av romanerna uppehåller sig vid den nek-

rofili Dahmer utövade och varför Zombie inte berör styckandet av kropparna. Jag har 

heller inte haft utrymme att diskutera de två författarnas olika språkbruk. Lotass roman 

är prosalyrisk, medan Oates roman är skriven i dagboksform. 

 

3 Sammanfattning 
I min uppsats har jag jämfört Lotta Lotass roman Min röst skall nu komma från en annan 

plats i rummet och Joyce Carol Oates roman Zombie. Det jag har jämfört i romanerna är 

två karaktärer som bygger på seriemördaren Jeffrey Dahmer. I Zombie är det huvudper-

sonen (Quentin) och i Min röst är det en bifigur (Odjuret). Jag har valt att utföra en kom-

parativ undersökning där jag har tittat på hur romanerna förhåller sig till det verkliga fal-

let, hur de beskriver våldet, samt hur de beskriver personen. Jag har också tagit avstamp 
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i två forskare, Tithecott och Simpson, som bägge skriver om seriemördaren i kulturen.  

        Utgångspunkten för uppsatsen har varit att undersöka om fiktion kan ge en mer kom-

plex bild av en kategori av personer som ofta beskrivs endimensionellt. Seriemördare 

beskrivs ofta som onda monster, men de fynd jag har gjort i min analys visar att de två 

romaner jag använt målar upp en annan bild av Dahmer. I Min röst görs detta genom att 

Odjuret beskrivs i positiva ordalag, som en mycket avhållen och älskad person. Odjuret 

görs också mänsklig genom att motiven för morden beskrivs. I Zombie skapas motbilden 

till seriemördaren som ond genom att Quentin beskrivs som en komplex karaktär. Hans 

tankar och känslor är beskrivna och han görs mänsklig genom sin komplexitet. 
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