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1 Inledning

Läser man facklitteratur om deckare och deckargenren stöter man ofta på analyser och 

tolkningar av hjältarna. Sherlock Holmes, Jane Marple, Sam Spade, Martin Beck, Dirty 

Harry, för att nämna några, är alla kända karaktärer som har analyserats ur ett flertal 

perspektiv. Mördarna får också ofta stor plats när deckare analyseras. Däremot tenderar 

offren att hamna mer i skymundan, både av författarna och av forskarna. De analyseras 

främst i egenskap av symboler eller som en del av att mordet som helhet är en symbol. 

På sätt och vis är det naturligt eftersom deckare ofta är centrerade kring mordgåtan och 

dess utredning. Förvisso är ”polisdeckaren modell Dirty Harry” representant för offret, 

enligt Michael Tapper.1 Offret som individ är dock ändå relativt oviktig. Jag vill också 

hävda att när populärkulturen generellt skildrar sexarbetare2 figurerar de endast i 

bakgrunden eller som anonyma offer i deckare. Samtidigt är det vanligare att återskapa 

mediebilden av en sexarbetare, än att skildra deras verkliga villkor.3

Leif G.W. Perssons (hädanefter LGWP) Profitörerna (1979)4 har dock en 

annorlunda inställning till offret och hur en sexarbetare skildras. I romanen lånar LGWP

ut sitt namn till en karaktär, Leif G W Persson (hädanefter GW för att skilja dem åt), 

som dramatiserar en mordutredning. GW:s uttalade syfte med berättelsen är att visa ett 

exempel på hur somliga gör en oskälig vinst, medan andra får stå till svars för deras 

gärningar (s. 5). Trots det vill jag hävda att LGWP har ett tydligt men outtalat syfte att 

skildra sexarbetarnas verkliga liv och villkor medan medierna bara ett par år före 

bokens utgivning felaktigt larmade om ökad barn- och ungdomsprostitution, enligt 

LGWP.5 Hans deltagande som sakkunnig i Prostitutionsutredningen, som drog igång 

1977, ligger till grund för den värld han tecknar i Profitörerna, varför påståendet är 

okontroversiellt. Det som gör Profitörerna speciell är varken blandningen av fakta och 

fiktion eller det faktum att mordet förblir ouppklarat. Snarare är det just hur LGWP 

tecknar offret. Han har byggt upp romanen i två tydligt uppdelade narrativa nivåer där 

GW på den ena nivån går igenom och reflekterar över en utredning om mordet på en 

1 Michael Tapper, Snuten i skymningslandet: svenska polisberättelser i roman och på film 1965-2010, 
Nordic Academic Press, Diss. Lund: Lunds universitet, 2011, Lund, 2011, s. 65. För mer information 
om deckartypen ”Dirty Harry” se s. 6 nedan i uppsatsen.

2 Jag väljer att använda ordet sexarbetare hellre än prostituerad eftersom det förra mer tydliggör att det
är ett yrke, något man gör utan att det definierar hela ens person, medan det senare är förknippat med 
identitet och något man i så fall är hela tiden.

3 Som exempel skildrar Maj Sjöwall och Per Wahlöö just mediernas bild i Mannen på balkongen 
(1967). Se Tapper, s. 199f, 324f.

4 Leif G.W. Persson, Profitörerna: En polisroman, Norstedt, Stockholm, 1979. Hädanefter kommer jag 
att referera till romanen löpande i texten, med sidnummer inom parentes.

5 Leif G.W. Persson, Horor, hallickar och torskar: en bok om prostitutionen i Sverige, Norstedt, 
Stockholm, 1981, s. 27f. Det står också att medierna dementerade uppgifterna de följande två åren.
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sexarbetare, som han har dramatiserar på den andra nivån. Detta fungerar som ett sätt att

belysa offrets liv och offret som egen karaktär.

1.1 Syfte
Syftet med min uppsats är att undersöka hur mordoffer tecknas och varför. Det har, 

enligt Tapper, tidigare varit vanligt att deckargenrens mordoffer generellt har reducerats 

till en funktion för att berätta om arbetet med att lösa mordgåtan.6 Personteckningen har 

då blivit lidande, liksom den plats offren får i berättelsen. Jag har valt att undersöka 

mordoffret i Profitörerna eftersom romanens uppbyggnad och bakgrund gör det möjligt 

att göra en kvalitativ undersökning av en deckare, där ett sexarbetande offer ges en 

särskild plats, medan den övergripande frågan kräver en undersökning av ett större antal

deckare. Profitörerna är inte unik i det att mordet aldrig blir uppklarat men det är 

mindre vanligt. Dessutom har berättaren, GW, medvetet valt att dramatisera en 

mordutredning utan lösning och avslöjar det för läsaren knappt halvvägs in i romanen. 

Det öppnar för möjligheten att fokusera på annat än själva mordgåtan. Samtidigt har 

LGWP valt att låta GW skildra mordutredningen och polisernas arbete, snarare än 

offrets liv. Därför vill jag undersöka hur LGWP rent tekniskt gör för att ge offret den 

särskilda plats hon ändå har. Jag anser att en narratologisk analys är det bästa verktyget 

för att undersöka offrets plats i romanen. En sådan analys gör också att jag kan se om 

han skildrar mordoffret som en unik karaktär som är komplex i sig själv eller om det 

enbart är andras föreställningar om henne som kommer fram. Det är också vanligt att 

erotisera kvinnliga offers kroppar och göra dem till objekt till för andra att beskåda och 

åtrå, enligt Berit Åström.7 I min analys vill jag redogöra för om och i så fall hur LGWP 

gör rent tekniskt för att erotisera offret.

1.2 Teori och metod
Gérard Genette har i Narrative Discourse (1980)8 utarbetat en narratologisk teori som 

redogör olika berättartekniker. Enligt Lars-Åke Skalin menar Genette att hans 

föregångare inte har uppmärksammat skillnaden mellan frågan om ur vems perspektiv 

6 Tapper, s. 179f.
7 Berit Åström, ”Over Her Dismembered Body: The Crime Fiction of Mo Hayder and Jo Nesbø”, i 

Katarina Gregersdotter, Tanya Horeck och Berit Åström (red.), Rape in Stieg Larsson's Millennium 
Trilogy and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke [England], 2013, s. 103f.

8 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method (”Discours du récit”, en del av, Figures 
III, publicerades på franska 1972), övers. Jane E. Lewin, Cornell U.P., Ithaca, New York, 1980.
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läsaren får ta del av berättelsen och frågan om vem som berättar.9 Denna distinktion som

Genette gör spelar roll för att se hur bilden av offret i Profitörerna förmedlas. För att 

inte gå vilse i Genettes teori är det bra att känna till att han skiljer mellan ”handling” 

(”story”), ”berättelse” (”narrative”) och ”berättande” (”narrating”). Handling är det 

berättade innehållet medan berättelse är texten som sådan och berättande är 

produktionen av berättande händelser (”narrative actions”).10

Jag vill hävda att Genettes termer är de lämpligaste verktygen för att 

besvara frågorna jag ställer i syftesbeskrivningen. Genette har delat in berättarkonstens 

tekniker i fem övergripande aspekter: ”ordning”, ”varaktighet”, ”frekvens”, ”modus”, 

och ”röst”, med ett antal tillhörande termer som ger honom möjlighet att bryta ner och 

förklara berättartekniska grepp i detalj. Gällande ordning är den ”externa analepsen”11 

(hädanefter analeps) relevant för analysen. Den säger oss nämligen att de avsnitt när 

offret agerar utspelar sig före handlingarna på de båda berättarnivåerna, vilket tydliggör 

att offret själv aldrig har möjlighet att påverka händelseförloppet.

Varaktighetens indelningar ”implicita” och ”hypotetiska ellipser”12 visar 

när berättaren hoppar över delar av handlingen som skulle kunna ge mer information 

om offret. ”Summeringar”13 visar istället avsnitt som hoppar över detaljer och mindre 

händelser som också skulle kunna gestalta offret som unik person. Summeringar 

spänner dock över hela fältet mellan ellips och ”scen”14, varpå de ändå kan få med en 

hel del detaljer. Scener har bäst möjligheter att koppla inre och yttrat tal (det vill säga 

tankar och prat) och handlingar till karaktärernas personligheter. ”Pauser”15 å sin sida 

ger berättaren möjlighet att utveckla och resonera om handlingen utan att påverka den, 

vilket ger helt andra möjligheter att leverera information om offret.

Frekvens är viktigt eftersom hur många gånger en händelse berättas 

påverkar hur viktig den blir. I gestaltningen av mordoffret i Profitörerna spelar 

”repeterande berättande” och ”paradigmatiskt singulativt berättande”16 viktiga roller 

eftersom det förra visar att en viss händelse är viktig medan det senare visar att en 

enskild händelse i sig kan vara oviktig men att ett mönster med ett flertal liknande har 

betydelse.

9 Lars-åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, i Litteraturvetenskap: en inledning 
[andra upplagan], Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 182.

10 Genette, s. 27.
11 Ibid., s. 39f, 48f.
12 Ibid., s. 106, 108f.
13 Ibid., s. 94ff.
14 Ibid., s. 94f.
15 Ibid., s. 93f.
16 Ibid., s. 115f.
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Modus gör det möjligt att undersöka hur karaktärerna själva formulerar 

sina egna inre och yttrade tal, samt vilket perspektiv berättaren har. ”Berättat tal”17 visar 

att berättaren endast återger innehållet utan att gestalta karaktärernas tal. ”Transponerat 

tal i fri indirekt stil”18 (hädanefter fritt indirekt tal) närmar sig karaktärerna och ger 

åtminstone en känsla för hur de tänker och pratar. ”Rapporterat tal”19 är viktigt eftersom 

det ger plats åt karaktärerna att själva berätta. Extra viktigt är det att leta efter 

”stiliseringar”20 eftersom berättaren då ”imiterar” karaktärernas unika idiolekter. Jag vill

hävda att sådan stilisering kan appliceras både på fritt indirekt tal och på rapporterat tal 

och att graden av stilisering kan variera. Vad det gäller perspektiv är ”nollfokalisering” 

och ”intern fokalisering”21 relevanta för analysen eftersom de visar när informationen 

förmedlas objektivt respektive när den filtreras genom karaktärerna och på så sätt 

påverkar trovärdigheten.

Röst är relevant i den meningen att det är viktigt att ha i åtanke att den 

”extradiegetiska nivån” respektive den ”diegetiska nivån”22 ger delvis olika information.

Den förra är romanvärldens verklighet medan den senare är GW:s dramatisering av en 

mordutredning från den extradiegetiska nivån. GW har gjort vissa berättartekniska val i 

sin dramatisering, vilket har betydelse för gestaltningen av offret och vilken information

han ger i den, även om dramtiseringen i sig inte ger oss särskilt mycket objektiv fakta.

I ”Over Her Dismembered Body” tar Åström upp hur deckaroffer 

analyseras. Hon menar generellt om deckaroffer att eftersom kroppen är satt i en 

försvarslös position, där andra tittar på och analyserar den, blir offret läst som kvinna, 

oavsett vilket biologiskt kön kroppen har. ”Feminiseringen” sker alltså i och med att 

berättare och karaktärer tar sig tid att analysera och begrunda kroppens utseende när den

är satt i en försvarslös position. Skillnaden mellan biologiska mans- och kvinnooffer är, 

enligt henne, att den biologiska kvinnokroppen ofta erotiseras; ett fenomen som är 

vanligt i kriminallitteraturen. Åström använder en tidningsartikel från 1800-talet för att 

visa på hur den manlige artikelförfattaren erotiserar liket av en sexarbetare när han 

kärleksfullt (”lovingly”) beskriver hur vackert likets ansikte är, hur fin figur och byst det

har. Tropen ”det vackra kvinnoliket” är gammal och, som tidningsartikeln antyder, inte 

17 Genette, s. 171.
18 Ibid., s. 171f.
19 Ibid., s. 172, 174.
20 Ibid., s. 184f.
21 Ibid., s. 189ff. Begreppet nollfokalisering har kritiserats av Mieke Bal som menar att allt som berättas

måste vara uppfattat och artikulerat av någon. För mer information om problematiken med att förneka
förekomsten av fokalisator se Skalin s. 185f. Detta är dock något jag bortser ifrån eftersom Genettes 
definition klarar av att klargöra vad jag vill visa i uppsatsen, utan den problematiseringen.

22 Genette, s. 227ff.
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begränsad till deckargenren.23 Genettes narratologi kommer att visa vilken plats 

mordoffret får och hur information om henne presenteras för läsaren. Den kommer 

också att hjälpa mig med att upptäcka om kroppen erotiseras enligt Åströms teori och i 

så fall hur. Jag kommer att fokusera på de mest framträdande karaktärerna och de 

förhörda. Övriga karaktärer som nämner mordoffret gör det endast kort och ger ingen 

ytterligare relevant information.

1.3 Disposition
Efter forskningsöversikten, som ger en bild av vad andra har sagt om offer i deckare, 

hur de har analyserat dem, samt hur författarna har hanterat offren, börjar jag med själva

analysen. En kort genomgång visar att romanen är uppbyggd i två diegetiska nivåer där 

”dokumentärt” material på den ena nivån ligger till grund för berättelsen på den andra. 

Därför har jag valt att dela upp resterande del av analysen i två större avsnitt med 

tillhörande underrubriker. Först börjar jag med att analysera vilken information man får 

om offret på diegetisk nivå. Jag börjar med att följa huvudkaraktären, sedan följer jag 

huvudkaraktärens kollegor, misstänkta och andra förhörda samt berättaren själv. I det 

andra stora avsnittet analyserar jag den extradiegetiska nivån. Där har alla poliserna en 

gemensam underrubrik medan berättaren har kvar sin egen. Offret har också en egen 

underrubrik. Sist presenterar jag mina slutsatser om hur offret gestaltas. I samband med 

det sätter jag offret i en kontext genom att kort jämföra det med andra deckares offer.

1.4 Forskningsöversikt
I Crime Fiction since 1800: Detection, Death, Diversity (2010)24 går Stephen Knight 

igenom kriminalromanens utveckling. Titeln anspelar på de tre stora sprången som 

genren har tagit. Steg ett är upptäckandet, där detektiven blir en centralgestalt som 

upptäcker ledtrådar för att lista ut vem som begick brottet och varför. Steg två innebär 

att egendomsbrotten får stå tillbaka för morden. Steg tre handlar om mångfald. Fler 

undergenrer har utvecklats; exempelvis får personer av olika etniciteter och sexuell 

läggning större roller medan feministiska perspektiv också har tillkommit, för att nämna

några skillnader. I genomgången tar han samtidigt i korta avsnitt upp hur offren har 

tecknats genom tiderna, vilket ger mig möjligheten att sätta LGWP:s offer i en kontext.

Knight menar att de första deckarna under mitten av 1800-talet främst 

handlade om egendomsrelaterade brott, även om mord också förekom. Närmare 

23 Åström, s. 103f.
24 Stephen Thomas Knight, Crime Fiction since 1800: Detection, Death, Diversity [andra upplagan], 

Palgrave Macmillan, Basingstoke [England], 2010.
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1900-talet blir dock mord allt vanligare.25 I samband med att mord blir det vanligaste 

brottet menar Knight att offren i ”guldålderns” deckare tecknas med viss auktoritet och 

en förmögenhet, faktorer som kan påverka kretsen kring offret. Offret blir alltså en 

person som kan väcka fientlighet och avund hos de misstänkta.26 Under 1950-talet, då 

polisproceduralen (det att följa en ”riktig” mordutredning) börjar ta plats i deckarna, 

skriver författaren Ed McBain27 om brott där offren är vanliga människor som råkar ut 

för utpressning, blir knivhuggna eller skjutna. Det är också hur brottsligheten påverkar 

vanliga människor som McBain skildrar. Samtidigt menar Knight att handlingen rör 

personliga kriser snarare än samhällskritik, även om den utspelar sig i en kontext med 

efterkrigstidens ångest och stadens alarmerande natur (”alarming nature”), som fond.28

Tappers Snuten i skymningslandet (2011) ger en omfattande översikt över 

undergenren polisberättelser, det vill säga deckare där arbetande poliser löser brotten, 

snarare än att exempelvis journalister och privatdetektiver gör det. Tapper går igenom 

deckargenrens historia och lagens och brottets historia. Dessa sätter han sedan i en 

idéhistorisk kontext. Han går också igenom den svenska deckarens historia och jämför 

den med de nationella idéhistoriska strömningar som fanns i Sverige under 1900-talet. 

Han kopplar även samman den svenska genreutvecklingen med den internationella. I 

samband med sin genomgång av ett antal romaner och filmer, som illustrerar 

utvecklingen, utvecklar han sina resonemang. Liksom Knight ger Tapper en kontext 

som gör det möjligt att jämföra offret i Profitörerna med andra offer i deckargenren.

Tapper menar att när fokus går från privata deckare till poliser under 

1950-talet ses brotten som konsekvenser av exempelvis klasskillnader och rasism. 

Tanken är att de kriminella är offer för ett orättvist samhälle.29 Nästan parallellt sker, 

enligt honom, utvecklingen av film noir-genrens sista fas (1949–1955) där den 

personliga hämnden får en större plats.30 Indirekt blir alltså offret viktigare då hjälten 

har en anledning att klara upp brottet, utöver det att hitta lösningen på en (mord-)gåta. 

På grund av att samhället tar en politiskt konservativ vändning under 1960-talet skapas 

Dirty Harry, en konservativ polis som gärna överträder de små paragraferna för att fånga

brottslingarna. Han har, enligt Tapper, fått stå modell för många av genrens hämnande 

poliser och privatpersoner under 1970-talet, som antingen själva är överlevande offer 

25 Knight, s. 67f.
26 Knight menar att ”guldåldern” snarare bör betraktas som en genre än en tidsperiod, även om den var 

som mest populär under mellankrigstiden. Genren kan sägas stämma överens med vad som kallas 
pusseldeckaren. Mer om genrens utmärkande drag kan man hitta i Knight, s. 84ff.

27 Pseudonym för Salvatore Lombino, som senare bytte namn till Evan Hunter.
28 Knight, s. 158ff.
29 Tapper, s. 56f.
30 Ibid., s. 47f.
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eller också anhöriga eller vänner som står som representanter för offren.31 I samband 

med genomgången av Profitörerna sätter Tapper den i en samhällskontext och jämför 

den med några av LGWP:s andra romaner.

Elaine Showalter undersöker i ”Rethinking the Seventies” (1990)32 hur 

kvinnor allmänt har skrivit om våld mot kvinnor och kvinnors försök att freda sig från 

det. I samband med det tar hon upp Muriel Sparks The Driver's Seat (1970)33 i vilken 

huvudkaraktären söker upp en psykopatisk sexbrottsling som hon sedan tvingar till att ta

hennes liv. Showalter menar att Spark satiriskt presenterar en feminin visdom 

(”feminine wisdom”) när hon gestaltar hur kvinnan skapar sin identitet genom att välja 

kläder.34 Idén att identiteten ligger i det materiella återkommer i Profitörerna men 

LGWP kopplar det till konsumtionssamhället och i förlängningen till sexhandeln.

Katarina Gregersdotter argumenterar i ”The Body, Hopelessness, and 

Nostalgia” (2013)35 för att det finns en stark koppling mellan protagonisternas kroppar 

och staten i många samtida svenska kriminalromaner. En sliten protagonist speglar ett 

slitet samhälle på väg utför. Hon tar upp Anders Roslunds och Börge Hellströms Box 21 

(2005) och Stieg Larssons millenniumtrilogi (2005-2007), i vilka protagonisterna 

kroppsligt kontrasteras mot offren, som ses som handelsvaror och utsätts för våldtäkt 

och trafficking. Gregersdotter menar att man kan se hur den globaliserade ekonomin 

och välfärdsstaten påverkar både protagonisternas och offrens kroppar.36 I Box 21 får 

man följa både offrets liv, hur hon hamnade i Stockholm som offer för trafficking, och 

utredningen om misshandeln av henne. Enligt Gregersdotter får offret därmed en röst 

och blir ett subjekt, även om andra karaktärer inte ser henne som det.37 Gregersdotter 

nämner också att Sjöwall & Wahlöös Roseanna (1965), skriven vid tiden för den 

kvinnliga sexuella frigörelsen, i hög utsträckning undersöker offrets sexuella historia.38 

Det anses alltså vara intressant som förklaring till varför hon mördades. Gregersdotter 

har analyserat offren på ett symboliskt plan, samtidigt som hon också visar hur Roslund 

och Hellström berättar offrets liv. I min analys lägger jag mer fokus på att undersöka 

31 Tapper, s. 60ff.
32 Elaine Showalter, ”Rethinking the Seventies: Women Writers and Violence”, i Katherine Anne 

Ackley (red.), Women and Violence in Literature: an Essay Collection, Garland, New York, 1990.
33 The Driver's Seat är mer en thriller än en typisk deckare men det är ändå relevant att jämföra den med

Profitörerna eftersom gränsdragningen mellan genrerna inte är självklar.
34 Showalter, s. 245f.
35 Katarina Gregersdotter, ”The Body, Hopelessness and Nostalgia: Representations of Rape and the 

Welfare State in Swedish Crime Fiction”, i Katarina Gregersdotter, Tanya Horeck och Berit Åström 
(red.), Rape in Stieg Larsson's Millennium Trilogy and Beyond: Contemporary Scandinavian and 
Anglophone Crime Fiction, Palgrave Macmillan, Basingstoke [England], 2013.

36 Ibid., s. 83.
37 Ibid., s. 87, 95.
38 Ibid., s. 86f.
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vilken plats offret får. Samtidigt är det intressant att undersöka vad poliserna i 

Profitörerna frågar efter, i jämförelse med polisernas sexfixering i Roseanna.

Åström skriver i ”Over Her Dismembered Body” (2013) att kroppen alltid 

har haft en central plats i kriminalromaner, vilket inte stämmer för de tidigaste 

deckarna.39 I artikeln har hon analyserat våldet i två deckarromaner: Mo Hayders 

Birdman (2000) och Jo Nesbøs Snømannen (2007). Åström menar att våldet i 

romanerna är en viktig del i författarnas försök att kritiskt undersöka samhällets förakt 

för kvinnor och kvinnokroppen. Hon menar också att Både Hayder och Nesbø aktivt 

undviker att erotisera offrens kroppar genom att alltid beskriva kroppsdelarna på ett 

avhumaniserande sätt.40 I analysen kommer jag att undersöka huruvida kroppen 

erotiseras i Profitörerna eller ej och jämföra symboliken i Profitörerna och Birdman.

Horor, hallickar och torskar (1981), av LGWP, har inget att göra med 

varken offer eller deckare utan är en redogörelse för sexhandel som samhällsfenomen. 

Dock har han använt materialet som bakgrund när han tecknar världen och karaktärerna 

i Profitörerna och det är intressant att se vilka beståndsdelar av offret som är typiska 

egenskaper och villkor för en sexarbetare i Sverige under 1970-talet. LGWP:s forskning

är nämligen en kartläggning av vilka som säljer sex, hur de säljer sex och i vilken 

omfattning sexhandel finns i Sverige under 1970-talet. Utöver det redogör LGWP även 

för vilka som köper sex, sexhandelns ekonomiska strukturer och dess konsekvenser, 

samt hur man kan motverka den.

2 Analys
2.1 Profitörerna – bakgrund och uppbyggnad
1977 drog Prostitutionsutredningen igång, där LGWP deltog som sakkunnig. 

Slutsatserna därifrån har han sedan använt när han har tecknat romanvärlden i allmänhet

och mordoffret i synnerhet. Romanen är uppbyggd i två separerade diegetiska nivåer där

den diegetiska nivån är GW:s dramatisering av dels en mordutredning och dels en 

utredning mot ”Bordellkungen” som bland annat anhålls för grovt koppleri. LGWP har 

använt bordellhärvan i samband med Geijeraffären som bakgrund till avsnitten om 

bordellkungen och det finns fyra mord på sexarbetare som kan ha inspirerat till mordet 

som skildras i Profitörerna, enligt Tapper.41 Däremot är GW:s ”dokumentära” material 

lika påhittat som GW själv. GW:s material består av handlingar från polisen och andra 

39 Åström, s. 102. För mer information om de tidiga deckarnas brottstyper, se Knight s. 67f.
40 Ibid., s. 97, 103.
41 Tapper, s. 327ff.
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rättsvårdande myndigheter, intervjuer med inblandade, anteckningar av en docent i 

kriminologi, Lars M Nilsson, som agerade sakkunnig i 1977-års Prostitutionsutredning, 

samt Nilssons intervjuer med offret (s. 5f). På den extradiegetiska nivån reflekterar GW 

över nämnda material. I och med uppbyggnaden får den diegetiska nivåns berättelse 

samtidigt en synlig berättare i GW. På den diegetiska nivån gör sig GW dock osynlig 

och berättar med nollfokalisering eller intern fokalisering, varför jag benämner honom 

med det mer neutrala ”berättaren” när jag analyserar den diegetiska nivån.

GW förklarar i förordet att han har försökt rekonstruera de delar av 

utredningarna han inte har kunnat läsa sig till och att han har tagit sig friheten att måla 

upp den bild han tror är den sanna i de fall där materialet har gett uppenbart ohållbar 

information (s. 5f). På den extradiegetiska nivån får läsaren ta del av delar av det 

”dokumentära” material han har använt sig av för att skriva sin berättelse. Förutom att 

det kan vara svårt att hålla isär vad som är dokumentärt i verkligheten och vad som är 

dokumentärt i GW:s värld, innebär strukturen att karaktärernas ord och tankar på den 

diegetiska nivån inte nödvändigtvis stämmer överens med deras ord och tankar på den 

extradiegetiska nivån, eftersom de förra är en selektiv dramatisering, gjord av GW.

Det faktum att LGWP lånar ut sitt namn till berättaren, samt att romanen 

bygger på en verklig utredning om 1970-talets sexhandel, ger intryck av att mordoffret 

skulle kunna ha varit en verklig person. Tapper skriver att ”[d]et är i den sociala och 

ekonomiska typbeskrivningen av prostitutionen romanen kan ses som dokumentär”.42

2.2 Den diegetiska nivån
2.2.1 Lewin
Officiellt är det Andersson som är chef för utredningen men det är kriminalinspektör Jan

Lewin som är den drivande i fallet och därmed den som får störst utrymme på den 

diegetiska nivån. Romanen börjar in medias res med en summering som beskriver en 

lägenhet i vilken det ligger en sönderslagen kvinna med ett stolsben intryckt i underlivet

(s. 11ff, 22f). Avsnittet ger en beskrivning av vad berättelsen kommer att handla om. 

Längre fram frågar Lewin om man vet vem offret är, som att hon lever (s. 19). Han 

fortsätter med presensformen ett par gånger innan han byter till preteritum (s. 20, 27, 

29). Trots att kvinnan är sönderslagen ser han vem hon är. ”Men mest kände han det i 

magen” (s. 19). Nästa stycke pendlar mellan nutid och minnen. I analepser berättade 

som fritt indirekt inre tal, får man veta att hon tre dygn tidigare suttit i Lewins 

besöksstol på våldsroteln. Han minns att allt hade varit annorlunda. Hon hade rört sig på

42 Tapper, s. 327.
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ett särskilt sätt. Han minns det förmodligen eftersom han tyckte att det var ”osvenskt”. 

Vid ett tillfälle log hon mot honom (s. 19f). En radbrytning skickar läsaren tillbaka till 

nutiden, där kontrasten mot minnet är stor: ”Nu däremot låg hon helt stilla på ett golv. 

Dessutom […] var hon illa åtgången. Både i ansiktet och på kroppen” (s. 20). Sättet att 

berätta på gör att man som läsare befinner sig på Lewins kontor och i lägenheten 

samtidigt. En summerande analeps av deras möte ger vid handen att det rör sig om 

Kataryna Rosenbaum, född 1948 i Lodz, Polen. Hon kom till Trelleborg som politisk 

flykting i augusti 1969 (s. 20). Senare tar en analeps berättelsen tillbaka till en slags 

scen med fritt indirekt yttrat tal som ger mer information om Rosenbaum. Hon har tre 

dagar före mordet följt med till polisen efter att en granne anmält ett bråk i Rosenbaums 

lägenhet. Väl hos polisen ångrar sig Rosenbaum och förminskar händelsen, trots att hon 

hade en ömmande och rodnad hals. Ett exempel förtydligar situationen:

”Massage och avslappning”, förklarade hon. Självfallet helt seriöst. Hon var utbildad i 
yrket och hade gått en kurs på ett fysikaliskt institut. Hon hade förresten diplom därifrån. 
Lewin hade nickat instämmande. Lite kunde han räkna ut själv och dessutom var det inget 
brott att vara prostituerad.

Nå, men kunden då? Som försökt strypa henne? Strypa var väl för mycket sagt. Det 
hade blivit bråk och lite knuffar när hon försökt köra ut honom.

Skrikit på hjälp? Folk skulle alltid överdriva. (s. 26)

Scenen är ett sätt att ge liv åt detta enda möte mellan Lewin och Rosenbaum. Den 

fungerar samtidigt som ett sätt att delge läsaren samma information som Lewin ger sina 

kollegor. Samtalet är uppbyggt som paradigmatiskt singulativt berättande och det fria 

indirekt yttrade talet fungerar som exempel på karaktärernas sätt att prata i ett annars 

mycket längre samtal. Just ”fysikaliskt institut” men även ”[f]olk skulle alltid 

överdriva” är två stiliseringar som ger en fingervisning om Rosenbaums idiolekt. 

Effekten är att berättaren med få ord ger en skarp bild av Rosenbaum och av situationen 

(om än filtrerad genom Lewin). Samtidigt är scenen förvillande lik en summering 

eftersom inget kroppsspråk eller andra detaljer nämns. Dock gör stiliseringen och 

likheten med riktigt rapporterat tal att jag tolkar det som en scen med replikskiften. 

Scenen är repeterande berättande av mötet ur ett nytt perspektiv. Vid ett annat tillfälle 

återvänder berättelsen till deras möte genom att Lewin minns att hon hade haft ”[e]n 

mycket stark och påträngande parfym” som han hade ursäktat med att den hörde till 

hennes yrkesroll (s. 48). Han besöker hennes lägenhet och blir, trots att han tyckte illa 

om parfymen, besviken över att den är doftlös (s. 48). Genomgången av lägenheten 

består till största delen av en summering med fritt indirekt inre tal som bryts av korta 

inslag med scener där Lewins tankar berättas som rapporterat inre tal:
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Det stämmer inte. Han hade gått runt i våningen i en kvart. […] Soffgrupp klädd i vitt 
linne med noppor på. Han visste inte vad det hette. Någon speciell vävteknik förmodligen 
och säkert dyrt. Den vita heltäckningsmattan i vardagsrummet. En vit bokhylla. Nästan 
inga böcker men en hel del flaskor och glas ordnade i rader. Prydnadssaker. I kristall, trä 
och vanligt glas. […] 

Sovrummet: mässingssäng med vitt virkat överkast, vitt nattygsbord och vit telefon. 
Vit flossamatta på golvet. Flossamatta hette det. Det kom han ihåg från en annan 
utredning.

Det är en lägenhet i något heminredningsreportage, tänkte han. Säkert inte billigt men
det stämmer inte.

Det stämmer inte med hennes ansikte, ögon och hennes sätt att tala. Definitivt inte 
med det sätt hon hade rört händerna medan hon talade. (s. 48)

Minnena av Rosenbaum fungerar som repeterande berättande som hela tiden bygger 

vidare på bilden av deras möte. Man får ta del av fler av Lewins tankar i en fortsättning 

där rapporterat och fritt indirekt inre tal blandas. Han undrar om hon var rädd. Han antar

också att hon försökte göra sig fri från sin historia med hjälp av nya saker. Lewin jämför

inredningen med sin egen lägenhet och drar slutsatsen att det rör sig om annan rädsla, 

”än den som kom sig av att man 'måste' vara ensam” (s. 48f).

Lewin tycks vara den polis som på den diegetiska nivån mest ser 

Rosenbaum som en vanlig människa. Ett exempel är en scen då Jarnebring precis har 

målat upp en ganska sympatisk bild av henne för att sedan avsluta med att det måste ha 

varit något fel på henne: ”– Varför tror du det, undrade Lewin. […] Spanare, tänkte han.

/ – Hon var ju hora. Jarnebring såg surt på Lewin” (s. 28f). En implicit ellips flyttar 

fram handlingen någon timme, till en trött Lewin som lyssnar på tekniker Bergholm 

med kollegor. Lewins tankar presenteras som rapporterat inre tal: ”Kroppen, tänkte 

Lewin. […] Kroppen... den där kvinnan Rosenbaum... horan... / Ni talar om Kataryna 

Rosenbaum född 1948, tänkte han. Och det är inte mer än fyra dygn sedan. Eller för nio 

timmar sedan... då rättsläkaren hade kommit” (s. 29). Den första scenen där Lewin 

minns tillbaka på mötet sker annars redan när han identifierar henne: ”Herre gud, tänkte

han. Det är inte mer än tre dygn sedan. Men då hade allt varit helt annorlunda” (s. 19). 

Liknande scener, där Lewin håller reda på antalet dagar som har gått sedan mötet 

respektive morddagen, återkommer ett flertal gånger (s. 20, 31, 50, 60, 111, 121, 123, 

133). Det förekommer också en summering som refererar tillbaka till morddagen, innan 

Lewin kände till mordet (s. 131). Dessutom finns det en scen som utspelar sig tre och en

halv månad efter mordet, när den huvudmisstänkte men frikände Kjellberg har begått 

självmord. I den refererar Lewin tillbaka till månaden då Rosenbaum blev mördad (s. 

310). Räknandet fungerar som ett slags repeterande berättande av mötet och mordet, 

eftersom det hela tiden påminner läsaren om det, även om inte själva mötet berättas. 

Upprepandet tydliggör Rosenbaums intryck på Lewin. I en scen tänker han på henne när
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han är ledig, medan han i en annan scen blandar in henne i ett barndomsminne när han 

drömmer. I en tredje scen tycker han att den misstänkte Kjellbergs exfru liknar 

Rosenbaum (s. 281, 287, 289). Lewins besöksstol blir också en viktig symbol då Lewin 

byter plats på den och sin egen, för att hovmästaren inte ska sitta på den (s. 31, 33f). I 

några scener vänder han sig dessutom mot den och pratar, som om Rosenbaum satt där 

(s.133, 227f, 264). Ett exempel är när de precis har fått fram ett fingeravtryck: ”Nu då...,

tänkte han. Nu var det väl själva... Han såg på den tomma stolen på andra sidan 

skrivbordet och nickade uppmuntrande mot den” (s. 128). I en analeps berättad som 

scen flyttar de Rosenbaums kropp. Då vill Lewin inte ens titta på den, men skäms 

samtidigt för det, varför han istället tittar extra mycket, vilket gör honom illamående (s. 

30). Lewin bryter också ihop när fingeravtrycket inte matchar någon av de för tillfället 

misstänkta. Han åker hem en måndag och återvänder onsdagen efter (s. 223ff).

2.2.2 Andersson och Jarnebring
Då Lewin ensam har den tydliga huvudrollen blir bilden av Rosenbaum knapphändig 

när man undersöker henne ur andras perspektiv. Chefen för utredningen, Andersson, 

refererar oftast till henne som ”offret”. Vid ett tillfälle får man dock följa honom, när 

han går igenom hennes lägenhet. I samband med detta ger berättaren en beskrivning i en

slags nollfokaliserad summering som berättar vad Andersson och två tekniker hittar:

I Katarynas lägenhet fanns nämligen ytterst få ting som visade på bindningar till andra 
människor. Det fanns ett fåtal fotografier. […]

Kataryna själv, leende eller allvarlig […].
Brev? Brev hittade man över huvud taget inga.
Räkningar och kvitton? Ointressanta. Betalda kontant, inga krediter, inga krav. Vanliga

banala ting: sex kristallglas från NK, ett par skor från Svans skoaffär på Drottninggatan, 
mat från Åhléns vid Klarabergsgatan.

Hela lägenheten var sval och opersonlig, snyggt möblerad – men med nya saker – 
prydlig och välstädad. Till och med i kylskåp, skafferier och badrumsskåp härskade 
ordningen och anonymiteten.

En ensam människa, tänkte Andersson. (s. 43)

Det sista stycket, med Anderssons rapporterade inre tal, gör det svårt att avgöra 

huruvida stycket före tillhör honom själv eller om det är berättarens egna reflektioner.

Jarnebring, den polis som kände offret sedan tidigare, tilldelas en 

paradigmatiskt singulativt berättad scen där frågor och klargöranden är bortklippta, 

medan kvarvarande repliker agerar exempel på hans jargong. Hans ord berättas som fritt

indirekt yttrat tal varvat med rapporterat yttrat tal: ”'Ganska snygg tjej. Horat i flera år. 

Kallade sig Kitty i jobbet.' […] Så vitt Jarnebring visste hade hon inte haft någon hallick

under de sista åren. / Men innan dess hade hon haft en. […] Det var före detta 
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fästmannen hennes. 'Marek Sienkowski.' […] 'En riktig jävla typ […]'” (s. 28). Hon 

lämnade honom efter att han nästan hade slagit ihjäl henne en gång (s. 28). Jarnebring 

anser att hon ”[v]erkade trevlig och ganska begåvad” men att det måste ha varit något 

fel i huvudet på henne, eftersom hon var ”hora” (s. 29). Rosenbaum som person tycks 

alltså inte ha gjort samma intryck på övriga poliser, som på Lewin. Däremot delar 

Andersson samma intryck som Lewin: att hon måste ha varit en ensam person. Dock är 

det endast Jarnebring som har träffat henne medan hon levde.

2.2.3 Misstänkta och andra förhörda
I Rosenbaums lägenhet hittar poliserna en telefonbok (s. 43). Lewin hör de flesta som är

uppskrivna där och nästan alla förhör är skrivna som scener, ibland med inslag av 

summeringar och ellipser. Uttalandena bör oftast ses som paradigmatiskt singulativt 

berättande och största delen består av rapporterat yttrat tal med varierande grad av 

stilisering. Det fungerar som ett sätt att fokusera på innehållet, men samtidigt som det 

gör bilden skarpare blir den något förenklad. Berättaren växlar mellan intern 

fokalisering genom Lewin och nollfokalisering. Dock berättas inte de förhördas inre tal, 

utan man tvingas tolka deras beteenden.

En ensam hovmästare på 62 år var inte bara kund utan brukade även 

komma till Rosenbaum bara för att prata och då behövde han inte betala. Han har känt 

Rosenbaum sedan ett par år tillbaka och han brukade ta med sig smörgåsar och 

delikatesser (s. 33ff). Hovmästaren säger också: ”– Hon var alltid så snäll. Nu var 

ögonen blanka igen. Ni förstår... en karl måste ha nån att prata med” (s. 37). En 55-årig 

gift sjukpensionär kallar Rosenbaum ”[e]tt vanligt luder bara” (s. 100f). En 25-årig 

medicine kandidat hade å sin sida en öppen och vänskaplig relation med henne. De hade

även sex, utan att blanda in pengar (110).

Anita, en 32-årig sexarbetare sedan tio år, delade lokal med Rosenbaum i 

ett år, innan de blev vräkta (s. 103). ”– Vi var goda vänner, sa hon. Det var inte bara så 

att vi jobbade ihop. […] Jag tyckte verkligen om Kataryna men... […] hon hade sina 

sidor” (s. 104). Några rader senare säger Anita: ”Kataryna var inte alltid schysst mot 

sina vänner” (s. 104). Anita avslöjar också att det hade varit en del misshälligheter om 

kunderna. Hon säger att Rosenbaum hade stora bröst, vilket kunderna gillar. Längre ned 

skriver berättaren att Lewin förstod att Rosenbaum hade konkurrerat ut henne. Anita 

och Rosenbaum hade ofta varit ute tillsammans och kombinerat nytta med nöje genom 

att ragga kunder på krogen. Hon känner inte till några pojkvänner, endast tillfälliga 

bekanta (s. 104). ”'Hon hade blivit rejält bränd några gånger', berättade Anita med sorg i

13



stämman. Själv var hon gift. Men med Kataryna var det annorlunda. Hon var liksom 

ensam på något sätt. Fick ingen riktig kontakt” (s. 104).

Stig Åke Kjellberg, en byggnadsingenjör på 43 år, träffade Rosenbaum på 

Maxim (s. 105, 265). Han säger att ”[d]et var en mycket trevlig flicka. Mjuk, behagligt 

sätt. Inte den där frigjorda, nya gåpåartypen” (s. 105). Han säger också att hon skrev 

maskin, att hon skulle börja studera till hösten och att de endast träffades tre gånger (s. 

106). Senare förhör med Kjellberg ger en något mer komplicerad bild av deras relation. 

Han har blivit illa medfaren av förhören när Lewin frågar varför han har ett ihoptejpat 

foto av Rosenbaum. Kjellberg svarar inte direkt utan säger: ”– Hon ljög. Plötsligt stod 

han upp och skrek rakt ut. Hon ljög den förbannade horan. Åhh gud vad hon ljög för 

mig. Han sjönk ner i stolen igen. Slog händerna för ansiktet. Så började han snyfta” (s. 

277). Ännu senare tycks han ha resignerat och i en scen med stiliserat rapporterat yttrat 

tal säger han att Rosenbaum hade följt med honom och hans dotter, Lina, på middag 

hemma hos hans mamma. ”– Så var det bara en hora, sa han. En man kunde köpa för ett 

par hundralappar... som jag visade upp för Lina” (s. 278). Kjellberg säger senare att hon 

berättade för honom ”[a]tt hon jobbade på ett slags institut. Ett massageinstitut. Hon 

kunde visst inte få nåt annat […]. Hon grät. […] det kunde inte bli något mellan oss. 

Hon sa att hon älskade mig. Att vi inte skulle träffas mer... för att hon älskade mig” (s. 

279). Helgen efter samtalet hade Kjellberg sökt upp henne i ateljén. Han påstår att hon 

då tog en stol och motade mot honom, som om han var ett djur på en cirkus (s. 283f).

Genom att GW lyfter fram förhör med olika personer visas en nyanserad 

bild av hur Rosenbaum var mot andra samtidigt som man får veta konkreta detaljer, 

vilka ger henne en egen personlighet. Intrycket är att hon hade olika sorters kunder och 

att hon var rädd för kärleken. Förutom det kan man läsa att hon tog olika betalt 

beroende på vem som var kund. Hovmästaren behövde vanligtvis bara betala 300 

kronor för samlag och en annan kund betalade middag och 500 kronor för samtal och 

samlag medan bordellkungen, som hyrde ut ateljén till henne, betalade 500 kronor för 

ett handjobb (s. 36, 108, 223). Det visar sig också att ingen kommer på hennes 

begravning (s. 121). Däremot tycks hon ha gjort intryck på Kjellberg såväl som på 

hovmästaren. Det är också hovmästaren som anger den längsta tiden för bekantskap: ett 

par år. Det är samtidigt begripligt att han inte vill visa att han gick till en sexarbetare 

genom att gå på hennes begravning. Likaså är det det begripligt varför Kjellberg avstår. 

Att ingen annan heller kommer stärker dock intrycket av att Rosenbaum var en ensam 

människa, utan nära vänner eller släktingar. Samtidigt som allt är utsagor från 
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”dokumentära” förhör är det bara andras upplevelser av Rosenbaum. Dock är det värt att

notera att förhören visar på polisernas intresse för personernas relation till Rosenbaum, 

snarare än deras gemensamma sexliv.

2.2.4 Berättaren
Berättaren börjar med en nollfokaliserad summering. I saklig ton beskrivs en påse med 

smörgåsar lika neutralt som offret: ”Den var ungefär trettio centimeter hög och av 

formen på den kunde man se att den innehöll en kartong [---]. Det fjärde stolsbenet, 

fyrtiotvå centimeter långt och lossbrutet från sitsens ram, var uppkört i underlivet på 

kvinnan på golvet” (s. 12). Kroppens position beskrivs noggrant. Morgonrocken är 

uppkastad till midjan och ”hon låg med vänster lår och skinka blottade” (s. 11). Som 

läsare uppmanas man att verkligen fokusera på kroppens utseende, särskilt som andra 

karaktärers aktivitet beskrivs i odetaljerade ordalag. I inledningskapitlet benämns 

Rosenbaums lik som ”kroppen”, ”kvinnan” eller ”Kataryna Rosenbaum” (s. 11ff). 

Senare går berättaren över till ”Kataryna” utom i specifika fall, som när rättsläkare och 

tekniker fokuserar på kroppen som sådan. Användandet av hennes namn fungerar som 

ett sätt att påminna om att offret var en riktig person och inte bara ett anonymt ”offer”. 

Berättaren tenderar att ofta ligga nära de karaktärer han berättar om och det är inte alltid

självklart när det rör sig om nollfokalisering respektive intern fokalisering. Nedan följer 

en analys av avsnitt som tydligt är nollfokaliserade.

I en scen kan man läsa att ”[Rosenbaum] vilade i [likbilschaufförens] 

armar med stelt spretande händer och saggande huvud. [---] Nu låg kroppen på båren. 

[…] Den täcktes snabbt över” (s. 30). Här nämns kroppen som något äckligt där inga 

sexualiserade kroppsdelar nämns. I genomgången av Rosenbaums lägenhet använder 

berättaren en paus för att beskriva hennes sista frukost: ”äggskal, brödsmulor, tom 

marmeladburk och använt kaffefilter som man funnit i soppåsen samt kaffekopp, glas 

med bottensats av apelsinjuice […]” (s. 43f). Det fungerar som ett sätt att lyfta fram 

Rosenbaums allmänmänskliga drag istället för att bara peka på det som är signifikant 

för sexarbetare. En summerande analeps berättar också att hon kom till jobbet iförd 

rävskinnsjacka, bruna skinnstövlar och brun kjol (s. 52). En hypotetisk ellips avslöjar 

summerande att Lewin har hört ett tjugotal av de femtiotalet personer han ska höra (s. 

53). Då berättelsen endast redogör för ett fåtal av alla som hörs (av vilka jag nämner 

några) får man anta att de sticker ut eller står som exempel för liknande personer, det 

vill säga en form av paradigmatiskt singulativt berättande. I det senare fallet är det ett 
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effektivt sätt att skära bort en mängd upprepningar, som inte ger någon ytterligare 

väsentlig information om vem Rosenbaum var.

2.3 Den extradiegetiska nivån
2.3.1 Poliserna
På den extradiegetiska nivån berättar GW i första-person med intern fokalisering, vilket 

innebär att övriga karaktärers tankar utesluts och man blir tvungen att lita till deras ord 

(och att GW:s urval av dem är representativt).

Vad det gäller Lewins fixering vid Rosenbaum och hans ständigt 

återkommande minnen av deras möte är de inte riktigt lika självklara längre. På den 

diegetiska nivån kan man läsa hur han bröt ihop efter motgången med fingeravtrycket 

(s. 223ff). Själv förnekar han att det rörde sig om förtvivlan utan kallar det besvikelse 

och en plötslig förkylning (s. 216f). På den extradiegetiska nivån får man dock ta del av 

utskriften av en bandad intervju: ”Uppriktigt sagt hade jag bara en tanke i huvudet. Att 

inte någon stolle skulle meja ner en hel buss med förare och passagerare så jag skulle bli

tvungen att släppa Kataryna. Det var faktiskt det enda jag tänkte på” (s. 217). Här får 

man som läsare alltså ordagrant veta vad Lewin hävdar att han tänkte. Lewins egen 

förklaring till sitt engagemang är att han hade fått tag i gärningsmannen (s. 241). I en 

senare analeps, berättad som scen, pressar GW Lewin och får följande svar:

– Därför att det var min utredning... Det var jag som klarade upp det. Han såg i väggen
när han sa det sista.

– Jag tänker på ditt engagemang i början.
– Du... Han såg på mig. Irriterad var han. Tydligt irriterad. Jag vet inte vad du tror... 

jag förstår inte vad du menar. Uppriktigt sagt... jag tycker vi har pratat tillräckligt om den 
saken. Han böjde sig framåt och stödde på skrivbordet med armbågarna. Det var ett grovt 
brott... mord. Du har själv sett hur hon såg ut. Det är klart jag gjorde vad jag kunde. Det 
gör vi poliser... åtminstone gör jag det. (s. 299)

Dessutom har GW plockat ut några citat där Dahlgren förklarar Lewins beteende: ”'Han 

tog det för personligt', 'han vart överansträngd'” (s. 215f). Det är tydligt att Lewin vill 

tona ned sitt engagemang medan GW på den diegetiska nivån istället tar sig friheten att 

förklara hans engagemang med en fixering och samtidigt lyfta fram den extra mycket.

Dahlgren hävdar att utredningsgruppen var för liten och GW håller med. I 

en paus berättar han att utredningens arbetsstyrka uppgick till 14 spanare, utredare och 

tekniker, medan den vanligen vid spaningsmord brukar uppgå till 30 (s. 137). Orsaken 

till resursbristen var ett annat, samtida, spaningsmord snarare än att mordet på 

Rosenbaum var oviktigt (s. 142).
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I GW:s intervju med Jarnebring, också en analeps berättad som scen, 

uttrycker den senare samma åsikter om Rosenbaum, som han har på den diegetiska 

nivån, dock utan att nämna något om fel i huvudet på henne. Han säger att hon var 

”hora" och att hon brukade prata om ”[h]orsvängen. Hon hade bra reda på sig. [---] Det 

var en hygglig tjej det gick lätt att prata med” (s. 238). Andersson säger att det är svårt 

att veta något om sexarbetare, eftersom det verkar som att de sällan har några riktiga 

vänner som kan eller vill berätta, och Rosenbaum fick de aldrig något riktigt grepp om. 

Samtidigt är det gärningsmannen som polisen fokuserar på (s. 239f). Medan Jarnebrings

intryck bekräftas av hans egna ord kan man inte utläsa att Andersson kunde se på 

lägenheten att Rosenbaum var ensam. Snarare uttrycker Andersson en generell åsikt om 

att sexarbetare i allmänhet tycks vara ensamma.

2.3.2 GW
GW:s egna tankar om utredningen ger en bra bild över hur fallet hanterades. Han 

berättar i en paus att polisen ser extra allvarligt på våldsbrott, särskilt mord, och 

Rosenbaum var inget undantag:

Hon var visserligen ”bara en hora” – och många poliser betraktar horor på ungefär samma 
sätt som de ser på yngre återfallsförbrytare – men hon var också kvinna.

En sak är säker. Vill man snabbt hitta ett större antal vuxna män som har den där 
gammaldags ridderliga synen på kvinnan är det ett gott tips att börja leta i polishuset. […]

Hora, men också kvinna. (s. 214)

Då GW redan har gått igenom allt material och dessutom skrivit berättelsen som 

utspelar sig på den diegetiska nivån bör man inte alltid tolka presensformen som att allt 

GW berättar på den extradiegetiska nivån sker samtidigt som berättandet. Snarare 

handlar det om ett tidlöst berättande, alltså paus, när han slås av ”[t]eknologin. 

Objektiviseringen av människor och mänskliga handlingar […]. Efter läsningen av alla 

dessa sidor upptäcker jag att jag fortfarande inte har en aning om vem hon var” (s. 

237f). Den sista meningen kan man dock tänka sig är en scen. GW ägnar ett antal sidor 

åt en summering, som fungerar som en slags analeps, i vilken han redogör för den 

information han har om Rosenbaum. Bilden är dock ofullständig och delvis 

självmotsägande. Genom registeruppgifter hos myndigheter och institutioner har han 

tagit reda på olika ytfakta. Bland annat framkommer det att Rosenbaum föddes den 20 

juni 1948, i Lodz, Polen. Vid 18 års ålder flyttade hon till Warszawa och bodde där i 

cirka tre år. Någon gång, efter att hon kommit till Sverige, byter hon efternamn från sin 

mors Zielinska till Rosenbaum (s. 245f). GW berättar att Rosenbaum gör antydningar 

om en judisk härkomst men att mycket talar för att hon har en vanlig polsk bakgrund (s. 
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246). Från sin svenskutbildning får hon goda vitsord.43 Hon läste en affärsteknisk 

yrkesutbildning i Västerås och arbetade i en livsmedelsbutik till 1972. Under hösten 

1972 flyttar hon till Stockholm. 1974 uppger hon att hon arbetar som kassörska på en 

sexklubb. Samma år blir hon sambo med Sienkowski. Under hösten året därpå flyttar 

hon igen och börjar på ”ett 'hälsoinstitut' i Vasastaden” (s. 247f). Trots att summeringen 

inte får med Rosenbaums egna djupare resonemang låter LGWP ändå GW ge plats åt att

förklara Rosenbaums liv, utan att söka efter några ledtrådar om vem mördaren är, eller 

för den skull heller förvirra läsaren i dennes misstankar.

I obduktionsprotokollet har GW funnit en beskrivning av offrets kropp, 

som visar objektifieringen av Rosenbaum: ”Liket ligger naket upplagt på 

obduktionsbordet. Kroppen mäter 165 centimeter med väl utvecklat hull och 

muskulatur” (s. 211). I en scen tar sig GW tid att titta på foton av henne: ”Ett 

regelbundet ansikte. Med mjuk mun, fylliga läppar, stora vackra ögon. Ramsvart hår. 

Mycket ljus hy. Kanske lite för docksöt. Kanske lite för hjärtformad. Vacker är hon men 

utseendet är från en annan tid” (s. 256). Dessa jämför han med rättsläkarstationens 

foton: ”Kroppen är liten och välproportionerad. Vithylt och med anlag för fetma. Men i 

september 1978 var hon inte fet. Välbyggd, bra byggd. Markerad midja, kraftiga höfter 

och väl utvecklad byst. Starka ben och små starka fötter med höga fotvalv” (s. 256). 

Som läsare blir man delaktig i analysen och värderingen av Rosenbaums utseende då 

man följer GW:s ögon som vandrar över fotona på henne. Beskrivningen liknar även 

beskrivningen av en sexarbetares lik, i tidningsartikeln som Åström tar upp.44

I en paus berättar GW om två saker ur Rosenbaums hem, som bäst visar 

vem hon var. Han tar sig tid att nysta i karaktärens liv, utan att bry sig om huruvida det 

driver handlingen framåt eller ej. Det ena föremålet är en sjuarmad prydnadsljusstake. 

Det andra är en ebenholtstavla med inskurna hebreiska bokstäver. Då prislapparna är 

bortskrapade drar han slutsatsen att Rosenbaum ville ge intryck av att de var arvegods, 

även om hon köpt dem i en antikhandel (s. 257f). Enligt GW speglar de sökandet efter 

en identitet samtidigt som att just en judisk identitet passar med hennes bakgrund. Det 

materialistiska sättet att visa sin identitet på springer ur ”[k]olröken i Lodz, de anonyma 

ändlösa raderna av hyreskaserner, den ena gatan lik den andra” (s. 257). Kontrasten 

mellan det och Warszawas lyxbarer, med rika turister som beskriver sina hemländer, får 

henne att fly. I Sverige får hon ett låglönejobb och kan inte se några möjligheter att 

43 På s. 256 kan man läsa att GW nämner att hon pratar god svenska med lite brytning, vilket också syns
i det stiliserade rapporterade talet. GW skriver att hon väljer sina ord noga till en början men när hon 
blir engagerad pratar hon fort och slarvar med uttal och tempus.

44 Åström, s. 103.
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förverkliga sig själv. Sexarbete blir, enligt GW, ett sätt att tjäna ihop pengarna som 

krävs. Enligt honom började hon troligen att sälja sex ganska tidigt i Sverige (s. 257f).

2.3.3 Rosenbaum
GW använder sig av Nilssons intervjuer för att komplettera utredningens bild av 

Rosenbaum. Olika stycken med implicita ellipser avslöjar att det rör sig om ett antal 

olika intervjutillfällen ur vilka GW har valt ut de avsnitt han anser vara intressanta. 

Analepser berättade som scener med stiliserat rapporterat yttrat tal, redovisar avsnitten. 

De blandas med (främst) pauser som berättar GW:s egna reflektioner, varför jag också 

saxar dem med intervjuerna. Intervjuerna rör främst Rosenbaums yrke och hennes 

relationer till män. I en summering sammanfattar GW hur hon påstår att Sienkowsi 

ledde henne in i sexbranschen. När de blev sambos märkte hon att han var ute mycket 

och träffade andra kvinnor, varpå hon började må allt sämre (s. 249f). Under intervjun 

verkar hon dock må bättre igen:

– Gud vad jag gick upp i vikt. (skrattar). [---] [Marek] kommer ner på klubben och 
[…] skäller på mig och börjar ruska mig så slog han mig. […] Lasse hade sagt till honom 
att jag såg ut som en subba och […]. Att det var lika bra att jag gick ner i källaren och 
började runka åt kunderna för att jag såg så subbig ut. […]

– Vad gjorde du då?
– Jag ville inte först men alla började reta mig. […] Dom andra flickorna också. […] 

Kataryna ska ner i källaren. […] Kataryna behöver motion... […]
– Gjorde du som dom sa?
– Ja inte först men efter ett tag gjorde jag. Mest för att det skulle bli lugn och […] så 

behövde jag pengarna. […]
– Hur upplevde du det?
– Äckligt. […] Men jag mådde så dåligt då att jag jag inte tänkte på det. […] Det var 

som jag stod utanför mig själv och det var någon annan som höll på. (s. 250)

Eftersom GW har gjort grundlig research vet han att Rosenbaum började arbeta på 

sexklubben innan Sienkowski kom in i bilden. Trots att GW tror att hon kan ha talat 

sanning, när hon beskriver hur hon började sälja sex på klubben, tvivlar han på att det 

var första gången hon sålde sex. Skälen till hans tvivel finns dels i vad hon själv antyder

och dels vad Anita avslöjar att Rosenbaum har sagt till henne (s. 251f).

I en intervju berättar Rosenbaum varför Sienkowski misshandlade henne 

extra grovt en gång: ”Marek som skulle vara så hård. […] Han var precis som alla andra

när det gällde. Precis lika rädd och lätt att krossa. Vet du hur man krossar en man?” (s. 

253). Rosenbaum säger att Sienkowski slog henne och var ute med andra tjejer. Som 

hämnd låg hon med en av hans kompisar och sa att hon ”aldrig fått utlösning med 

Marek. Men med honom... Ooh (skrattar)” (s. 253). Om män generellt säger hon: ”Ååh 

(skrattar) jag tycker synd om er. […] Det finns ingen kvinna som är svag som en man” 
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(s. 254). Detta eftersom män är egenkära och bara kan visa sig stora inför andra genom 

att ha många kvinnor. När andra män tar deras kvinnor blir de små, ynkliga och rädda 

(s. 254). Vidare menar hon att män som ska förstå, sådana som intervjuaren, är värst. 

Hon pratar om en man hon har träffat, som hon berättade om sitt liv för. Sedan kom hon 

på honom med andra kvinnor som hon säger: ”läste och visste allt och förstod varandra”

(s. 254f). Hon kände sig förnedrad av att han använde henne som en sak för att visa 

andra hur fin och förstående han var. Hon påstår att hon krossade honom på genom att 

säga att han inte kunde tillfredsställa henne (s. 255). Rosenbaum menar att de värsta 

kunderna är de som försöker tillfredsställa henne, varför hon simulerar orgasm, så att de

ska bli klara fortare. De bästa kunderna är de som bara tänker på sig själva. Hon säger 

att hon har fått orgasm av ett fåtal män, men bara när hon själv har velat, inte tack vare 

dem. Hon menar också att män behöver sexarbetare, kvinnor som låtsas få orgasm så att

männen får känna sig duktiga (s. 255f). Avsnitten ur intervjuerna och GW:s reflektioner 

fungerar som ett sätt att ge liv åt mordoffret och att koppla namnet till en person snarare

än att leta efter något i hennes bakgrund som kan motivera mordet eller på annat sätt ta 

fram en misstänkt. Genom att det rapporterade talet också är stiliserat får hon en egen 

röst som ytterligare ger personlighet åt Rosenbaum.

3 Slutsatser
På den diegetiska nivån får man ta del av Lewins ständiga återkommanden till mötet 

med Rosenbaum och till morddagen. Det sker genom repeterande berättande i form av 

analepser och genom att han räknar dagarna som går. Detta uppmuntrar läsaren att fråga

sig vad det var som var så speciellt med Rosenbaum. Lewin pratar även till 

besöksstolen, som om hon fortfarande sitter där. På den extradiegetiska nivån förnekar 

Lewin de starka reaktionerna, bland annat i en utskrift av en bandad intervju men också 

i en scen med rapporterat yttrat tal. GW har dock även material som förklarar 

personteckningen av Lewin. Bland annat säger Lewin i en scen med rapporterat yttrat 

tal att han hoppades att det inte skulle ske något massmord som skulle tvinga honom att 

lämna fallet. Dahlgren påstår också att Lewin tog det för personligt.

Jämför man bilden av Rosenbaum på den diegetiska och den 

extradiegetiska nivån kan man ana att GW har tagit sig friheten att projicera sina egna 

tankar på Lewin och Andersson. Ingen av dem nämner på den extradiegetiska nivån att 

hennes lägenhet var opersonlig eller anonym och ingen säger sig ha sett på inredningen, 

att hon var en ensam människa. Däremot säger Andersson att det är svårt att veta så 
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mycket om sexarbetare. Ingen av de förhörda tycks heller ha känt henne särskilt länge 

eller vetat så mycket om hennes privatliv. GW:s val att med rapporterat inre tal projicera

sina egna slutsatser på Lewin och Andersson, ger dock en starkare effekt, eftersom det 

säger att man kan se på inredningen att hon var ensam. GW tillskriver även Lewin sin 

analys, att de nya sakerna är ett försök av Rosenbaum att köpa sig fri från sin historia, 

utan att något på den extradiegetiska nivån ger stöd för att också Lewin har dragit den 

slutsatsen. På den diegetiska nivån är annars informationen begränsad till ytfakta som 

Rosenbaums ålder och härkomst samt andras åsikter om henne. De förhördas ord om 

henne ger dock en blandad och därmed nyanserad bild av hennes personlighet.

Medan Lewin på den extradiegetiska nivån vill tona ner sina känslor för 

Rosenbaum tecknas ingen annan på den diegetiska nivån som att de brydde sig särskilt 

mycket om Rosenbaum. Undantagen är Kjellberg, vars relation till henne är ytterst 

komplex, och hovmästaren som brukade gå dit för att prata. Anita ansåg sig också vara 

vän med henne men inte tillräckligt nära för att gå på begravningen. Istället är det GW 

som, genom att framhäva Lewins engagemang och tillskriva honom särskilda minnen 

om hennes rörelsesätt och hur hon doftade, lyfter fram Rosenbaums personlighet. Trots 

Rosenbaums relativt ovanliga bakgrund och yrkesval fokuserar GW också på det 

vanliga, allmänmänskliga i hennes liv, med stöd av uppgifter från den extradiegetiska 

nivån. Han använder exempelvis en paus för att beskriva hennes frukost och nämner 

hennes kläder i en summering. Till det kommer att han även benämner henne med namn

och på så sätt påminner läsaren om att det är en person som har blivit mördad.

Det är värt att dröja lite vid avsnitten där kroppen beskrivs. Åström menar 

att kroppen alltid har haft en central roll i deckare.45 Det stämmer även i Profitörerna. 

På diegetisk nivå blir det tydligt dels genom att det är det första mänskliga som 

presenteras i berättelsen och dels genom att det är ett synnerligen våldsamt mord, som 

väcker anstöt hos poliserna (s. 11, 58). Förutom att kroppen är central menar Åström att 

tropen ”det vackra kvinnoliket” är vanlig i samtida deckare, där kroppen erotiseras och 

exponeras för de analyserandes åtrå.46 Berättaren inleder också med en nollfokaliserad 

summering som reducerar karaktärerna, så att blicken riktas mot Rosenbaums kropp. 

Han beskriver tydligt hur hon ligger, med vänster lår och skinka synliga. Då GW endast 

allmänt kommenterar några karaktärers agerande ger det en fokusering på kroppen så att

läsarens blick analyserar och feminiserar den, där den ligger försvarslös. Det är också 

det enda stället GW gör en antydan att erotisera den. Senare beskriver han istället det 

45 Åström, s. 102.
46 Ibid., s. 103f.
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”saggande” huvudet och struntar helt i att beskriva obduktionen utan nöjer sig med att 

låta rättsläkaren gå igenom resultatet. Andra karaktärer ägnar knappast någon tid alls åt 

kroppen. Lewin blir rentav illamående när hon lyfts bort. På den extradiegetiska nivån 

ser det dock något annorlunda ut. Vid ett tillfälle vill GW exemplifiera den 

vetenskapliga metodikens objektifiering, genom att citera en del av 

obduktionsprotokollet. När han nämner att kroppen ligger naken antyder han att det är 

viktigt för läsaren att tänka på det, samtidigt som hans poäng framgår lika väl i 

meningen efter. I en scen får man som läsare dessutom följa GW:s ögon när han jämför 

foton på den döda kroppen med hur Rosenbaum såg ut på foton tagna när hon levde. 

Som läsare blir man därmed delaktig i utseendefixeringen och objektifieringen, som gör

att Rosenbaum beskådas och erotiseras av både GW och en själv. I och med att 

erotiseringen rör fotografierna från när hon levde är det inte ett typiskt fall av ”det 

vackra kvinnoliket” men scenen innehåller ändå samma problematik.

Det är också på den extradiegetiska nivån som Rosenbaum verkligen ges 

plats. Här tar sig GW tid att summera hennes liv utan att söka efter motiv eller 

gärningsman i hennes historia. Han presenterar även scener med avsnitt ur Nilssons 

intervjuer utan att dessa kan hjälpa till att hitta mördaren eller ens motiv. Här får 

Rosenbaum själv möjlighet att visa vem hon är, trots att hon annars är död både under 

hela den diegetiska och den extradiegetiska handlingens tid. Hon väljer också sina 

sanningar och lögner. Utrymmet krymper dock då GW ges tolkningsföreträde, delvis 

just på grund av hennes lögner och delvis på grund av att hon är död och inte kan 

försvara sig. GW:s summering av Rosenbaums livshistoria, kolröken i Lodz, lyxbarerna 

i Warszawa, varför hon började sälja sex och så vidare gör henne förvisso mer levande 

men de individuella besluten som har format hennes liv reduceras till förmån för en 

förklaring med mer allmänt hållna motiv, som sätter henne i ett fack tillsammans med 

andra sexarbetare. Likaså är det GW:s tolkning av Rosenbaum när han i en paus menar 

att hon ville låtsas att de köpta judiska prydnadssakerna var arvegods. Å andra sidan är 

det just objektifieringen och avhumaniseringen GW undviker när han dramatiserar 

utredningen eftersom han hela tiden påminner läsaren om att det är en identifierad 

person som har dött, snarare än att det bara är ”ett vanligt luder”. LGWP har också låtit 

GW finna henne så intressant att GW får lyfta fram och förstärka Lewins intryck av 

henne. På så sätt blir mordoffret en nästan lika synlig karaktär som Lewin och GW själv.

Detta trots att den extra informationen om Rosenbaum berättartekniskt inte kan 

förklaras med att den ger en lösning på mordet eller motivering till varför det begicks.
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Sett till LGWP:s komposition av Rosenbaum är hon ett exempel på en 

typisk sexarbetande kvinna i verklighetens Sverige under andra halvan av 1970-talet. 

Hennes ålder, maskeringen med massage och avslappning, priserna för samlag och att 

hon har blivit vräkt, är typiskt för sexarbetare med verksamhetslokal, enligt LGWP.47 

Tittar man på hennes fattiga bakgrund, att hon inte tycks ha haft några nära vänner, att 

kollegorna på sexklubben ledde henne in på prostitutionsvägen igen och på hennes vilja 

att skaffa sig dyra saker, är också det faktorer som kan få kvinnor generellt att börja 

sälja sex, enligt LGWP, som hänvisar till Torsten Fredriksson och Britt-Inger Lind.48 

LGWP menar även att kommersialisering i allmänhet ökar strävan efter att förverkliga 

sig själv med saker. Under slutet av 1960-talet kommersialiseras också sexualiteten i 

samband med att den liberaliseras, vilket öppnar för en acceptans för sexarbete. Det är, 

enligt honom, tänkbara faktorer till sexhandelns ökning under 1970-talet. Psykologiskt 

och socialt utsatta kvinnor har också lättare att börja sälja sex, enligt LGWP. De kan 

hävda sitt värde med sin attraktionskraft, som både ger dem en identitet och pengar till 

att köpa en identitet, enligt honom.49 Förutom att Rosenbaum är en typisk sexarbetare 

liknar hennes analys av män, som svaga och enbart ute efter att imponera på varandra, 

Rita Liljeströms syn på manlighet när Liljeström beskriver konsekvenserna av den 

sexuella frigörelsen, där sexhandel blir ett sätt att komma förbi konflikten mellan könen,

sådan den framställs av LGWP i Horor, hallickar och torskar.50

Ovanstående visar att Rosenbaum rakt igenom är en gestaltning av en 

typisk sexarbetare. Lägger man därtill den opersonliga lägenheten som blir som en del 

av en låtsasidentitet eftersom Rosenbaum inte lämnar efter sig något verkligt personligt 

alls, tycks hon aldrig ha funnits. Endast tomhetens vita färg finns kvar, som för att säga 

att ingen person egentligen har bott där. Sexarbetaren Rosenbaum försvinner också i och

med att inte ens doften finns i lägenheten. Trots det blir hon mer än bara ett exempel på 

en typisk sexarbetare genom konkretionen av hennes inredningssmak, vad hon åt till 

frukost, hennes osvenska sätt att prata och röra sig på, samt andra karaktärers olika 

upplevelser av henne. GW:s arbete på den diegetiska nivån med att framhäva att 

Rosenbaum är en person, hans beskrivning av hennes liv på den extradiegetiska nivån 

och utdragen ur intervjuerna, som ger Rosenbaum plats att själv berätta hur hon har 

blivit misshandlad och sviken av män och hur hon började sälja sex i Sverige, gör det 

47 Persson (1981), s. 64ff, 103. Fredriksson och Lind har i Kärlek för pengar (1980) redogjort för sina 
erfarenheter som socialarbetare vid prostitutionsprojektet i Malmö 1976-1980.

48 Ibid., s. 191f.
49 Ibid., s. 200ff.
50 Ibid., s. 198ff. Liljeström är sociolog och har bidragit till Prostitutionen i Sverige: En rapport 

utarbetad inom prostitutionsutredningen (1980).
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ännu tydligare. Det sista ger också läsaren möjlighet att tolka det som att hon har fått 

lära känna manlighetens baksida och börjat förakta män i allmänhet. Därför är det inte 

osannolikt att Kjellbergs påstående om att hon inte vågade satsa på kärleken stämmer, 

vilket ger ytterligare bevis på att hon gestaltas som en karaktär med egna egenskaper.

När gestaltningen av Rosenbaum nu är utredd och satt i relation till 

LGWP:s forskning är det intressant att sätta henne i en kontext med andra offer i 

deckargenren. Guldålderns deckare tecknas med egenskaper som gör att personer i deras

närhet har anledning att mörda dem, enligt Knight.51 Rosenbaum å sin sida har 

motsägelsefulla drag och endast Kjellberg kan sägas ha något slags motiv för att mörda 

henne. De motsägelsefulla dragen gör att Tappers ord om offret i Roseanna passar in 

även på Rosenbaum. Hon presenteras inte ”som opersonlig rekvisita i en mordgåta eller 

som ett parfymerat verktyg för ett deckarpussel i salongsmiljö, utan som en högst 

verklig, död människa mitt i en vardaglig svensk miljö”.52 Samtidigt har Rosenbaum 

levt ett, med svenska mått mätt, ovanligt liv och kan därför heller inte liknas vid 

McBains offer under 1950-talet vilka var just vanliga människor, enligt Knight.53 14 år 

efter Roseanna är de misstänktas relationer till offret också mer intressanta än deras 

sexuella umgänge med henne.54 Hennes sexuella leverne ses alltså inte som en moraliskt

acceptabel orsak till hennes död. Lewins engagemang på den diegetiska nivån kopplar 

ihop ”polishämnarintrigen” med polisproceduralen, enligt Tapper. Samma gäller för 

Jarnebrings extradiegetiska replik: ”[e]n sån där jävel borde man koka tvål på” (s. 

215).55 Tapper menar också att hämnande poliser, med anhöriga eller vänner som offer, 

var ett vanligt inslag i genren under 1970-talet.56 Trots att Lewin bara mötte Rosenbaum 

en gång gör hans besatthet att han ändå fungerar som anhörig hämnare. Det finns också 

vissa symboliska likheter mellan mord och mordoffer i Profitörerna och mord och 

mordoffer i senare deckare. Enligt Tapper kan Rosenbaum vara ”ett symboliskt uttryck 

för det patriarkala samhällets kvinnohat”.57 Han menar också att skulden kan vara 

kollektiv, eftersom mördaren aldrig grips.58 I L.A. Confidential (1990) skildrar James 

51 Knight, s. 86f.
52 Tapper, s. 179f.
53 Knight, s. 158f.
54 Fram till långt in på 1950-talet försökte man förklara sexhandeln genom att analysera kvinnorna på 

individnivå och leta efter brister i karaktären, enligt Persson. Därefter låg fokus på sexarbetarens 
närmaste sociala omgivning fram till in på 1960-talet. Persson (1981), s. 30. Karaktärsbrister eller 
dåligt umgänge skulle alltså kunna förklara varför poliserna i Roseanna tycks mena att hennes sexliv 
är relevant för utredningen, då dessa faktorer kan ha lett henne till typen, som kan vara mördare.

55 Tapper, s. 328f.
56 Ibid., s. 64f.
57 Ibid., s. 330.
58 Ibid., s. 330.
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Ellroy samhällets kvinnoförakt genom att låta sexarbetare tvingas skönhetsoperera sig 

för att likna kändisar, vilket gestaltar hur patriarkatet deformerar kvinnor, enligt 

Knight.59 Det är dock långt ifrån att skildra en vanlig sexarbetares villkor. Enligt Åström

visar Hayder det patriarkala förtrycket genom att låta mördaren i Birdman symbolisera 

skönhetsindustrin. Mördaren blir en symbol för patriarkatet när han på ett våldsamt sätt 

försöker omforma kvinnliga sexarbetare, strippor och drogmissbrukare till att passa 

patriarkatets och skönhetsindustrins ideal.60 Rosenbaum tecknas som en person utan 

tillit till andra, varför hon anser det vara okej att köra över en vän i jakten på den 

materiella, mätbara lyckan. GW skriver själv att han tror att hon började sälja sex 

”[s]om ett sätt att fånga den materiella lyckan som skulle ge henne en ny identitet” (s. 

258). Idén om att köpa en identitet är inte ny och man kan jämföra Rosenbaums försök 

med Sparks postulat i den feministiska och satiriska The Driver's Seat, där kvinnan 

skapar sin identitet genom att välja sina kläder, i Showalters tolkning.61 Rosenbaums 

materialism är dock en kritik mot konsumtionssamhället, enligt Tapper. Han ser hennes 

lägenhet som ”en konkret bild av kopplingen mellan sexhandel och konsumistisk 

alienation”.62 Tolkningen är enkel att göra då GW kallar Rosenbaum ”[m]aterialismens 

fånge” (s. 258). Sett till utrymmet Rosenbaum får, dels i hur GW berättar om och för 

fram budskapet att hon är en identifierad person och att hon själv får utrymme att tala 

med en tydlig idiolekt kan man även dra paralleller till Roslund & Hellströms Box 21, 

där traffickingoffret blir ett agerande subjekt i samband med att man får följa offrets liv 

och hur offret blev offer för trafficking, enligt Gregersdotter.63 Skillnaden är att ingen 

har tolkningsföreträde framför Roslund & Hellströms offer.

Sammanfattningsvis kan man säga att Rosenbaum skiljer sig från en del 

offer medan hon liknar andra. Det som dock gör henne speciell är gestaltningen av 

henne. Dels är hon en tydlig representant för 1970-talets verkliga sexarbetare men 

samtidigt är berättartekniken en tydlig markering som säger att det är en identifierad 

människa som har dött: en ”hora” men också en kvinna.

I ett större perspektiv är uppsatsen ett försök att börja uppmärksamma 

mordoffren i deckare. Det kan vara av intresse att se vad offren kan säga oss om genrens

utveckling. Är offret vem som helst och alltså en lek med tanken att läsaren kan bli 

nästa offer? Är det tecknat för att moraliserande säga att en viss sorts leverne är fel? 

59 Knight, s. 211.
60 Åström, s. 98f, 101, 105f.
61 Showalter, s. 245f.
62 Tapper, s. 328.
63 Gregersdotter, 87, 95. Värt att notera är dock att offret i Box 21 inte mördas utan begår självmord.
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Finns de enbart som en konsekvens av att författaren vill visa på något ondskefullt i 

samhället eller för att roa oss? Kräver ett visst syfte ett mer komplext tecknat mordoffer 

än ett annat? Kan valet av offer säga något om genrens förhållande till samhället, på 

samma sätt som poliskaraktärerna och mördarens motiv kan det?

4 Sammanfattning
Jag har gjort en narratologisk analys av skildringen av mordoffret i Profitörerna. 

Därigenom har jag visat hur LGWP använder olika berättartekniska grepp för att 

tydliggöra att det sexarbetande mordoffret var en människa, med identitet och egna 

egenskaper. Han har låtit skapa en karaktär, GW, som intresserar sig för fallet så pass 

mycket att han har valt att dramatisera mordutredningen. I dramatiseringen är GW 

också noggrann med att hänvisa till henne med namn, vilket påminner läsaren om att det

är en person som har blivit mördad. För att ytterligare ge mordoffret en framstående 

plats i romanen har LGWP låtit GW fokusera på offrets allmänmänskliga delar av livet, 

så som frukost, inredningssmak och liknande. Till det har LGWP valt att låta GW 

presentera avsnitt ur intervjuer där offrets idiolekt kommer fram genom stiliserat 

rapporterat tal. LGWP låter även GW dröja med pauser för att reflektera över offrets liv 

och dessutom summera det, utan att bry sig om att informationen inte leder närmare en 

lösning av brottet. GW får även tillskriva andra karaktärer tankar och åsikter på den 

diegetiska nivån, som de andra karaktärerna egentligen kanske inte har på den 

extradiegetiska nivån, för att låta offret ge ett starkare intryck på läsaren. Jag har även 

visat att GW:s tolkningsföreträde när han summerar offrets liv, reducerar hennes 

individuella val och sätter henne i ett fack bland andra sexarbetare, men att han 

undviker avhumaniseringen och objektifieringen genom att dramatisera utredningen.

Jag visar hur kroppen får en central roll i Profitörerna då romanen inleds 

med en summering som fokuserar på liket och eftersom mordet är en symbol för ett 

patriarkalt samhälles kvinnohat. Åströms tes, att kvinnooffer ofta erotiseras i deckare, 

bekräftas delvis i inledningen när läsaren uppmuntras att kort beskåda offrets halvnakna 

kropp i dess utsatta position. Däremot fascineras GW av offrets kropp på den 

extradiegetiska nivån. Dock gäller det hennes utseende på foton från när hon levde.

Jag har även pekat på de delar som gör offret till en gestaltning av en 

typisk sexarbetare från 1970-talet och visat att de inte förtar LGWP:s arbete med att 

göra offret till en mångfacetterad och unik karaktär. Genom att sedan jämföra offret med

andra deckare har jag visat att hon inte kan jämföras varken med guldålderns deckare 

26



eller McBains vanliga offer. Inte heller är offrets sexliv intressant som moralisk orsak 

till varför hon mördades, vilket det är i Roseanna 14 år tidigare. I likhet med andra 

deckare från 1970-talet har offret en slags anhörig hämnare. Jag också jämfört offret och

mordet med hur andra romaner gestaltar patriarkalt kvinnoförakt.
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