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The intent with this bachelor thesis is to examine the aesthete serial killer and aesthetical serial 

killings as representation and identification in late modern society. By combining representatio-

nal theory and Nietzschean philosophy the thesis wants to explore how the philosophy of early 

modernity has shaped ideological and existential representation, manifest and reproduced in po-

pular culture, and how this reproduction can be interpreted as metaphor in contemporary society. 

The thesis will therefore explore the fictional serial killer Hannibal Lecter in NBC’s Hannibal. By 

exploring the aesthetical murders and the construction of the Hannibal Lecter character in the light 

of sociological theory and Nietzschean philosophy, the thesis will show how the fictional aestethi-

cal murder and aesthete killer internalize different, sometimes paradoxal, discourses as a cultural 

manifestation of industrial seriality, Renaissance holistics and fascist/nazi elitism. The thesis will 

also show how this manifestation is brought together in a discourse shaped by Friedrich Nietzsches 

philosophy regarding the will to power, the Übermensch and individualistic self realisation. In this 

discourse, strengthened by the moral relativism the Hannibal narrative presents, the formation of an 

Nietzschean antihero can take place, undermining the discourse of violence as pathological behavi-

or presented by the morals of modern society and the clinical psychiatry. By analyzing the fictional 

serial killer as metaphor and identification, the thesis would like to help put the existential position 

of the modern citizen in perspective, and by that maybe tell something about the place of man in a 

technological, institutionalized world. 
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Just as every cop is a criminal 
And all the sinners saints 

As heads is tails 
Just call me Lucifer 

Cause I’m in need of some restraint 
So if you meet me 

Have some courtesy 
Have some sympathy, and some taste 

Use all your well-learned politesse 
Or I’ll lay your soul to waste 

- Ur Sympathy for the devil, Rolling Stones

Begärens vansinne, de vanvettiga morden, de mest
oförnuftiga lidelser är klokhet och förnuft

eftersom det tillhör naturens ordning. 
Allt det som moralen och religionen, 

allt det som ett dåligt samhälle 
har kunnat undertrycka i människan, 

får åter liv i mordens slott. 

- Ur Vansinnets historia under den klassiska epoken, Michel Foucault 
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1. Inledning
Alltsedan romantiken har populärkulturen svämmat över av mördare och våldsverkare med olika 

motiv, det ena märkligare än det andra. Huvudpersonen i Edgar Allan Poes A telltale heart mördar 

en gammal man för att han är rädd för dennes öga. Oscar Wildes karaktär Dorian Gray mördar sin 

vän för att undvika att bli påkommen med att ha sålt sin själ till Djävulen. Marquise de Sade låter 

hela orgier av mord och depraverade sexualbrott fylla sina böcker. För att inte tala om alla vampyrer 

och varulvar, vilka till sina respektive naturer är belagda att begå bestialiska mord som uttryck för en 

tvångsmässig drift att döda att frukta för de människor som kommer i deras väg. 

Från och med 80-talet, i en värld där psykets dunkla vrår övertagit rollen hos det övernaturliga, stiger 

en ny karaktär in i kriminalgenren och populärkulturen: seriemördaren, den fruktansvärda brottsling 

som ser ut som vem som helst men vars motiv det rationella förnuftet inte kan förklara. Sadister och 

psykopater med förlagor i historiska personer som Erzébet Bathory, Gilles de Rais och Vlad Tepes 

fyller numera hyllmeter av böcker på varje lokalt bibliotek. Seriemördarens intåg sätter galenskapen 

på kartan där Djävulen tidigare stått som orsak och förövare. Denna nya karaktär har intagit en sär-

ställning bland kriminella såväl i press som i populärkulturella former, i böcker och film med karak-

tärer som Michael Meyers (Halloween), Jason Voorhees (Friday 13th) och inte minst Hannibal Lecter 

(Silence of the lambs, Hannibal, Red Dragon). I alla dessa berättelser, från historisk tid till idag är det 

till sist och syvende mordet som handling som definierar dessa karaktärer, som gör dem farliga, som 

gör dem skräckinjagande. Mordet och våldet som kommer med det är premissen för dessa karaktärers 

själva existens.

I denna populärkulturella flora av hallucinerande mördare, drogmissbrukande serierånare och fe-

tischstyrda lustmördare är det kanske ingen karaktär som skrämmer så mycket som den intelligente 

psykopaten. Med sin totala avsaknad av empati och sin inhumana iskyla, sin metodiska logik och sitt 

narcissistiska gudskomplex är denna karaktär den mest motivlösa av mördare, och kanske den som 

för publiken är svårast att förstå. Kanske är det också därför som The American Film Institute 2003 

utnämnde just kannibalen Hannibal Lecter till den bästa filmskurken genom tiderna (http://www.afi.

com/100Years/handv.aspx.). I sitt totala förakt för massan och sitt estetiserade ideal i allt från mat och 

kläder till mord närmar han sig en estetisering av nietzscheanska mått, en konstnärlig mördare som på 

alla handlingsnivåer formar omvärlden till sin avbild, utan hänsyn till moraliska skrupler eller huma-

nistiska betänkligheter. I denna världsavbildning står mordet som den mest konkreta handlingen, den 

totala manifestationen som definierar allt övrigt. Vi både förfäras och fascineras av dessa mördare, 
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karaktärer som samtidigt framställs som både monster och genier. Att analysera den dubbeleggade 

dragning som dessa fiktiva mördare har på oss kan säga mer om samhället än det säger om fiktionen. 

Främst kan sådana studier se på människan som negativ, och därmed säga något om vad den moderna 

människan saknar. 

Denna uppsats kommer att fokusera på seriemördaren som antihjälte. Hur blir seriemördaren någon 

som publiken, medvetet eller omedvetet, kan heja på? För att ta reda på detta kommer uppsatsen att 

ställa seriemördaren i ett kulturhistoriskt och ideologiskt perspektiv och därigenom undersöka vad 

som möjliggör en identifikation med en sådan antihjälte och vad i vårt samhälle denna identifikation 

anspelar på. Som material kommer jag att använda NBC:s serie Hannibal, där Hannibal Lecter, spe-

lad av skådespelaren Mads Mikkelsen, intar en central roll som antagonist. Genom att tolka karaktä-

ren Hannibal Lecter som en metafor och genom att analysera diskursen i Hannibal vill denna uppsats 

visa på hur representationen av Hannibal Lecter korresponderar med Friedrich Nietzsches tankar om 

estetik, moral och makt. I sin avsky för demokratiseringen, massamhället och den institutionalisering 

som kommit att prägla dagens västvärlds-samhällen utgör Nietzsches tankar om individen och eliten 

demokratiseringens skuggsida, och hans filosofi inspirerade ideologibyggena i såväl nazismen som 

fascismen. Samtidigt har hans tankar stått som inspiration för tongivande tankeinriktningar som exis-

tentialismen, konstruktivismen och relativismen. Hans tankars inflytande på framväxten av 1900-ta-

lets moderna samhällsbyggen gör honom till en av de viktigaste moderna tänkarna i väst. För att ta 

reda på vilken plats en nietzscheansk estetmördare som Hannibal Lecter fyller i dagens samhälle 

kommer dennes karaktär att speglas mot befintliga teorier om vad som utmärker dagens senmoderna 

samhälle. Aspekter såsom kapitalism, ideologi och samhällets existentiella tillstånd kommer att utgö-

ra fonden mot vilken Hannibal Lecter analyseras, för att ta reda på vad det estetiska mordet betecknar 

ideologiskt och existentiellt i dagens samhälle. 

Några reservationens ord bör här yttras. Seriemördaren som fenomen och helhetsbeteckning är ett 

stort fält. Som Philip L. Simpson (2000) och även Philip Jenkins (1994) noterat kan seriemörda-

ren tolkas ur en rad olika perspektiv, beroende på vilka teoretiska och ideologiska preferenser som 

anläggs. Denna uppsats gör inga anspråk på att utröna den enda gällande förklaringen till seriemör-

darens metaforiska beteckning, inte heller dess enda ideologiska dito. Snarare syftar uppsatsen till 

att visa hur seriemördaren som fenomen kan tolkas ur ett intertextuellt, ideologiskt och diskursivt 

perspektiv, vilket är ett perspektiv bland många möjliga. I och med att uppsatsen fokuserar på den 

fiktiva seriemördaren Hannibal Lecter gör den heller inga anspråk på att gälla alla seriemördare, var-
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ken fiktiva eller reella. Hannibal Lecter som denne porträtteras i serien Hannibal särskiljer sig från 

andra populärkulturella seriemördare, vars motiv och drivkrafter på ett mer explicit sätt beskrivs som 

resultatet av ett trauma, vilket Mark Seltzer beskriver i boken Serial Killers (1998). Seriemördaren är 

då en anomalisk utveckling, ett avvikande från en fortfarande befäst normalitet. Hannibal Lecter som 

denne skildras i Hannibal ges inga sådana förklaringar, och det är därför denna uppsats undersöker 

denna tappning av Hannibal Lecter som karaktär. Genom att studera en sådan karaktär kan ideologin, 

moralen och kulturen ställas under kritisk lupp, och tittarnas reaktioner ges en annan dimension. Vem 

är brottslingen? Vad är lagen och vad syftar den till? Vad händer med kulturen när den blir ett uttryck 

för brutalt våld och död? Hur står sig den befästa, hegemoniska ideologin i en kontext där mordet 

inte längre är en avvikelse utan ett självförverkligande? Dessa frågeställningar gör Hannibal till en 

intressant seriemördarskildring att studera och analysera, men den är fortfarande bara en skildring av 

många. 

Det är också fullt rimligt att anta att den insatte Nietzscheläsaren blir besviken. Denna uppsats gör 

inga anspråk på att fördjupa Nietzsches resonemang, inte heller att abstrahera dess filosofiska di-

mensioner. Tvärtom använder denna uppsats Nietzsches skrifter i dess mest konkreta innebörd, där 

Nietzsches tankar om härskarmänniskan ges en bokstavlig tolkning. Anledningen till detta är att den 

nietzscheanska aspekten i Hannibal ges en konkret kulturhistorisk dimension, en dimension som 

historiskt och populärkulturellt korresponderar med våldsideologier som nazismen och fascismen, 

ideologier som hävdar sin rätt i och med den fysiska användningen av styrka och våld som medel för 

bibehållen makt. Det intressanta med Nietzsche i sammanhanget är hur denna våldsanvändning står 

i relation till konstnären och estetiken, till moralnihilismen och ”transvärderingen av värden” (Nietz-

sche, 2007; Nietzsche, 2014). Då denna uppsats syftar till att undersöka den ideologiska och kultu-

rella kopplingen till våld är det också denna mer populistiska läsning av Nietzsche som ges företräde.

Slutligen vill jag också reservera mig för en fråga kring definitioner. För att beskriva vad som ut-

märker det samtida samhället använder sig denna uppsats av både postmodernistiska och senmo-

dernistiska tänkare. Detta för att förankra att tankarna om vilka faktorer som utmärker detta samtida 

samhälle delas av flera tänkare. Diskussionen kring senmoderniteten/postmoderniteten som begrepp 

handlar snarare om hur dessa utmärkande drag sätts i relation till moderniteten: är de ett brott mot 

modernitetens kontinuitet, eller är de bara en fortsättning på, och utveckling av, moderniteten? Detta 

är en diskussion som denna uppsats vill undvika att beblanda sig i. Genom att använda dessa olika 

tänkare som teoretiskt verktyg vill uppsatsen ge en bild av det moderna samhället, och hur seriemör-

daren kan tolkas. Det uttryck som används i uppsatsen är ”senmodernitet”, men den uppmärksamme 
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1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur seriemördaren Hannibal Lecter konstrueras i Hannibal 

och hur denne står i relation till det senmoderna tillståndet. Genom diskursanalys, filosofiska referen-

ser och sociologiska teorimodeller avser uppsatsen besvara frågorna: 

• Vad signifierar det estetiska mordet?

• Hur kan det estetiska mordet förstås ideologiskt?

• Hur kan seriemördaren, utifrån detta, förstås som nutida socialt identifikationsfenomen? 

• Går det att med gott resultat applicera Norman Fairclougs metodologiska modell Critical Dis-

course Analysis (Kritisk Diskursanalys på svenska) på ett fiktivt verk?

4

läsaren kommer att notera att även postmoderna tänkare figurerar i texten. Detta för att visa på hur 

beskrivningen av det nutida samhällets utmärkande drag delas av flera olika tänkare. Diskussioner 

kring definitionen och klassificeringen av dessa utmärkande drag lämnas däremot därhän, då det inte 

är relevant för uppsatsens ämne. 

Jag vill tacka min handledare Anna Edin, som tillhandahållit kompetent och värdefull hjälp, både 

innehållsmässigt men också formmässigt. På samma grund vill jag tacka mina medstudenter Anders 

Lundqvist och Louise Rönnberg, för att ha läst, kommenterat, läst om och kommenterat igen. Er hjälp 

har varit en klippa på uppsatsskrivandets böljande hav. Tack även till min syster Mirjam Olofsson 

som tog sig tid att korrläsa och kommentera.  De eventuella fel som finns i uppsatsen är helt och hållet 

min egen förtjänst.



2. Tidigare forskning
2.1 Seriemördaren som antihjälte och identifikation 

Där seriemördarens konventionella roll i fiktionen, främst i kriminal- och skräckgenren, är rollen som 

monster och den samhällsfiende som måste stoppas (Donnelly, 2012) finns det också verk där serie-

mördaren antar rollen som antihjälte. Ashley M. Donnelly undersöker i artikeln The new american 

hero: Dexter, serial killer for the masses hur den fiktive seriemördaren Dexter i serien med samma 

namn representerar en sådan antihjälte. Genom att brutalt mörda brottslingar som den samhälleliga 

rättvisan (läs lagen) misslyckas med att straffa tar Dexter lagen i egna händer. Dexter fungerar alltså 

som en antihjälte i det att han personifierar en samhällskämpe med tydliga moraliska regler och kan 

därför bli en ideologisk identifikationspunkt för det ”rättfärdigade våldet” (M. Donnely, 2012). Den-

na typ av ideologiska identifikation som konstitution för antihjälten blir däremot svårare i fall som 

Hannibal Lecter eller Jean-Baptiste Grenouille (Parfymen), då deras galenskap inte har ett lika tydligt 

förankrat ideologiskt motiv vi kan identifiera oss med. Som Philip L. Simpson konstaterar: 

In these works, the serial killer is at once transcendal and reductive, literally programmed to commit 

murder according to some hermetically structured pattern or design, but a pattern that in and of itself 

magically contains some manifest, nonrational appeal. 

(Simpson, 2000, s. 14)

Dessa seriemördares motiv är mer abstrakta, mer individuella och mer svårlästa i en ideologisk 

kontext än exempelvis Dexter. Snarare än att tjäna som en rättvisans kraft anspelar de mer på en 

kulturell bakgrund, vilken O. Rarick spårar till ”it’s exploration of the dark side of Enlightenment 

ideals and their embodiment in modern man” (O. Rarick, 2009, s. 213). Snarare än att vara en alle-

gori som befäster samhällets moral med våldet som medel anspelar karaktärer som Hannibal Lecter 

på vad Simpson menar är ” ... an historic American ”virtue” - the reliance on violence as a means 

of self-expression” (Simpson, 2000, s. 18). För att publiken ska kunna identifiera sig med en sådan 

karaktär som antihjälte måste de också identifiera sig med mördaren och dennes individuella anspråk 

på våld som medel för sitt eget självförverkligande, en identifikation som gör att man identifierar sig 

med mördaren, snarare än den lagens arm som är menad att ställa denne till rätta. Eller som Jonathan 

Wooley uttrycker det: ”One realizes one has been made to will the progress of a killer” (Wooley, 

2007, citerad i O. Rarick, 2009, s. 211).

O. Rarick påpekar också att denna identifikation utgör en skrämmande utsikt där publiken inte iden-

tifierar sig med mördarens ”rättfärdiga motiv” eller med den spänning som berättelsen utgör, utan 

snarare med det våld som karaktärerna representerar: 
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… for this implies that the murderous plot of this story-complex does not merely ”entertain” an audi-

ence, nor ”intrigue” it, but rather that it makes the modern reader feel comfortable, as if it broaches an 

inner realm in which such violence rings familiar and satisfying.

(O. Rarick, 2009, s. 211)

2.2 Seriemördaren som konstnär – estetisering av ondskan 

Thomas Fahy undersöker i sin artikel Killer Culture: Classical Music and the Art of Killing in Silence 

of the lambs and Se7en (Fahy, 2003) hur representationen av seriemördaren paras ihop med klassisk 

musik av bland annat Camille Saint-Saëns och Johann Sebastian Bach. Fahy påpekar hur användan-

det av klassisk musik i thriller- och skräckfilm både fyller en funktion som dramatiserande av narrati-

vet, men också fungerar som representation av mördaren som estet och av mordet som konst: 

This self-concious use of Saint-Saëns not only highlights the importance of music in storytelling, but 

it also links this episode to horror/thriller films that equate classical music with the art of killing. In 

these films, deigetic classical music helpts characterize serial killers as aesthetes. 

(Fahy, 2003, s. 28)

Den klassiska musiken fungerar alltså som en intertextuell dimension, där ett uttryck tolkas av publi-

ken genom de associationer till högkultur som den klassiska musiken innebär. Detsamma kan även 

gälla andra kulturella uttrycksformer. I en artikel om litteraturkritikernas hållning gentemot Patrick 

Süskinds roman Parfymen drar Damon O. Rarick slutsatsen att en del av romanens positiva kritik har 

att göra med romanens många intertextuella referenser till författare som Baudelaire, Balzac, E.T.A. 

Hoffman och Thomas Mann, vilka alla tillhör den litterära finkulturen (O. Rarick, 2009). Genom att 

kombinera klassisk musik och andra högkulturella uttryck med mord beskriver Fahy hur det skapas 

en kognitiv dissonans vad gäller kulturens funktion som ”förmänskligande”, en syn på kulturen som 

formulerats av tänkare som William Arnolds (Storey, 2009). Användandet av konst i filmer som När 

lammen tystnar skapar en brygga mellan två företeelser, det kulturella och det brutala, vilka inom vår 

kulturella sfär generellt är värderingsmässigt åtskilda: ”Silence of the Lambs offers a troubling vision 

of culture, for the most cultured individual in the film uses his tastes to craft manipulation and vio-

lence into an art” (Fahy, 2003, s. 35). O. Rarick poängterar denna ambivalenta hållning mellan kultur 

och våld genom den kulturella oviljan att se våldet som medium för konsten: 

The reticence to engage with the text’s creative appropriation of the artist-criminal, particularly in its 

affinity to ritual violence, arguably stems from a traditional die-ease in conflating aesthetics to violen-

ce. For while murder as a vehicle for acquiring or destroying art is a common discourse not only in 

crime fiction but in reality, it is clearly not so ubiquitous when understood as a medium for creating 
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art itself. 

(O. Rarick, 2009, s. 211)

Fahy menar att denna kulturella motsättning mellan kultur som något positivt och våld som något 

negativt är det som gör Hannibal Lecter i När lammen tystnar till en sådan komplex och skrämmande 

karaktär. Han representerar en person där civilisation och våld möts och går hand i hand (Fahy, 2003). 

”Ondskan har”, som Lars Fr. H. Svendsen formulerar det, ”blivit estetiserad” (Svendsen, 2004,s . 

7-8), men det estetiska ges också hos Hannibal Lecter en  köttslig dimension. Kroppen blir konsten. 

Samtidigt menar Sonia Baelo Allue att representationen av våldet som konst är ett tveeggat svärd, 

då estetiseringen reducerar det mänskliga lidandet som faktiskt föregår det. Den döda kroppen som 

visas för publiken avhumaniserar kroppen som människa och reducerar den till spår att tolka i jakten 

på mördaren, vilket Simpson kopplar delvis till en allt mer tilltagande rörelse gentemot våldet i den 

samtida konsten (Simpson, 2000). Den döda kroppen blir en utställning, vilket Seltzer påpekar är vad 

som utmärker den populariserade bilden av seriermördaren och vars prototyp är Jack the Ripper, ”a 

white-male-sadist-performance artist” (Seltzer, 1998, s. 9). Seltzer drar här uppmärksamheten till en 

gemensam punkt för seriemördaren som realitet och fiktion, nämligen att kropparna presenteras som 

utställda objekt i olika grader av estetisering, vilket Seltzer hävdar har att göra med den intima rela-

tionen mellan seriemordet och det moderna samhällets publika ytor, fragmentering och medborgarnas 

fascination för publikt våld (Seltzer, 1998). 
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3. Teori 
3.1 Representation och attribut – seriemördaren som representation och metafor

Hur seriemördaren och mordet uttrycks i kulturen är en fråga om vad Stuart Hall kallar för representa-

tioner, ”the words we use about them, the stories we tell about them, the images of them we produce, 

the emotions we associate with them, the ways we classify and conceptualize them, the values we 

place on them” (Hall, S., Evans, J. & Nixon, S, 2013, s. xix). Dessa representationer består av bilder, 

myter, begrepp och idéer som på olika sätt kan representeras i en kulturell sfär, såväl i populärkultu-

ren och konsten som i den ”verkliga världen” (Hall et al., 2013). Hur en fiktiv seriemördare i en film 

eller en tv-serie tolkas av tittaren beror alltså enligt Hall på hur representationen av denne ser ut. För 

att förstå hur den fiktive seriemördaren ska kunna tolkas som antihjälte, och hur publiken ska kunna 

identifiera sig med denne, måste man alltså se hur denne framställs och vad en sådan seriemördare 

representerar. Som Philip L. Simpson skriver i sin bok Using murder måste den populärkulturelle 

seriemördaren förstås som metafor som förkroppsligar historiska, psykologiska och filosofiska sys-

tem (Simpson, 2000). Såsom metafor i ett populärkulturellt verk representerar en fiktiv seriemördare 

alltid något, vilket Hall beskriver har att göra med hur den kulturella representationen ser ut och hur 

tittaren tolkar denna representation: ”It is by our use of things, and what we say, think and feel about 

them – how we represent them – that we give them a meaning” (Hall, 2013, s. xix). Hall förespråkar 

alltså en konstruktionistisk hållning där analysen av verkets diskurs används för att utläsa represen-

tationens djupare mening (Hall et al., 2013). Seriemördaren är enligt denna hållning, när den utläses 

i ett medierat format, en representation som står för något och som publiken ger mening genom en 

tolkning av denna representation. Men för att närmare kunna utreda hur seriemördaren i en film eller 

serie tolkas av en publik krävs det tillgång till ett verktyg som möjliggör en tolkning av vad represen-

tationen betyder, och hur den ska avläsas estetiskt och i förlängningen ideologiskt. Detta kräver en 

modell som på textuell nivå tar hänsyn till representationens tecken och vad dessa betyder utifrån ett 

någorlunda fastslaget system. 

I La distinction (1979) undersöker Pierre Bourdieu hur estetisk och gastronomisk smak bidrar till 

att positionera människor i förhållande till varandra på vad han kallar ”det sociala fältet” (Bour-

dieu, 2010). I denna undersökning utvidgar Bourdieu begreppet ”smak” till att omfatta inte bara 

rent estetiska preferenser vad gäller enskilda konstnärliga intressen, utan till att vara det som avgör 

hur människor grupperar sig med och mot varandra: ”Taste classifies, and it classifies the classifier” 

(Bourdieu, 2010, xxix). Bourdieu använder sig av fyra aspekter i sin modell över vad som formar en 
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individs habitus: kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital och symboliskt kapital (Bour-

dieu, 2010). I Bourdieus sociologiska teoribygge är det relationen mellan dessa som positionerar ett 

subjekt på den sociala spelplan som samhället utgör. Intermedianen med vilka dessa uttrycks är, en-

ligt Bourdieu, smaken. Smaken utvidgas alltså till en hel sociologisk samhällsmodell där den blir en 

social markör vilken styr och reglerar mellanmänskliga relationer:

Objectively and subjectively aestethic stances adopted in matters like cosmetics, clothing or home de-

coration are opportunities to experience or assert one’s position in social space, as a rank to be upheld 

or a distance to be kept.

(Bourdieu, 2010, s. 50) 

De attribut vi använder för att visa vår smak transformeras enligt Bourdieu till ett ideologiskt uttryck 

för makt vilken syftar till att ge legitimitet åt den egna gruppens sociala dominans, en strävan som kan 

ta sig våldsamma emotionella uttryck:

 … because each taste feels itself to be natural – and so it almost is, being a habitus – which amounts 

to rejecting others as unnatural and therefore vicious. Aesthetic intolerance can be terribly violent.

(Bourdieu, 2010, s. 49)

I Bourdieus teorier kring smakens distinktioner fungerar dess uttryck som symboler och tecken, vilka 

avkodas av ”läsaren”. De är en fysisk aspekt som fungerar som ett konnotativt medium i represen-

tationen av en människas sociala status. Kläder, musiksmak, bilar, inredning, tal och beteenden är 

förvisso valda av individen själv, men det är uttolkaren som ger dessa attribut dess sociala mening 

och värde (jfr. Hall et al., 2013). Till skillnad från Stuart Hall specificerar Bourdieu i sin forskning 

vilka attribut som står förknippade med en viss representation och en viss samhällsklass och status. 

Trots att Bourdieu själv inte studerade smakens attribut i populärkulturell form tillhandahåller hans 

forskning, när den appliceras på ett fiktivt verk, en möjlighet att avgöra en karaktärs sociala position 

inom verkets sociala kosmos beroende på vilka attribut denne representeras av. I samband med att 

Bourdieu också visar på hur populärkultur och finkultur fungerar som särskiljning mellan klasserna 

möjliggör Bourdieus system också en sociokulturell analys av verkets intertextualitet, och vilken 

värdering och positionering denna intertextualitet ges. Vidare kan Bourdieus teorier tillhandahålla en 

bedömningsram för att studera ett verks estetisering av den ”värld” den fiktivt skildrar, och hur denna 

grad av estetisering vad gäller attribut, intertextualitet och abstraktion speglar ett djupare innehåll, det 

vill säga en socioideologisk sådan, då smaken hos Bourdieu är direkt kopplad till klass och klassam-

hället. Smakattributen kan då tjäna som en möjlighet att avkoda semiotiska relationer mellan tecken, 

i samband med att Bourdieus teorier visar på hur smakens attribut är den sociala yta som speglar dess 

dolda ideologiska dimension. 
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Tillsammans skapar Stuart Halls representationsteorier och Bourdieus teorier om smaken ett verktyg 

att på närläsningsnivå studera hur smakindikatorer bidrar till att skapa representationer inom ett fik-

tivt verk, vilka sedan tolkas av publiken utifrån en förförståelse för vad dessa smakattribut betyder i 

”den verkliga världen”.  

3.2 Den diskursiva praktiken – Mordet som kulturell genre och ideologisk frigörelse 

I den mån ett verk utövar inflytande som fiktion är distansen mellan fiktionens realitetshorisont och 

dess sociala konsekvens, och den buffertzon av säkerhet denna distans tillhandahåller, en aspekt som 

formar receptionen av fiktionen som imaginär verklighet. Som ett analysverktyg i relationen mellan 

ett verk och en social verklighet använder Norman Fariclough i sin analysmodell Critical Discour-

se Analys (CDA) genreanalys som ett sätt att brygga mellan lingvistisk analys av ett verk och det 

samhälleliga perspektiv i vilket verket ges en realsocial konsekvens (Fairclough, 2003). Genom att 

studera hur en text i vid mening behandlas, hur den skrivs och vilka perspektiv den anlägger, läggs 

förutsättningarna för verkets diskursiva inkodning och kontextuella perspektiv. Här är den genre tex-

ten anlägger av vikt hos Fairclough, då den både ringar in verkets kontext samt kommunicerar med 

avkodaren hur verket skall tolkas enligt vissa förutbestämda överenskommelser mellan producent 

och konsument (Fairclough, 2003). Dessa överenskommelser kan kallas förväntningar. Det förväntas 

av en nyhetsartikel att den ska vara sann och spegla verkliga förhållanden. När man läser en kolumn 

är man införstådd med att det som skrivs är åsikter och egna reflektioner, och därför inte objektiv 

sanning. Detsamma gäller med ett fiktivt verk. Vi förväntar oss inte att en roman ska vara sann och 

berätta en historia som inträffat i en reell verklighet, lika lite som vi förväntar oss sanning av en saga. 

Detsamma gäller med film och tv-serier. Även inom fiktiva verk finns olika genrer. Vi förväntar oss 

olika saker av en komedi och en skräckfilm. 

Kriminalgenren fokuserar på brott och rättsväsende. Till skillnad från kriminaljournalistik behöver 

den fiktiva kriminalserien inte vara sann. Publiken är fullt medveten om att det de ser på tv-skärmen 

eller datorn inte sker på riktigt. Det är alltså arrangerade händelser vilka kan avnjutas på det behöriga 

avstånd som medieringen (tv-skärmen) utgör, men där vi ändå kan ta åt oss av budskapets innebörd 

(Hall et al,, 2013). Denna innebörd är inom cultural studies ofta förknippad med ideologi, vilken Alt-

husser menar är ett system av representationer som styr ett samhälles tänkande och det sätt på vilket 

vi förstår vår omgivning (Lindgren, 2012). Enligt Althusser har kulturella uttryck alltid ett ideologiskt 

innehåll. Dessa representationer består såsom Hall beskriver av bilder, myter, begrepp och idéer (Hall 

et al., 2013), och ideologins funktion är enligt Althusser att säkra reproduktionen av rådande sociala 
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förhållanden (Lindgren, 2012). Lindgren menar därför att populärkulturen enligt Althusser ”kan sä-

gas vara uttryck för en sådan praktik som ger ideologin materiell existens” (Lindgren, 2012, s. 159). 

Enligt Althusser fungerar alltså populärkulturen som ett sätt att moraliskt och ideologiskt styra och 

fostra samhällsmedborgaren i enlighet med maktens vilja att befästa den egna makten, något som 

tidigare gjordes på samhällets egna scen, med dess egna medborgare. I sitt verk Vansinnets historia 

(1972) studerar Michele Foucault vansinnet och dess yttringar i ett sociohistoriskt perspektiv. Med 

avstamp i 1400-talet visar Foucault på hur vansinnet som samtalsstruktur och diskurs använts för att 

legitimera och avfärda människors rätt att ta del i samhället, ett sätt att definiera gruppen och dess 

värderingar speglad i egenskaperna hos Den Andre. Vansinnet blir ett alibi som legitimerar instäng-

ning och utestängning av grupper och individer, ett sätt att skapa och upprätthålla barriärer mellan 

önskvärda och icke-önskvärda samhällselement (Foucault, 2010). Foucault berättar hur de vansinniga 

visades upp bakom sina galler, så att den ”vanliga samhällsmedborgaren” kunde betrakta och lyssna 

på den vansinnige på tryggt avstånd, ett skådespel där det egna förnuftet speglades och befästes av 

den vansinniges brist på detsamma: 

Vanvettet blev rent skådespel i den värld över vilken markis de Sade utsträckte sin suveränitet, och 

vilken erbjöds som distraktion till det goda samvetet hos ett förnuft som var säkert på sig självt.

(Foucault, 2010, s. 96). 

Hos Foucault bildar alltså gallret mellan den friske och den vansinnige samma avskärmning som 

en boksida eller en tv-skärm gör mellan konsumenten och den fiktiva berättelsen. När den publika 

uppvisningen av icke önskvärda samhällselement tagits ur bruk är det istället, enligt tänkare som Alt-

husser, kulturen som får bära denna fostrande roll där samhällsvärderingarna återskapas på fiktiv väg. 

Men i fallet antihjälten, det vill säga den karaktär som är en hjälte för att den inte äger hjältens typiska 

egenskaper, är detta ideologiska förhållande något mer komplicerat, då dennes själva funktion är att 

stå i relativ opposition mot ideologins moraliska och/eller materiella bestämmelser. Georg Bataille 

beskriver denna opposition som en vilja att frigöra sig från moraliska konventioner, där en osympa-

tiskt representerad karaktär kan förstås sympatisk om de representerar en frigörelse från moraliska 

konventioner och lagen (Bataille, 1996). Själva frigörandet kan i sig vara ett självändamål, då det 

låter människan se sig själv som friare än det ideologiska samhällsbygget låter henne vara (Bataille, 

1996). I ett sådant perspektiv behöver inte karaktären med vilken identifieringen sker vara sympa-

tisk. Tvärtom är det deras osympatiska drag publiken vill uppleva, då de låter oss frigöra oss från de 

moraliska krav samhället ställer på hur individen ska vara (Bataille, 1996). Populärkulturen skapar 

en möjlighet att ta del av det moraliska frigörandet på betryggande avstånd. För att kunna studera 

relationen mellan seriemördare och publik och sätta dessa i ett meningsfullt kulturellt sammanhang är 
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det dock även nödvändigt att ha en teoretisk ram som tar hänsyn till våld, och hur detta våld kan tolkas 

utifrån kulturella ramar. För att skapa förståelse för de estetiskt motiverade mord som karaktärer som 

Hannibal Lecter måste man därför titta på hur konst kan relateras till våld och hur estetiseringen av 

våldet ideologiskt och kulturellt påverkar en tänkt publik. 

3.3 Våldets konst – konst och våld som ideologiskt och kulturellt arv

Friedrich Nietzsche satte i sin filosofi moralen under en kritisk lupp. Begreppet ”Gud är död” (Nietz-

sche, 2010, s. 12) implicerade en helt ny inriktning för människan och hennes plats i ett moraliskt 

universum. Inte är bara Gud död, utan all gudagiven moral är också död med honom. Istället har tiden 

kommit för människan att härska över jorden i Guds ställe (Nietzsche, 2010). För att förstå Nietzsches 

koppling till Bourdieus distinktioner, och hur detta kan kopplas samman med ett modernt samhälles 

fascination för den estetiske seriemördaren som fiktion, är det nödvändigt förstå den vikt Nietzsche 

lade vid självförverkligandet och hur detta står i relation till våldet som medel. Nietzsche var den som 

mer än alla andra formulerade individualismen som livsfilosofi vid sekelskiftet 18/1900, och hans 

tankar har stått som inspiration för tongivande senare filosofer som Kirkegaard, Wittgenstein och 

Sartre (Olsson & Agulin, 2009). Det som är intressant hos Nietzsche är hur denna individualism, när 

den görs sociopolitiskt reell, står i bjärt kontrast mot den moderna statens anspråk på våldsmonopol 

och hur staten tar sig friheten att vara repressivt auktoritär på individens bekostnad, en tankegång som 

historiskt utarbetats av tänkare som Machiavelli (Machiavelli, 2012), vars term (”våldsmonopol”) 

formulerades av Weber (Weber, 1919) och som sedan satts i kritiskt perspektiv av marxistiska tänkare 

som Althusser (Storey, 2009). Nietzsche hyllade individens motstånd mot den makt som kväser dess 

instinkter. Ju större detta motstånd, ju mer växer individen i styrka och egen makt. Det ideala exem-

plet på detta är enligt Nietzsche Julius Caesar: 

 … if, by the word ’tyrants’ we mean inexorable and terrible instincts which challenge the maximum 

amount of authority and discipline to oppose them – the finest example of this is Julius Caesar; it is 

also true politically: just examine the course of history.

(Nietzsche, 2007, s. 71). 

I den kontemporära västvärlden kan denna historia speglas i nazismen, vilken tog stort intryck av 

Nietzsches filosofi. Hans styrkeideal är centralt även i fascismen (Olsson & Agulin, 1995), och kan 

därmed sägas vara djupt inpräntat både i vår kultur men också i tankar om politisk makt. Enligt Nietz-

sche ska en ny människa uppstiga som härskare i Guds ställe, Övermänniskan, vilken är intellektuellt 

överlägsen den nuvarande människoarten. Enligt Nietzsches tankar om den mänskliga naturen är det 

”viljan till makt” som är den gemensamma nämnaren för all mänsklig drivkraft (Nietzsche, 2014), 
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och i sitt förakt för pöbeln menade han att de starka ska härska över de svaga (Nietzsche, 2007). Makt 

och anseende är enligt Nietzsche förbehållet de som kan hävda sin makt och därigenom dominera 

över andra: ”The free man is a warrior” (Nietzsche, 2007, s. 71). 

Nietzsches ideala människa är den som lever på sin instinkt att härska och forma omvärlden efter sin 

egen vilja, vilket inte minst gäller konstnären: ”He transfigures things until they reflect his power – 

until they are stamped with his perfection. This compulsion to transfigure things into the beautiful is 

– Art” (Nietzsche, 2007, s. 52). Skapandet är centralt för Nietzsche i det att det är den mest dominanta 

av handlingar. Att skapa är vad gudar gör i religionen, och är på så sätt den ultimata makthandlingen. 

Nietzsche är inte heller främmande för att koppla ihop dödande med skapande, om än det nog bör 

tolkas i bildlig mening: ”Ja, åtskilligt bittert dödande måste finnas i era liv, ni skapande. Alltså är ni 

förespråkare och rättfärdiggörare av all förgänglighet” (Nietzsche, 2010, s. 107). Denna transfigura-

tion mellan liv och konst står intimt förknippad med att göra våld på det formbara, och detta våld är 

hos Nietzsche centralt för att hävda sig gentemot andra: 

The essential feature of ecstasy is the feeling of increased strenght and abundance. Actuated by this 

feeling a man gives of himself to things, he forces them to partake of his riches, he does violence to 

them … 

(Nietzsche, 2007, s. 52).

Konst och dominans står alltså i intim koppling hos Nietzsche. I kombination med den gudagivna mo-

ralens upplösning (i hans filosofi) skapas en värdenihilism, en moralisk praxis ingen kan döma per se. 

Handlingens värde bestäms istället, som Deleuze poängterar, uteslutande av affirmationen av viljan 

till makt, kraften som konstituerar allt annat (Deleuze, 2003). Moral är således hos Nietzsche ett val 

vilket syftar till självförverkligande, vilket också är en bärande tanke i Anthony Giddens tankar kring 

vad som utmärker senmoderniteten (Giddens, 2014). Nietzsche placerar konsten som handling i ett 

tankesystem där handlingen i sig är en aktion som signifierar makt. Enligt Nietzsche är den enda mo-

ralen styrkans moral, dominansens moral. Inga lagar, ingen evig fördömelse kan längre göra anspråk 

på att gälla. Moralen är skapad och skapas av de som är starka nog att skapa den, och som genom detta 

skapande också skapar sig själva (Deleuze, 2003). 

De filosofiska kopplingarna mellan konst och våld hos tongivande tänkare som Nietzsche speglar ett 

kulturellt förhållande vilket finns invävt och latent liggande i västvärldens syn på våldet som estetiskt 

och politiskt motiv, och hur detta motiv formas av våld och död. Detta hänger intimt samman med 

våldet och patologin som uppenbarad sanning, en del av romantikens ideal där den mörka, mordis-
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ka och kriminella sidan av människan sammankopplas med kreativitet och gudomlighet (Simpson, 

2000). Skillnaden mellan romantikens bild av våldet och konsten är att romantiken erkände en kristen 

gudomlig ordning i vilken moralen var fix, liksom synen på det mänskliga ansvaret och skulden (De-

leuze, 2003). I Nietzsches filosofi finns ingen sådan fix moral, och därför heller ingen fördömelse för 

brottet. Hos Nietzsche, i kombination med hans avståndstagande från den av Gud och kyrkan givna 

moralen, är drivkraften till förverkligande och makt, estetisk och darwinistisk, det enda som äger mo-

raliskt existensberättigande. Genom konsten sammanfogar konstnären sinne och kropp, skönhet och 

makt. I Nietzsches filosofi är konst och ideologi omöjliga att skilja åt, då Nietzsches ideala människa 

gör ideologin till konst och konsten till ideologi. Enligt Nietzsche är det samma ”vilja till makt” som 

är kraften bakom både det världsliga och det sinnliga, och därför är de omöjliga att skilja åt. Den 

nietzscheanska människan söker härska över världen genom konsten och genom konsten över värl-

den, då denna människa formar allting till sin viljas avbild (Nietzsche, 2007). Enligt Nietzsche är den 

höga konsten alltså en styrkedemonstration som höjer individen över massan, moralen och samhället, 

samtidigt som den också kommer att konstituera detta samhälle genom denna styrkedemonstration. 

Det kulturella tankegods Nietzsche skapade och de tänkare och ideologier han influerat har präglat 

modernismens framväxt på både kulturella och politiska plan. Dessa tankar kring individualism, eli-

tism och människans vilja till dominans i såväl estetik som ideologi utgör en brygga mellan moder-

nismens framväxt och det senmoderna tillståndet, i vilken intelligenta, estetiska seriemördare som 

Hannibal Lecter kan utgöra en metafor för kampen mellan individen och samhället, självförverkli-

gande och självreduktion, härskare och slav, samtidigt som de också speglar en patologisk söndring 

inom samhället självt, mellan liv och död, enhet och delar (Seltzer, 1998). En fiktiv karaktär som 

Hannibal Lecter kan därför sägas personifiera två nutida motstridiga ideal, där hans integrering av 

självförverkligande och estetik kontrasterar mot det nutida demokratiska samhällets stigmatisering av 

individuellt och civilt bruk av våld (jfr O. Rarick, 2003). Enligt Nietzsche är den kriminelle en stark 

människa som av samhället gjorts svag (Nietzsche, 2007). Nietzsches integrering av makt och estetik 

som enhetlig diskurs för ett avvikande beteende kan därför i populärkulturen tjäna som en intertextu-

ell estetisk och ideologisk brygga som speglar individens styrkeförhållande i det demokratiska men 

diskursivt segregerade nutida samhället. 

3.4 Modernitet och senmodernitet – tvivel, fragmentering och polarisering

För att förstå hur seriemördaren som metafor och representation tolkas i det nutida samhället måste 

man också ha ett begrepp om vilka egenskaper som utgör det samhälle som tolkar seriemördaren, 
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och vilken historia detta samhälle speglar. Seriemördaren är ett modernt fenomen som uppkom under 

70- och 80-talet (Simpson, 2000), och måste därför förstås ur modernitetens premisser. Modernitetens 

framväxt präglas av en brokig samling, delvis motstridiga, radikala samhällsförändringar som samsas 

inom ramen för samhällskroppen. Kapitalismens utbredning i samband med industrialisering samt de 

stora narrativens uppkomst (vetenskapen, ideologin, nationsbyggena) är utmärkande för modernite-

ten, vilket tänkare som Marx, Weber och Gramsci med flera visar i sina skrifter (Storey, 2009). Walter 

Benjamin beskriver i sina studier över 1800-talets storstad Paris hur den industriella revolutionen lade 

grunden för den moderna marknaden och maskinsamhället där varan avskiljts från sitt bruksvärde 

till förmån för ett affektionsvärde (Benjamin, 2015). Enligt Benjamin gjorde den framväxande ka-

pitalismen varan till fetisch, ett oorganisk objekt som agerar i samspel med den organiska kroppen, 

men visar också hur kroppen kommodifieras i ett samhälle där allt blir till en vara att sälja eller köpa 

(Benjamin, 2015), vilket Giddens också tar upp i sina definitioner av senmoderniteten (Giddens, 

2014). Tillsammans med kapitalismens framväxt uppstod nya ideologiska ordningar i samma takt 

som gamla återuppstod. Nietzsche var en stark motståndare mot demokratiseringen av Europa, och 

hans styrkeideal fann politisk mark när de demokratiska länderna i Europa under 1900-talets första 

hälft tvingades samsas med totalitära ideologier som fascismen och nazismen (Olsson & Agulin, 

2009), ideologier demokratin själv gjort möjlig och en utveckling Nietzsche själv förutspådde med 

skrämmande precision: ”What I mean to say is that the democratization of Europe is at the same time 

an involuntary arrangement for the breeding of tyrants” (Nietzsche, 2014, s. 210). 

Det nuvarande samhället är enligt Anthony Giddens en utvidgning av modernitetens samhällsbyg-

ge. Senmoderniteten, som Giddens kallar det, utmärker sig genom globalisering, institutionalisering 

och ett existentiellt vakuum vilket beror på vetenskapernas ignorerande av frågor kring etik och 

moral (Giddens, 2014). Enligt Giddens skapar detta, i kombination med en allt mer specialiserad 

institutionalisering, en upplevd meningslöshet i ett samhälle som präglas av ”skillnader, uteslutning 

och marginalisering” (Giddens, 2014, s. 14). Tänkare som Foucault och Giddens har visat hur den 

existentiella kartan ritas om under moderniteten och senmoderniteten. Upplysningens religionskri-

tik ledde under moderniteten fram till ett allt mer sekulariserat samhälle där religionen förlorade 

mark till vetenskapen (Foucault, 2010), och tänkare som Nietzsche hyllade vetenskapen som den 

nya religionen efter Guds död (Nietzsche, 2007). Nietzsche såg själv psykologin som den moderna 

vetenskapens största behållning (Nietzsche, 2007), och Giddens menar att terapin i det senmoderna 

samhället är ”en sekulariserad variant av bikten” (Giddens, 2014, s. 46). Samtidigt menar Giddens att 

vetenskapernas sanningsanspråk misslyckats i och med dess många meningsskiljaktligheter och dess 
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lutning mot misstänksamhetens hermeneutik, vilket tvingar den att gång på gång omformulera och re-

videra de sanningar de gör anspråk på (Giddens, 2014). Detta menar Giddens ställer den senmoderna 

människan i ett kroniskt tillstånd av tvivel gentemot etablerade sanningar (Giddens, 2014). Foucault 

ger en poetisk sammanfattning av vägen från renässansens enhetliga världsbild till det senmoderna 

meningssönderfallet: 

Renässansens ”kosmos”, så rik på kommunikation och intern symbolik, helt dominerad av den inter-

agerande närvaron av stjärnorna, har nu försvunnit utan att ”naturen” ännu fått sin status av universa-

litet, utan att den fått uppleva människans lyriska igenkännande av det som gör henne till subjekt för 

rytmen av dess årstider.

(Foucault, 2010, s. 131-132)

Foucault beskriver en världsbild som sedan renässansen baserats på en holistisk enhet, ett universum 

av tecken som står i samklang med varandra. Under moderniteten lades denna uppgift sedermera på 

naturvetenskaperna, vilka Foucault och Giddens menar har misslyckats med detta uppdrag (Foucault, 

2010; Giddens, 2014). Detta uppdrag var också enligt Foucault det som skulle skapa en ny san-

ning för den moderna människan, något renässansen lyckats med men moderniteten misslyckats med 

(Foucault, 2010). I och med det existentiella skiftet från Gud till Människan som Nietzsche var först 

med att formulera görs den enhetliga sanningen omöjlig, vilket Giddens poängterar gör sig gällande i 

samhället som stort och även påverkar vanliga människor i det senmoderna samhället: ”Den oupplö-

sliga relationen mellan moderniteten och det radikala tvivlet är en fråga som – när den väl blir synlig 

– inte bara är störande för filosofer utan existentiellt bekymmersam för vanliga människor” (Giddens, 

2014, s. 31). Det nutida samhället är alltså fragmenterat, både i meningen människa/vara (Benjamin, 

2015) men också mellan mening/tvivel (Giddens, 2014; Foucault, 2010).

3.5 Seriemördaren och senmoderniteten

Simpson ger en förklaring till hur seriemördaren kan tolkas i samtiden när han beskriver den fiktiva 

seriemördaren som en metafor för olika psykologiska, filosofiska, ekonomiska och kulturella system 

(Simpson, 2000) och därmed utgör en personifiering av ett kulturellt tankegods som ges manifest 

form i samhället som realitet. Simpson ger också en tänkbar förklaring till seriemördarens fascina-

tionskraft i det moderna samhället då han hävdar att seriemördaren återspeglar samhällets mer dunkla 

drifter tillbaka på samhället självt och skapar en fascination som samtidigt utgör både rädsla och 

identifikation med samhällets mörkare sidor: 

 … in our attempt to understand serial killers we inevitably create myths about them – works of fiction 

that may superficially portray the serial killer as the ultimate alien or enemy of society but which si-
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multaneously reflect back upon society its own perversions, fears, and murderous desires.

(Simpson, 2000, citerad  i O. Rarick, 2009, s. 213) 

Seriemördaren blir i detta perspektiv en metafor av vilken publiken både kan låta sig skrämmas av 

men också identifiera sig med, då ”the serial killer … is not simply someone who evokes our fears of 

being killed, but he/she also makes us fear the Otherness within ourself and our society” (M. Donn-

nelly, 2012, s. 19) men som Dana Polan också menar är en reflexiv bild av våldet och skräcken som 

”not merely among us, but rather part of us, caused by us” (Polan, 1984, citerad i Simpson, 2000, s. 

11). Simpson kopplar denna seriemördarens tjuskraft och publikens identifikation med seriemördaren 

som anspelning på en individualism vilken speglar den amerikanska publikens frustration över en 

allt tilltagande demokratisering där seriemördaren signifierar en ”frontier individualism” (Simpson, 

2000). Nietzsches tankar om moralen som konstruerad istället för gudagiven och hans tankar om 

övermänniskan som transcenderar det moraliska för att skapa ett uttryck baserat på skaparens egen 

instinkt och styrka korresponderar med denna ”frontier individualism” då seriemördaren som metafor 

enligt Simpson ”collapses boundaries between good and evil” (Simpson, 2000, s. 19-20). 

Mark Seltzer menar också att det under 1900-talet skett ett skifte i vår förståelse och vårt samtal 

kring kriminalitet och brott, där diskussionen kring brottet som företeelse förflyttats till att handla om 

brottslingen, alltså en förflyttning från företeelse till individ, där brottslingen representerar det perso-

nifierade brottet (Seltzer, 1998). Foucault visar hur denna diskursiva personifiering också gäller van-

sinnet som modern företeelse (Foucault, 2010), en icke irrelevant parallell då seriemördaren enligt 

Seltzer genom denna personifiering ofta förklaras genom patologiska förklaringar som trauma och 

psykiska störningar beroende på exempelvis svår uppväxt (Seltzer, 1998). Seriemördaren blir en egen 

diskursiv art, ”an alien lifeform” vars hela personlighet byggs kring seriemordet och dess diskursiva, 

patologiska logik, vilken i förlängningen enligt Seltzer är ett symptom på det patologiska moderna 

samhället vilket bygger på separationen mellan privat och offentligt och organism och maskin (Selt-

zer, 1998). Seltzer drar i sin studie över seriemördare kopplingar till maskinsamhället och informa-

tionssamhället, och tolkar seriemordet som en metafor för detta samhällstillstånds infrastrukturella 

uppbyggnad, vilken bygger på serialitet, reproduktion och mediering (Seltzer, 1998). Seriemördarens 

plats i det moderna samhället är enligt Seltzer och Simpson intimt förknippad med det moderna 

samhället självt. Simpson menar att seriemördaren samtidigt representerar både fragmentering och 

reproduktion i en och samma diskurs i och med att de åtar sig ett projekt som är både strukturerat 

och destruktivt: ”Modernist serial killers … commit to a dualist project that is at once systematic and 

messy” (Simpson, 2000, s. 12). 

Gemensamt för dessa tankar kring systematisering och denna samhällsspegling är att de finner sin 
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plats i det senmoderna samhällets ambivalenta hållning till meningsskapande och reflexivitet, vilken 

Giddens utvecklar i Modernitet och självidentitet (2014). När Giddens skriver att ”den oupplösliga 

relationen mellan moderniteten och det radikala tvivlet är en fråga som – när den väl blir synlig – inte 

bara är störande för filosofer utan existentiellt bekymmersam för vanliga människor” (Giddens, 2014, 

s. 31) pratar han om vetenskapens misslyckande med att återskapa den holistiska världsbild som re-

ligionen tidigare representerade. Vetenskapen har fört den tekniska utvecklingen framåt, men enligt 

Giddens misslyckats med att integrera denna utveckling med etiska och moraliska frågeställningar 

som sätter människan i relation till denna utveckling (Giddens, 2014). Istället präglas enligt Giddens 

senmoderniteten av vetenskapens radikala tvivel som är en konsekvens av den misstänksamhetens 

hermeneutik som är dess lungor och skelett (Giddens, 2014). Denna kultur av tvivel beskrivs också 

av Foucault (2010) och av postmoderna tänkare som Lyotard (1986). I en sådan tvivlets kultur kan 

seriemördaren fylla en publik funktion, både som ideologiskt verktyg för sammanhållandet av sam-

hället genom att presentera det för en gemensam fiende (Jenkins, 1994) men också som någon som 

skapar en bindande länk mellan det fysiska och det sinnliga (kropp, tanke) samt det kaosartade och 

det systematiska (mord satt i system) (Seltzer, 1998). Det sistnämnda är alltså en sorts rekonstruktion 

av den klassiska epokens länk mellan kroppen och själen (Foucault, 2010), om än i en destruktiv och 

patologisk form. Simpson (2000) menar därför att seriemördaren är en metafor för både det som är 

utmärkande för det moderna samhället, men som också representerar något som den moderna männ-

iskan saknar (Simpson, 2000). De förenar den logiska rationalismen som vetenskapen håller så högt 

med en vilja att utan kompromiss agera på sin individualitet, i vilken en tydlig koppling kan dras till 

Nietzsche som såg männskans framsteg i vetenskapen men också i den individuella viljans obändiga 

styrka (Nietzsche, 2007).



4. Metod & material
4.1 Metod

För att undersöka hur ett populärkulturellt fenomen kan tolkas i ett större sammanhang krävs det både 

en teoretisk modell och en metod som tar hänsyn till flera dimensioner av ett verks betydelsenivå. 

Den textuella analysen av verket som sådant måste lyftas upp till en nivå där verket analyseras utifrån 

hur det korresponderar och kontrasterar mot rådande samhällsförhållanden i den kulturella sfär som 

verket riktar sig mot. Utan denna transponering av betydelsenivåer från mikro- till makroperspektiv 

kan det populärkulturella verket inte ges betydelse utanför sin egen inomnarrativa dimension. Eller 

med andra ord – verket kommer utan denna förflyttning mellan mikro- och makronivå bara att berätta 

något om sig självt. 

För att transponera ett verk från den manifesta textnivån till ett samhällsperspektiv krävs därför en 

teoretisk modell som kan utröna både verkets tecken och metaforer, samt vad dessa betyder, men 

också en modell som tar hänsyn till tecknens ideologiska och kulturella innebörd. Hur verket talar 

med sig självt och sin samtid kan utrönas i verkets diskurs, det sätt verket talar om sin verklighet 

och hur denna inomtextuella verklighet står i samklang med en större samhällsdiskurs. Det moderna 

samhällets fascination av seriemördare säger något om samhället, men gör så endast i kontrast till 

vad samhället säger om seriemördarna. Detta blir i än högre grad fallet i populärkulturella verk, där 

seriemördaren är konstruerad av verkets skapare och därmed ges en systematiserad och metaforisk 

innebörd som verkliga seriemördare oftast saknar (Simpson, 2000). Skapandet speglar alltsom oftast 

en förförståelse för det vi önskar skapa, vi bygger kultur som nya hus på gamla grunder. I skapandet 

av den fiktiva seriemördaren återskapas samtidigt våra tidigare kulturella och ideologiska erfarenhet-

er i vad som kallas för intertextuella referenser, där, som Louis Althusser beskriver, ideologi skapas 

och återskapas (Storey, 2009). Seriemördaren betyder något, och för att den ska betyda något måste 

den tala ett språk vi redan, i någon mån, förstår. För att utröna vad detta språk säger, och hur vi tolkar 

det, måste ett verk analyseras i sin betydelsemässiga helhet. Det vill säga vad det säger, hur det säger 

det och till vem det talar. 

I detta arbete kommer jag att analysera seriemördaren som konstruktion och avkodning i NBC’s serie 

Hannibal. I samband med att de flesta teoretiker jag valt att använda som analysramar i uppsatsen 

lutar mot konstruktivismen i sina tolkningar av kulturella och ideologiska diskurser är det rimligt att 

i uppsatsen använda en metod som utgår från diskursanalysen som tillämpningsmetod. Anledningen 
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till att jag valt Norman Faircloughs modell Critical Discourse Analysis (CDA) är att den möjliggör 

snabba analytiska förflyttningar mellan mikro- och makroperspektiv, samtidigt som den har tydligt 

uppdelade nivåer för en texts förståelsedimensioner. CDA lägger också stor vikt vid analys av texten 

(i bred bemärkelse) och är speciellt framtagen för att jobba med hur diskurser uttrycks genom text. 

Därför är CDA som modell väl lämpad för analyser av populärkulturella verk. 

Norman Faircloughs metod CDA är konstruerad i tre dimensioner: lingvistik, diskursiv praktik och 

sociohistorisk nivå (Bergström & Boreus, 2012). På den lingvistiska nivån kan närstudier göras av 

själva texten (i detta fallet serien). Fairclough själv använder sig av den kritiska lingvistiken i sin mo-

dell. Som Simon Lindgren (2009) däremot påpekar bygger Faircloughs modell på teoretiska korsbe-

fruktningar, vilket gör hans metodologiska modell flexibel i valet av teoretiska verktyg. Min avsikt är 

att analysera konstruktionen av karaktären Hannibal Lecter genom teoretiska ramar som på textnivå 

utgörs av Stuart Hall och Pierre Bourdieu, på den diskursiva nivån av Friedrich Nietzsche och Mi-

chele Foucault och på sociohistorisk nivå av en sammanfattad sociokulturell teoretisering av tidigare 

nämnda tänkare, men också ur Anthony Giddens, Mark Seltzers, Walter Benjamins med fleras tankar 

om vad som utmärker det nutida, moderna samhället. Detta skapar en teoretisk brygga där diskursen 

kan analyseras utifrån vad den implicerar, vilket samhälle dessa perspektiv deltagit i att bygga. Denna 

teoretiska uppbyggnad i analysen av materialet görs för att kunna sätta diskursen i Hannibal i per-

spektiv och för att därigenom kunna se mönster i hur denna fiktiva seriemördare kan förstås i ett större 

samhälleligt sammanhang. Stuart Halls representationsteori tillhandahåller ett verktyg för att utläsa 

karaktärer och händelser som metaforiska representationer av ett ideologiskt och samhällspsykolo-

giskt innehåll (Hall et al., 2013). Pierre Bourdieus tankar om smak och dess attribut gör det möjligt 

att analysera inomnarrativa maktrelationer, och hur dessa kan tolkas av en yttre publik (Bourdieu, 

2010). Dessa attribut kommer jag att analysera som tecken, vilka kan avläsas och förstås utifrån ett 

semiotiskt och ideologiskt perspektiv, och dessa kommer alltså att utgöra analys på textuell nivå. Som 

Philip Simpson poängterar är det viktigt att analysera den fiktive seriemördaren som metafor, då de 

inom populärkulturen ofta konstrueras för att förkroppsliga filosofiska, psykologiska eller ideologiska 

system (Simpson, 2000). Genom att analysera dialog och visuella utdrag ur Hannibal och sätta dessa i 

relation till Bourdieus och Nietzsches tankar om smak, konst och dominans hoppas jag kunna visa hur 

mordet och seriemördaren som metafor och kulturellt uttryck kan spåras och förstås genom ett idéhis-

toriskt spektra som skapar en kontrast mellan samhällsriktningar och ideologier i dagens senmoderna 

samhälle, vars egenskaper formulerats av tänkare som Anhtony Giddens (Giddens, 2014). En analys 

av seriens genre och hur denna möjliggör mordet som reflexivt uttryck i Hannibal skapar en brygga 
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där seriens budskap och diskursiva värderingar kan analyseras på en reell samhällsnivå. 

Det är viktigt att poängtera att seriemördaren kan tolkas på många olika sätt, vilket även Simpson 

poängterar när han säger att seriemördaren kan analyseras ur många olika perspektiv och att valet av 

perspektiv kommer att påverka tolkningen (Simpson, 2010). Simpson exemplifierar detta med poten-

tiella utgångspunkter som det sexuella våldet, det etnicitetsrelaterade våldet, det patriarkala våldet 

med flera (ibid.). Denna reservation sätter fingret på ett analytiskt förbehåll som gäller alla konstrukti-

vistiska tolkningsramar: tolkningen som görs är omöjlig att skilja från dess perspektivistiska och teo-

retiska utgångspunkt. För att använda oss av Ludwig Wittgensteins slutsats så finns det ingen språklig 

sanning utanför språket (Wittgenstein, 2014), eller om vi anlägger ett nietzscheanskt perspektiv så 

finns det ingen värdering utanför värderingen (Deleuze, 2003). Detsamma är naturligtvis gällande 

för denna uppsats. Dess slutsatser står i relation till de teoretiska utgångspunkterna som valts. Denna 

uppsats gör därför inget anspråk på att presentera en allenarådande, fix sanning om vad seriemördaren 

representerar. Analysen som presenteras görs så som en analys av en representation av seriemördaren, 

i detta fall Hannibal Lecter. Denne kan naturligtvis inte sägas representera alla seriemördare. Inte hel-

ler gör den anspråk på att presentera det enda möjliga sättet att närma sig seriemördaren som fiktivt 

och reellt fenomen. Faircloughs metodologiska modell och de valda teoretiska verktygen presenterar 

däremot en möjlighet att närma sig ämnet på både en mikro- och makronivå, vilket möjliggör en 

analys av hur den fiktive seriemördaren för en dialog med samtidens reella samhälle, via intertextu-

ella element som talar till en kollektiv ideologisk och kulturell historia. Detta är också anledningen 

till valet av just dessa metoder och dessa teorier, vilka kan åskådliggöra dessa referenser och sätta 

dem i ett nutida samhällsperspektiv. Denna uppsats vill visa att karaktären Hannibal Lecter inte bara 

symboliserar en enskild företeelse, utan kan tolkas som flera olika betydelser inom ramen för samma 

metaforiska representation. Den vill även visa hur den nietzscheanska filosofin diskursivt täcker in 

och sammanför dessa olika betydelser inom en logiskt sammanhängande diskurs där dess uttryck och 

tanke kan mötas. För detta ändamål lämpar sig också valet av teoretiska och metodologiska verktyg 

väl. 

4.2 Material och metodologisk applicering

Hannibal är en NBC-producerad serie som sändes mellan 2013-2015. Serien kretsar kring specia-

lagenten och profileraren Will Graham som hjälper FBI att lösa mord begångna av seriemördare. 

Genom en kombination av autism och olika diagnoser kan Will Graham med stor precision sätta sig 

in i hur mördare tänker, och han använder denna förmåga för att spåra och fånga dessa mördare. När 
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Will Grahams chef Jack Crawford, chef för FBI’s beteendeenhet, kräver att Will Grahams mentala 

hälsa hålls under uppsikt rekommenderas han av vännen Alana Bloom att ta kontakt med den ansedde 

psykiatrikern Hannibal Lecter, som åtnjuter hög status i akademiska kretsar och i samhället. Dessa 

två inleder en terapeutisk relation samtidigt som en ny mördare äntrar scenen. Relationen med Will 

Graham för Hannibal Lecter rakt in i FBI’s hjärta. Men allt eftersom serien lider får Will Graham allt 

svårare psykologiska problem. Det uppdagas också sakta att Hannibal Lecter inte är den han utger sig 

för att vara. När seriemördaren benämnd som The Chesapeake Ripper, känd för sina brutala men es-

tetiskt utformade mord, börjar mörda igen satsar Will Graham allt på att fånga honom. Men det visar 

sig snart att Hannibal Lecter inte bara är en ansedd psykolog, utan också en psykopatisk seriemördare 

och kannibal som manipulerar och mördar sig fram genom seriens gång, till synes utan något som 

helst motiv förutom sitt eget höga nöjes skull. Will Graham inser att för att fånga Hannibal Lecter 

måste han komma denne nära. Han måste manipulera Hannibal till att göra ett misstag och därmed 

kunna bli fångad. Hannibal i sin tur försöker influera Graham till att följa den mordiska natur Han-

nibal ser i honom. Säsong två slutar med att Will Graham förråder Hannibals tillit genom att försöka 

sätta dit honom. Hannibal knivhugger Will Graham och Jack Crawford, och Alana Bloom kastas ut 

genom ett fönster. I tredje säsongen tar Will Graham och Jack Crawford, som överlevt sina skador, 

upp jakten på Hannibal som flytt till Europa. Hannibal låter sig till sist fångas, då Will Grahams in-

tresse att fånga honom svalnar efter ett antal våldsamma konfrontationer. Under tredje säsongens sista 

hälft försöker Will Graham, med Hannibals assistans från fängelset, fånga en ny seriemördare. När 

Hannibal rymmer konfronterar han och Will Graham mördaren. Efter en slutstrid där både Hannibal 

och Will Graham skadas allvarligt faller de båda utför ett stup i det sista avsnittet. Serien kretsar kring 

det psykologiska dramat mellan de olika karaktärerna, med Will Graham och Hannibal Lecter i fokus. 

Hannibal har tre säsonger med tretton avsnitt vardera. Varje avsnitt är cirka 43 minuter långt, och 

hela serien består av cirka 26 timmar inspelat material. I denna uppsats kommer jag att använda mig 

av serien som helhet som föremål för analys, men genom urval begränsa materialet utifrån ett antal 

analysfält. Då serien är stringent i sina återkommande tankegångar kommer varje fält att använda 

sig av referenser från olika avsnitt av serien, för att visa hur seriens diskurs formar seriemördaren till 

en meningsbärande entitet som står i kontrast till senmodernitetens fragmentering, ideologi och me-

ningsvakuum som det formulerats av bland andra Giddens (2014) och Foucault (2010), men som ock-

så återspeglar dess serialitet och kapitalistiska inriktning vilket formulerats av bland annat Althusser 

(Lindgren, 2009). Detta tematiska urval grundar sig på min önskan att ta ett grepp om seriens genom-

gående diskurs, och därför lyfts citat och exempel fram som just exempel på en alltigenom genom-
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syrande narrativ och diskursiv tematik. Detta helhetstänk kräver också för sitt utförande ett omfång 

som sträcker sig bortom analysen av enskilda scener. Läsaren bör därför ha i åtanke att de exempel 

som lyfts fram är exempel som bekräftar en i serien genomsyrande diskurs. Dessa kan i uppsatsen inte 

alla jämföras med varandra, då textlängden inte tillåter denna korsreferens. Därför lyfts specifika citat 

och exempel fram som exempel på den genomsyrande diskursen, och vissa nyckelteman behandlas 

med fler citat och exempel än ett, då är del av ett återkommande tema. För att åstadkomma detta hel-

hetsgrepp, och för att kunna förflytta analysen från ett mikro- till ett makroperspektiv, har jag valt att 

analysera materialet utifrån fyra fältkategorier: 

• Genre och diskursiv praktik – Hur det estetiska mordet står i förhållande till seriens övriga uttryck.  

• Attribut och makt – mördaren som auktoritet och estet.

• Intertextuella referenser – en analys av Hannibal Lecter i relation till Nietzsches filosofi.

• Metafor och representation – den intelligente och estetiske seriemördaren som ideologisk metafor 

i det senmoderna samhället.

Denna uppdelning kommer att tillåta en tolkningstransponering från textnivån, via genre och intertex-

tualitet, till en nivå där serien och dess diskurs kan studeras utifrån vad Hannibal Lecter representerar 

som metafor utifrån ett samhällsperspektiv. Detta för att förstå inte bara serien i sig, utan hur serien 

använder sig av kulturellt invävda tankegångar för att skapa en metafor över sprickor i det moderna 

samhällets identitet, och vad denna metafor kan ha för betydelse som uttryck. För att kunna ta det hel-

hetsgrepp på serien som tidigare nämnts har jag spridit ut de valda exemplen och citaten över större 

delen av seriens tre säsonger. De avsnitt som citeras är de som följer:

S1E1 S1E8 S2E9 S3E2
S1E2 S1E13 S2E10 S3E3
S1E3 S2E2 S2E11 S3E4
S1E5 S2E3 S2E12 S3E5
S1E6 S2E5 S2E13 S3E7
S1E7 S2E7 S3E1

Serien har i denna uppsats hämtats från den svenska versionen av Netflix, vilket är viktigt att ha i åtan-

ke för att tidsangivelserna i referenserna skall stämma. Transkriberade manus kan hämtas från http://

livingdeadguy.com/shows/hannibal/. I den mån manusen skiljer sig från den färdiga produktionen är det 

produktionen som i denna uppsats getts företräde. Jag har valt att använda mig av de engelska citaten 

för att så lite som möjligt förvränga den ursprungliga diskursen genom översättningar och omtolkningar.
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5. Analys
5.1 Mordet som genre och mening 

I strävan efter att ta reda på vad det estetiska mordet och seriemördaren betecknar samt vilka ideolo-

giska aspekter denna beteckning speglar är det av vikt att se hur mordet presenteras i ett narratologiskt 

och diskursivt perspektiv. Norman Fairclough (2003) använder sig i denna aspekt av genreanalys 

för att undersöka vilka premisser och vilka förutbestämda förväntningar som samspelar i relationen 

mellan verk och publik. 

Hannibal presenteras inledningsvis som en förhållandevis typisk kriminalserie. Redan i inlednings-

scenen (Hannibal, S1E1) förstår vi 

att vi är bland poliser, och att vi föl-

jer poliser. Tittaren ser poliser som 

går in i ett hus, sirener hörs i bak-

grunden, kroppar ligger på golvet, 

blod har stänkt på inbrottslarmet, en 

kropp läggs på en bår av uniform-

klädda män. Sammantaget skapar 

dessa tecken en konnotativ tolkning 

av en brottsplats. Will Grahams 

agerande under seriens första minu-

ter låter oss ana ett intellektualise-

rande perspektiv, vilket sedermera 

kopplas ihop med fokuset på ”pro-

filering”. Will Graham befinner sig 

på den brottsplats som presenterats 

(Hannibal, S1E1, 00:20). Han tar 

ett djupt andetag, sluter ögonen. Ett 

pendlande ljus filtrerar bort de på 

platsen belägna poliserna, de döda 

kropparna, det på larmet stänkta blo-

Figure 5.1.1. Will Graham återskapar en mördares tankar i Hanni-
bals inledningsscen.

Figure 5.1.2 Will Grahams förmåga att med fantasin återskapa en 
mördares tillvägagångssätt tillåter honom också att förstå mordets 
motivistiska innebörd.
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det, allt går baklänges och i slowmotion. Will Graham öppnar ögonen, är nu ensam på brottsplatsen, 

utanför huset. Han ser människor röra sig i huset, en kvinna med samma kläder som den döda kvinnan 

på golvet går omkring i köket. Will Graham går in i huset, en man rusar nedför trappen. Will Graham 

skjuter honom samtidigt som han högt förklarar vad han gör (se fig. 5.1.1). Kvinnan i köket försöker 

ringa larmcentralen. Will Graham skjuter henne genom halsen, förklarar återigen vad han gör, föl-

jer i mördarens spår. Efter en stund är vi tillbaka på brottsplatsen, poliserna är tillbaka, blodet och 

kropparna likaså. Vi förstår att det vi just sett är ett återskapande, en form av hallucinatoriskt tillstånd 

där Will Graham har agerat mördaren, en fantasi som för tittaren utspelas i realtid och i vad som lik-

nar en drömscen. Denna abstraktion, denna form av drömscen kommer att få stort fokus i serien, där 

tittaren följer mordfall och dess rekonstruktioner genom Will Grahams hallucinatoriska ögon. Redan 

i inledningen förstår vi dock att tittaren följer en form av elitpolis som fokuserar på mordfall, vilket 

har en framskjuten plats i populärkulturen, men också i verklighetens mediavärld (Jenkins, 1994). Se-

rien knyter därmed an till samtida krimserier som Criminal Minds och CSI. I samtliga dessa serier är 

brottet, ofta representerat av mordet, ett centralt tema vilket lägger grunden för berättelsens narrativ. 

Genom att ställa upp grundläggande premisser för ett verks innehåll är verkets genre inte enbart en 

överenskommelse mellan producent och konsument hur verket skall avtolkas. Genren konstitueras 

också i överenskommelsen av dess innehåll, dess narrativa fokus (Lindgren, 2009). En komedi skall 

i någon mån ha humorn som emotionellt ledmotiv, ett drama förväntas fokusera på mänskliga rela-

tioner i någon form, en skräckfilm förväntas vara obehaglig. Kriminalgenren förväntas i någon mån 

kretsa kring brott och polisarbete. Desto viktigare är däremot att ett verks fokusering på en specifik 

narrativ drivpunkt också lägger en meningsbärande tonvikt vid den företeelse verket fokuserar på. 

Inom ramen för den narrativa berättelsen utesluter denna punkt andra aspekter av den mänskliga 

tillvaron som i andra genrer, och i det verkliga livet, är lika meningsfulla, om inte meningsfullare. 

När kriminalgenren fokuserar på brottet åsidosätts andra meningsbärande företeelser, alternativt un-

derordnas brottets inverkan. Man kan här prata om en form av händelsehierarki inom ramen för en 

given genre. I kriminalgenren står brottet i fokus, vilket gör att andra tematiska fält såsom kärlek, 

vänskap, arbete etc. hierarkiskt underställs brottet som företeelse, och i den mån dessa andra motiv 

förekommer är det brottet som är dess premiss, dess gravitativa mittpunkt och primum movens. Det 

är kärleken under inverkan av brottet som då avhandlas, vänskap under trycket av brottets konsekven-
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ser, arbetsrelationer i skuggan av den mänskliga tragedin brottet utgör, etc. etc. 

Brottet ställs alltså i narrativets mitt och brottet definierar såväl maktförhållanden som relationer. 

Kriminalgenren möjliggör därför också mordet som meningsskapande handling. I verkligheten är 

mordet en anomali, ett avvikande från den ordinarie civila ordningen. I kriminalgenren, såväl den 

fiktiva som den reella, ställs mordet istället i narrativets centrum och ges därför en mening. Mordet 

är i kriminalgenren det diskursiva nav som får narrativet att snurra. Döden och våldet begripliggörs 

och konceptualiseras inom genren genom att det berättar en begriplig historia, där dödens menings-

löshet upplöses genom en förklaring av dess motiv och konsekvenser. Där döden i verkligheten både 

exploateras (i media) men också marginaliseras (i bruset) framträder i kriminalgenren mordets tragedi 

på ett sätt som gör den gripbar men också uthärdlig, speciellt som dess mänsklighet ofta förträngs 

och istället institutionaliseras genom att fokusera på den repressiva maktens ställningstagande och 

lösning av mordet som problem (jfr. Althusser i Storey, 2009; Lindgren, 2009). Denna aspekt av nar-

rativets modus operandi är till sin natur diskursivt ideologisk. Polisen blir humanismens beskyddare i 

dubbel bemärkelse: de löser det fiktiva mordet men skyddar också publiken från tragedins vardagliga 

realiteter. Kriminalgenren gör mordet och döden till objekt och spektakel, låter oss känna dödens och 

våldets kittling utan att tvinga oss att utsättas för det. Liksom Foucault beskrivit hur de vansinniga 

visats upp bakom sina galler, för dygdiga medborgares rena samveten att begrunda, gör kriminal-

genren samma sak, med ett galler som utgörs av medieringens upphävande av tidens, platsens och 

realitetens dimensioner: vi är inte där det händer, när det händer och det händer egentligen inte (det är 

fiktion). En parallell kan här dras till den journalistiska kriminalgenren, vilken på samma sätt som den 

fiktiva kriminalfilmen/serien/boken låter oss uppleva brottets och våldets kittling genom mediering, 

med skillnaden att den journalistiska kriminalberättelsen antas ha inträffat på riktigt. Både Seltzer 

och Simpson tar i sina arbeten om seriemördaren upp den narrativa journalistiska konstruktionen av 

seriemordet och seriemördaren, och visar hur publikens fascination för seriemördaren följer samma 

mediationens logik som fiktionen (Simpson, 2000; Seltzer, 1998). 

I kriminalgenren blir alltså mordet en narrativistiskt meningsbärande symbol som reglerar mellan-

mänskliga och institutionaliserade relationer, det vill säga de mellan offer – stat och stat – förövare. 

Serier som Criminal Minds och inte minst Hannibal fokuserar på en intellektualiserad aspekt av 
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detta brott, då profilering står i fokus som polisens enda arbetsmetod för att fånga mördaren. Detta 

diskursiva fokus på profilering gör det möjligt att förklara brottet för tittaren. Genom att följa poliser-

nas pusselarbete, vilket ges formen av en psykologiserad detektivberättelse, kan polisen både fånga 

mördaren, samtidigt som de på vägen förklarat vad som konstituerar denne mördares avvikande soci-

ala beteende. I Hannibal är denna polisiära enhet allenarådande, då de både löser brotten genom profi-

lering men också står för utredning, förhör, kriminalteknisk undersökning och gripanden. I Hannibal 

är det samma polisiära team som gör allt, om än dess olika karaktärer har olika specialkunskaper. Alla 

dessa kunskaper centreras dock som medel för profileringen, och genom profileringen grips mördaren 

av samma karaktärer som gjort profilen. En enda polisiär styrka representerar därför hela det polisiära 

verksamhetsfältet, och ges därför större metaforisk massa som ideologisk representation av en enhet-

lig, moraliskt konstituerad polismakt. För att utröna i vilken mån Hannibal skiljer sig från andra verk 

inom genren, och hur denna skillnad kan konstituera seriemördaren som en positiv tolkningspunkt 

och därmed fungera som antihjälte, måste vi undersöka seriens ideologiska representationer, och hur 

dessa står i förhållande till varandra. 

5.2 Karaktärerna som ideologisk representation 

För att utröna vad Hannibal Lecter betecknar för tittaren måste dennes relation med seriens övriga ka-

raktärer tas i beaktande, då det är dessa som är de narrativa mottagare som hans handlingar påverkar. 

Därför kan det också vara en god idé att ta en titt på vilka nyckelkaraktärer serien presenterar, och 

hur dessa kan läsas som representationer för narrativa men i grunden ideologiska arketyper. Trots att 

denna uppsats fokuserar på karaktären Hannibal Lecter framträder denne givetvis i en given kontext, 

och denna kontext är oavhängig dennes omgivande miljö och de karaktärer som omger honom. Tolk-

ningen av Hannibal Lecter som representation kan därför endast ske genom dennes samspel med 

dessa karaktärer, liksom i samspel med den narrativa centreringen kring lagen och det civila våldet, 

och hur dessa diskursivt behandlas. Detta är också nyckeln till att sedermera tolka Hannibal Lecter i 

ett reellt, sociohistoriskt perspektiv. 

Hannibal kretsar kring ett antal återkommande personer vilka alla har relationer med varandra serien 

igenom. Det som utspelas bortom diskursens fysiska manifestationer (mord, våld, kannibalism) be-

står i mångt och mycket av dialog mellan seriens olika karaktärer, vilka, enligt Stuart Halls represen-
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tationsteorier och Althussers tankar om populärkulturen som ideologisk reproduktion av ideologiska 

maktförhållanden, kan utläsas som ideologiska idéproduktioner (Hall et al., 2013; Storey, 2009). 

Dessa karaktärer är i sig själv inledningsvis en form av arketyper, språkliga entiteter vilka består av 

ett antal fast fixerade egenskaper, vilka kan utläsas på textnivå:

• Jack Crawford är chef för FBI’s beteendevetenskapsenhet, den polisiära enhet som Hannibal kret-

sar kring. Han porträtteras som rättvisan personifierad och använder alla till buds stående medel 

för att skydda samhällets grundläggande värderingar, det vill säga lagen. Han gör detta genom att, 

inom seriens diskurs, fånga mördare. När Jack Crawford pressat Will Graham sönder och samman 

för detta ändamål motiverar han det med kommentaren ”Because he was saving lives!” (Hanni-

bal, S1E13, 09:32). Lagen och de liv den räddar går alltså före det pris hans medarbetare betalar. 

Jack Crawford representerar därför, i egenskap av den för serien centrala polisiära enhetens chef, 

en personifiering och representation av den självuppoffrande rättvisan. Hans karaktär håller ihop 

seriens brokiga blandning av karaktärer, vilket, om man läser honom som en metafor, också sym-

boliserar lagens moraliska, auktoritära och sammanhållande kraft i ett samhälle. 

• Alana Bloom är psykiatriker och tillika Will Grahams vän. Hon står för seriens humanism, med-

mänsklighetens mjuka värden. Denna tolkning ges tyngd i det att hon både representerar lagen 

(hon jobbar för FBI) men väger denna mot priset som de som upprätthåller lagen betalar. Hon 

värnar om Will Graham som människa, till skillnad från Jack Crawford som ser honom som ett 

verktyg. När Jack Crawford fortsatt att pressa Will Graham, trots att denne uttryckt att det skadar 

hans hälsa att fortsätta rekonstruera mördares beteenden (Hannibal, S1E5) är det Alana Bloom 

som beskyller Jack Crawford när Will Graham slutligen bryter ihop (Hannibal, S1E13). Alana 

Bloom värderar ständigt människan högre än målen och protesterar när någon rör sig utanför det 

empatiskt mänskliga. Alana Bloom kan därigenom läsas som en metafor för hjärtats röst, moralen 

som är mänskligare än lagens stelt formulerade paragrafer. 

• Hannibal Lecter är en väl ansedd psykiatriker och framstående i akademiska och professionella 

kretsar. Han rör sig i samhällets societetsskikt och inkluderas i FBI’s innersta krets när han på re-

kommendation av Alana Bloom tillsätts för att bevaka Will Grahams mentala hälsa. Han är också 

en psykopatisk, sadistisk och kannibalistisk seriemördare som jagas av FBI, då under namnet The 

Chesapeake Ripper. Han är redan inledningsvis rättvisans motpol, en form av antites till lagens 

bindande moral. Förutom att Hannibal Lecter redan innan serien skapades är ett färdigt koncept, 
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och tillika en av populärkulturens mest kända seriemördare, ställer hans handlingar snabbt hans 

karaktär i dagen. Tittaren vet att Hannibal Lecter är en mördare. Det vet däremot inte seriens 

andra karaktärer. Han infiltrerar, manipulerar och saboterar såväl rättvisans som mänsklighetens 

agenda genom att spela dem mot varandra. Han sätter sina egna mål framför allt annat och ställer 

sig utanför rättvisans och mänsklighetens moral genom att mörda och äta sina offer enligt en mo-

ral han själv bestämmer: 

WILL GRAHAM I was curious what would happen. It’s true, isn’t it? You do want to kill him. Or 

you want me to. Either way, you’d like him dead. I’m just giving you a little nudge. 

HANNIBAL Mason is discourteous. Discourtesy is unspeakably ugly to me. 

WILL GRAHAM Are you thinking about eating him? 

HANNIBAL Whenever feasible, one should always try to eat the rude. 

(Hannibal, S2E12, 01:31) 

Hannibal Lecter ställer sig alltså utanför rättvisan och vägrar att erkänna den allmänna moralens 

bindande konventioner. Denna aspekt av Hannibal Lecters karaktär kommer att utvecklas vidare 

under kapitlet Den nietzscheanska antihjälten, men så här långt räcker det med att konstatera att 

Hannibal Lecter representerar ”ondskan”, en roll vilken, som vi ska se, nyanseras under seriens 

gång. 

• Will Graham är en specialagent inom FBI. Hans kombination av olika personlighetsstörningar 

och förmåga att relatera till mördare gör honom till en högkompetent profilerare. Will Graham 

är också seriens protagonist. Han karaktäriseras som en hybrid mellan alla dessa arketypiska ka-

raktärer och dess egenskaper. Han ställer sin förmåga i rättvisans tjänst och ifrågasätter i början 

inte dess moral, samtidigt som han på ett grundläggande existentiellt plan identifierar sig med de 

mördare han profilerar. I och med hans samröre med Hannibal Lecter uppmuntras han att följa 

sina djupare instinkter och utveckla sin mordiska sida i en process av självförverkligande, vilket 

enligt Hannibal Lecter alltid är förknippad med död och dödande. Ett exempel på denna moralis-

ka och diskursivt värderande ideologiska motsättning är när Will Graham i självförsvar dödat en 

person:

HANNIBAL Most of what we do, most of what we believe, is motivated by death. 

WILL GRAHAM I don’t think I’ve ever felt more alive than when I was killing him.   

(Hannibal, S2E10, 05:15)
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Det potentiella tvånget att döda i tjänsten utnyttjas av Hannibal Lecter, och denne utnyttjar sin 

maktställning gentemot Will Graham till att forma honom till sin egen avbild, och gör detta ge-

nom en värdeneutralisering av sin egen persons moral: 

WILL GRAHAM You can’t reduce me to a set of influences. I’m not the product of anything. I’ve 

given up good and evil for behaviorism. 

HANNIBAL Then you can’t say that I’m evil. 

(Hannibal, S2E10, 39:30)

Det mordiska transformeras från nödvändighet till instinkt, från moraliskt styrt till individuellt 

självförverkligande, en dominant handling från Hannibal Lecters sida som syftar till att forma 

Will Graham till Lecters egen avbild. Will Graham är alltså den karaktär som balanseras mel-

lan olika ideologiska impulser: å ena sidan lagens och moralens rättfärdiga inverkan, å andra 

sidan det individualistiska självförverkligandet av den egna, instinktiva naturen, under influens 

av Hannibal Lecters egen dito. Will Graham agerar därför språkrör åt två ideologiska motpoler: 

rättvisans konformism och den individuella instinktens suveränitet över denna konformism. An-

ledningen till att Will Graham i detta sammanhang är viktig i analysen av Hannibal Lecter är för 

att Will Graham, genom att anta rollen av språkrör för dessa motpoler, är den canvas som seriens 

motsättningar målas på. Hannibal Lecters inflytande som metafor och meningsbärande symbol 

ges uttryck genom dennes relation till Will Graham, i dialog och genom Will Grahams roll som 

protagonistisk motsättning. Will Graham är det flytande navet i seriens ideologiska modalitet. 

5.3 Antihjältens konstitution – En grumlad modalitet

Dessa olika karaktärer representerar på detta sätt olika ideologiska och filosofiska system, olika ide-

ologiska synsätt som finns manifesta i samhällets moraliska hegemonibygge. Alla dessa aspekter 

hänger i förlängningen ihop med moralen och de maktrelationer denna moral skapar: den juridiska 

moralen, den humana moralen och ”det onda”, alltså antimoralen. I detta avseende skiljer sig inte 

Hannibal från den konventionella representationen av populärkulturens ideologiska reproduktion av 

synen på önskvärda och icke-önskvärda samhällselement. Den skiljer sig inte heller från den narra-

tivt arkaiska kampen mellan de befästa idealen av gott och ont. Identifikationen och seriemördarens 

antiheroiska representation måste därför snarare sökas i seriens diskursiva framställning, alltså dess 

diskursiva porträttering av seriemördaren och dennes makt. Vad som skiljer är däremot protagonisten 
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Will Grahams flytande roll som brygga mellan den konventionella synen på seriemördaren och mor-

det som ideologiskt och moraliskt fel, och dess motpol vilken personifieras i Hannibal Lecter. I och 

med att Hannibal Lecter utövar moraliskt inflytande på protagonisten Will Graham och får denne att 

vackla i sin syn på det ideologiskt och moraliskt korrekta skapas en konnotativ dissonans i seriens 

moraliska och ideologiska modalitet. Detta möjliggörs ursprungligen genom att tittaren i Hannibal 

även följer mördarens perspektiv, vilket är otypiskt för den klassiska kriminalberättelsen och deckar-

genren, där narrativets drama i sin klassiska form bygger på att tittaren vill få reda på vem den okända 

mördaren är. I Hannibal vet vi redan detta, då serien anspelar på en hos publiken välkänd karaktär. 

I och med det explicita våldet, själsliga mörkret och överraskningseffekter som serien behandlar 

tangeras även skräckgenren, en koppling vi sedermera ska utveckla när det gäller representationen av 

Hannibal Lecters karaktär. 

Givet att Hannibal inte lägger fokus på att få reda på vem den för tittaren okände mördaren är, utan istället 

inkluderar dennes perspektiv och gör dennes persona till ett centralt fokus för seriens narrativ möjliggörs 

en svängande modalitet där det snarare är moralen och ideologin som ställs upp som en flytande diskurs-

formation, två sidor vilkas perspektiv, såsom de presenteras i sin logik, båda äger existensberättigande: 

HANNIBAL Psychopaths are not crazy. They’re fully aware of what they do and the consequences 

of those actions.

(Hannibal, S1E8, 05:46)

Detta skapar en värdeneutralisering som underkänner den samhällsdiskurs som gör gällande att en 

seriemördande psykopat kan förklaras och diagnosticeras i enlighet med samhällets moral och dess 

koncept av den psykopatiska mördaren som en patologiskt avart som förlorat kontrollen över sig 

själv. Den underkänner med andra ord hela det värderingssystem som Foucault visat fråntagit den 

vansinnige myndigheten över sin egna person och sina egna handlingar (Foucault, 2010).  I Hannibal 

förstärks denna värdeneutralisering genom seriens blandning av perspektiv, vilket förvirrar relationen 

mellan protagonist och antagonist. Att som tittare få följa med skurkarna är inte alls ovanligt, varken 

i film/serier eller i böcker. Robin Hood är ett klassiskt exempel, där tittaren/läsaren får följa skurken 

och där denna blir en hjälte som slåss mot en orättvis rättsapparat. I Hannibal får vi däremot följa 

båda perspektiven samtidigt, både polis och mördare, dessutom i interaktion med varandra, och får 

därigenom själva skapa uppfattningen om vem som egentligen är protagonisten och antagonisten. I 
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och med den framskjutna position som Hannibal Lecter intar, och det faktum att han står i en social 

maktrelation jämbördig, om inte överlägsen, seriens övriga karaktärer, är hans roll som antagonist 

inte ideologiskt representativ för den socialt underlägsne brottslingen. Därför kan också Hannibal 

Lecter representera en antihjälte som intar en avvikande ideologisk ståndpunkt. Inte för att denne 

representerar det konventionellt ”goda”, utan för att det konventionellt ”onda” ifrågasätts med en lika 

gällande diskursiv logik. 

Här finns anledning att se Hannibal som delvis konstituerad genom diskursordningar som söker 

hegemoni (Jorgensen & Philips, 2000). Serien försvårar den gynnade tolkningen för tittaren genom 

att värdeneutralisera karaktärernas handlingar gentemot Hannibal Lecters. Will Graham dödar Garret 

Jacob Hobbs (Hannibal, S1E1) och erkänner inför Hannibal Lecter att det kändes bra att döda (Han-

nibal, S1E2); Frederick Chiltons, chefsläkare på Baltimore hospital for the criminally insane, mani-

pulering av Abel Gideon i karriärssyfte kostar en sjuksköterska och andra människor livet (Hannibal, 

S1E6). Hannibal gör detsamma. Abigail Hobbs, den unga kvinna Will Graham räddat från hennes se-

riemördande pappa, dödar en ung man och ljuger om det för att inte åka fast (Hannibal, S1E3). Han-

nibal Lecter gör detsamma. Även Jack Crawford manipulerar folk i sin omgivning serien igenom (i 

synnerhet Will) för att få det han vill ha. Hannibal Lecter gör detsamma. De övriga karaktärernas mo-

raliska beteende speglar därför egentligen Hannibal Lecters eget, vilket gör det svårare för tittaren att 

döma Hannibal Lecters beteende som en motpol mot det ideologiskt och moraliskt korrekta. När den 

klassiska protagonisten (”den goda”) Will Grahams moraliska kompass börjar grumlas går också dessa 

väsenskilda logiska tankesystem in i varandra, vilket bidrar till att upplösa gränserna mellan protago-

nist och antagonist, då tittaren helt enkelt inte vet var den tilltänkte protagonisten står i sin moraliska 

värdering. Seriens diskurs kan i och med denna motsättning grumlas och skapa en hybridmodalitet 

som inte är typisk för kriminalgenren, helt enkelt därför att det inte är självklart vilken sida tittaren 

ska heja på. Hur seriemördaren i detta fall presenteras och representeras är av fundamental vikt för att 

denna ideologiska och moraliska motsättning ska kunna uppstå, vilket leder oss in på representationen 

av Hannibal Lecter, hur denna antihjälteroll formas, och hur den kan tolkas av en senmodern publik.

5.4 Attribut och makt – Hannibal Lecters smak och sociala position

För att utreda hur det estetiska mordet och den estetiske seriemördaren tolkas i ett kontemporärt social 
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sammanhang är det viktigt att under-

söka hur mordet och brottslingen re-

presenteras, vilka attribut denne äger 

och vad detta säger om hotets sociala 

position inom verket. Philip Simp-

son visar i sin bok Psycho Paths 

(2000) hur den klassiska skräckro-

mantikens vampyrer porträtteras i en 

aristokratisk glans (Simpson, 2000). 

De mordiska karaktärerna i berättel-

ser som Sheridan Le Fanus Carmilla 

(1871) och Bram Stokers Dracula (1897) är alla högborna adelsmedlemmar, vilket ger berättelserna 

en stark touché av en elegant men satanisk depravitet uppklädd i välskräddade tecken som signifierar 

det högre ståndets börd vilket, förutom dödandet, är avskilt från alla vardagligt praktiska motiv. Den-

na estetisering av tillvaron är hos Bourdieu en markör som signifierar de övre klasserna, ”[who] tends 

to use stylized forms to deny function” (Bourdieu, 2010, xxix). Form över funktion är den process 

med vilken de med förfinad smak distanserar sig från de lägre klasserna, där arbetarklassen står lägst 

i hierarkin (Bourdieu, 2010). Vampyrens air av aristokratisk, luxuös elegans korresponderar, kan man 

anta, med läsarens reception av karaktärernas sociala position, vilken representeras av deras finkul-

turella framtoning. Ondskan kan, med den kristna dogmen om själen som moraliskt överställd det 

världsliga och sinnliga, när den utgörs av diabolisk påverkan med lätthet finna sitt hem i aristokratin. 

Detta då dessa omfamnar en estetisk livsstil där nyttan gett vika för form, ett brott mot den kristna 

dogmens värdehierarki. 

Synen på den diaboliska influensen som diskursiv orsak för vansinnets och våldets patologi är enligt 

Foucault ett signum för de klassiska epokerna fortfarande präglade av medeltidens teologiska världs-

bild (Foucault, 2010). Simpson (2000) och även Foucault (2010) har visat hur den moderna ondskan 

funnit sin väg, via de klassiska epokerna, till den stigmatiserade galningen som socialt särskiljs och 

förflyttas till samhällets lägsta skikt, till de utslagna och trasiga i gränder och sinnessjukhus. Den 

sociala distinktionen med vilken vi idag skyddar oss från den galenskap som mordet och våldet 
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utgör bör också betraktas, vilket Foucault visat, som en diskursiv positionering med vilken vi bedö-

mer hot i vår sociala, moderna tillvaro (Foucault, 2010). Hur hotet, och i detta fall seriemördaren, 

presenteras är därför av vikt när det demoniska fått ge plats för sociala och patologiska förklaringar. 

Den diskursiva galningen är enligt Foucault en utstött. Seriemördaren, liksom brottslingen, har som 

Simpson (2000) och Seltzer (1998) visat, i senmoderniteten kommit att personifiera sina brott, och 

som Foucault (2010) visat har brottet och antinyttan kommit att diskursivt determinera den sociala 

positionen, som orsak för den  eller som resultat av den. Om inte den sociala dispositionen konsti-

tuerar brottet så konstituerar brottet den sociala positionen. Detta är i dagens diskurs oförenligt med 

synen på en kulturellt belevad medborgare. I Hannibal är denna moderna syn problematisk, då han 

inte representeras som en utstött sinnessjuk med de fysiska och sociala attribut som vanligen återger 

detta förhållande. Tvärtom är han en högutbildad medborgare som rör sig i samhällets högsta skikt. 

Redan i seriens första avsnitt presenteras Hannibal Lecter som psykiatriker när Jack Crawford besö-

ker honom för att be om hjälp med en psykologisk profil av en mördare. Jack Crawford, som är chef 

för FBI’s beteendevetenskapsenhet, erkänner också Hannibal Lecter som en auktoritet:

JACK CRAWFORD: You were referred to me by Alana Bloom in the psychology department at 

Georgetown …  Showed me your paper in The Journal of Clinical Psychiatry. Evolutionary Origins 

of Social Exclusion …. Very interesting, even to a layman. 

HANNIBAL A layman? So many learned fellows going about in the halls of Behavioral Science at 

the F.B.I. and you consider yourself a layman? 

JACK CRAWFORD I do when I’m in your company, Doctor. I’d like you to help me with a psycho-

logical profile. 

(Hannibal, S1E1 24:00)

Vi får i samma scen också veta att Hannibal Lecter har ett intresse av att teckna, då han får beröm 

för några skisser av Jack Crawford. Kombinationen av akademiker (psykiatriker) och konstnärligt 

lagd (tecknare) lägger grund för en publik perception av Hannibal Lecter som en universellt kunnig 

person, då han ges auktoritet både på det akademiska planet och det kulturella, två kapitalfält som 

Bourdieu menar hör ihop och bedöms högt inom det akademiska sociala fältet (Bourdieu, 2010). I 

och med detta positioneras också Hannibal Lecter som högt upp i den samhällssociala hierarkin, vil-

ket, enligt Simpson, mer eller mindre friskriver honom från galenskap, då patologin inte gjort honom 

synbart traumatiserad (Simpson, 2000), och från galenskapen enligt Foucault, då hans position inte 
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förenar honom med varken vansinne eller oförnuft, då han är fast förankrad i den sociala och kultu-

rella världen i egenskap av icke-diskursivt samhällsstigmatiserad (Foucault, 2010). 

Representationen av Hannibal Lecter som ”samhälleligt förfinad” förankras serien igenom, både vad 

gäller attribut och hur dessa attribut speglar hans samhällsposition. Han har snygga, extravaganta 

kostymer, han har ett stort och estetiskt inrett hus, han kör en Bentley Amage, han är intresserad av 

klassisk musik, han spelar cembalo, theremin och piano, det mest borgerliga av instrument enligt 

Bourdieu (Bourdieu, 2010), han är en gourmet, vilket enligt Bourdieu står i nära relation till god smak 

(Bourdieu, 2010). I tredje säsongen antyds det till och med att han är adlig, då Will Graham besöker 

familjen Lecters slott i Litauen (Hannibal, S3E3, 03:48). 

Dessa attribut med vilka Hannibal Lecter representeras speglar såväl en utvecklad estetisk smak som 

förnekar nyttan till förmån för form (Bourdieu, 2010), men speglar också ett ekonomiskt förhållande 

med vilka dessa attribut kan erhållas och betalas, vilket poängteras av Alana Bloom i tredje säsongen 

när Hannibal Lecter flytt till Italien:

MASON VERGER All this time he eludes us, got away clean. It’s as though Dr. Lecter has dropped 

off the earth. 

ALANA BLOOM Hannibal obviously has good papers and money. Europe is where a man of his 

tastes would settle. 

(Hannibal, S3E4, 37:21)

Så långt vi kan bedöma är Hannibal Lecters pengar alltså inte lånade, och således positioneras Han-

nibal Lecter i en framskjuten ställning även vad gäller ekonomiskt kapital. 

Men vad som är viktigare vad gäller representationen och attributen som placerar Hannibal Lecter 

utanför den ram som utgör populärkulturens vansinniga brottslingars psykodissociativa och sociala 

status är hur han i tal och tanke internaliserar dessa attribut. Hannibal Lecter äger inte bara förmågan 

att uppskatta de finkulturella och smakmässiga komponenter han omger sig med, utan kan även trans-

formera dess kvaliteter till symboler som omsluter den mänskliga upplevelsen: 

HANNIBAL: I prefer the sound and feel of the harpsichord. More alive because it is not possible to 

control the volume of the quill-plucked strings, the music arrives like experience, sudden and entire. 

The piano has the quality of a memory. 

(Hannibal, S3E5, 21:05)

35



Förmågan att inte bara se till ett konstnärligt 

verks manifesta yta utan att också förstå dess 

symboliska språk är enligt Bourdieu utmärkan-

de för den goda smaken och representerar ett 

väl utvecklat kulturellt kapital (Bourdieu, 2010). 

Hannibal Lecter utmärker sig tydligt på detta 

sätt under hela serien genom att transformera 

sinnliga och kulturella metaforer till fysiska ut-

tryck, och vice versa. Handling och handlingens 

uttryck (fysiska manifestation) speglar hos Han-

nibal Lecter varandra, där manipulationer och 

mord speglas i dess medierade och presenterade 

uttryck. De maträtter som Hannibal Lecter ser-

verar i serien äger alltid en symbolisk innebörd som knyts till reella upplevelser, vilka han själv har 

designat. När han mördat Will Grahams kollega och ställt ut henne för Graham och Crawford att finna 

serverar han bröd i formen av den mask Will Graham måste bära som säkerhetsåtgärd (Hannibal, 

S2E5, 17:04). Den sista måltiden med Will Graham, när han kommit på att Will Graham svikit honom 

och därför planerar att döda honom, är lamm (Hannibal, S2E13, 17:40), en metafor till offerlammet 

och offrandet av oskulden. Det är också en symbol för det allsmäktiga straffet, Guds vrede. Maten 

som symboliskt språk för de inomnarrativt reella upplevelserna är ett genomgående tema i serien. 

Maten blir en avbildning av omvärlden samtidigt som den också blir konsumtion och en manifesta-

tion av den makt Hannibal Lecter utövar på omgivningen, den metafor som kannibalismen tjänar till 

att symbolisera. Kannibalismens ideologiska aspekt ska vi återkomma till i ett senare kapitel, men 

vad gäller interna maktrelationer och hur dessa uttrycks räcker det med att tolka denna aspekt av Han-

nibal Lecters karaktär som ett både estetiserande såväl som ett dominant beteende, vilket uttrycker 

en maktrelation av särskiljning och degradering av omgivningen till förmån för den egna smakens 

berättigande och dess överlägsna uttryck. 

Ytterligare en aspekt av stor vikt i seriens diskursiva universum är dialogen karaktärerna emellan. 

Språket tyder genomgående på en hög formalitetsnivå. Det är välformulerat, bildat, och ofta hänvi-

sande till ämnen som psykologi, konst, moralfilosofiska reflektioner och djup känslomässig reflek-
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tion. Liknelser och metaforer är vanligt förekommande, och dialogen är väldigt formaliserad. 

I och med att dialogen genomgående stänger dialogiseringen och närmar sig det konstaterande stängs 

också dess utrymme för diversifierade tolkningar, vilket Fairclough poängterar gynnar tyngden i den 

gynnade tolkningen (Fairclough, 2003). Dialogen i serien blir istället en form av dribblande med ord, 

en sanningsskapande diskursiv debatt i vilken Hannibal Lecters makt manifesteras. Många repliker är 

i mångt och mycket lingvistiska cirkelkompositioner vilka närmar sig epigrammet som uttrycksform:

HANNIBAL Why not appeal to my better nature? 

WILL GRAHAM I wasn’t aware you had one. 

HANNIBAL No one can be fully aware of another human being unless we love them. By that love 

we see potential in our beloved. Through that love we allow our beloved to see their potential. Ex-

pressing that love, our beloved’s potential comes true. 

(Hannibal, S2E9, 01:15)

Värt att notera är också hur språket allteftersom serien fortgår görs till en del av den föränderliga 

diskursen i det att den estetiseras alltmer. Karaktären Hannibal Lecter präglas som vi sett av estetise-

ring. Kostymer, opera och kammarmusik, konst, gourmetmat, dyra viner, hans hus, hans sätt att prata, 

hans sätt att mörda, allt vilar på den höga estetikens grunder. När Hannibals inflytande över seriens 

andra karaktärer växer präglas serien av en allt mer omfattande estetisering i såväl dialogiskt språk, 

men också i tecken såsom kläder. Ju större inflytande Hannibal Lecter får över sina medmänniskor, 

i samma proportion estetiseras seriens karaktärer på produktionsnivå. Även renodlat produktionsre-

laterade aspekter såsom miljöer och foto estetiseras alltmer och får sin absoluta kulmen i den tredje 

säsongen, där serien stundtals rör sig mot det rent experimentella, en dominans av det estetiska över 

det narrativa. Denna förändring mot det estetiska kan läsas som en diskursiv transformeringsfas där 

Hannibal Lecters karaktär rör sig mot en inomdiskursiv, ideologisk hegemoni:

BEDELIA DU MAURIER You no longer have ethical problems, Hannibal. You have aesthetical 

ones. 

HANNIBAL Ethics becomes aestethics. 

(Hannibal, S3E1, 12:08)

Denna rörelse i diskursen är också vad som bygger seriens dramatiska element. Genom metoder av 

psykologisk manipulation omskapar Hannibal Lecter de omkringvarande karaktärerna till sin avbild 

och skapar därigenom en metamorfos av seriens diskurs, vilken enligt Bourdieus teorier om estetise-
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ring är en dominant aktion där den egna smaken görs hegemoniskt överlägsen, och därmed härskande 

(Bourdieu, 2010). Detsamma uttrycker också en nietzscheansk aspekt, där härskarmänniskan formar 

världen till sin avbild genom att vara den kraft som konstituerar värden (Nietzsche, 2007; Nietzsche, 

2014), en aspekt av karaktären Hannibal Lecter vi ska återkomma till längre fram.  

Sammantaget representerar Hannibal Lecter en diskurs där den vansinnige inte är maktlös, utan tvärt-

om ett högfunktionellt hot som är i kontroll över sakernas tillstånd, vilket speglas av den framskjutna 

samhällsposition och karaktärsdisposition som Hannibal Lecter presenterar i serien. Representatio-

nen av Hannibal Lecter står med anledning av dessa attribut och representationer närmare den gotiska 

skräckromanens vampyrer än den kontemporära fiktionens traumatiserade mördare. Den infernaliska 

influensen är i klassikernas vampyrer det som urskiljer ondskan från det godas skara, men den aristo-

kratiska elegans med vilken denna kombineras utgör också den sociala positioneringen av ondskan, 

och positionerar också rädslans omfattning för ”vanliga människor” då den kommer från en position 

av makt. Denna makt signifieras, som Bourdieu visat, av estetik och smak. Den kulturella konnota-

tionen av kulturen som bärande av ”det bästa som är tänkt och känt”, som Matthew Arnold formulera-

de det (Storey, 2009, s. 7), konstituerar också bäraren av det finkulturella arvet som en human person. 

Brottslingens sociala position är därför av vikt för publikens reception av brottet som moraliskt och 

socialt fel. Den infernaliska ondskan som den framställts i den gotiska litteraturen bor i överklassens 

led därför att den då presenterar en moralisk och estetisk makt som utgör ett hot för de lägre klasserna, 

vilka i det feodala samhället var utlämnade på nåd åt överklassens godtycke och välvilja. 

Presentationen av Hannibal Lecter i Hannibal speglar denna klassiska skräcklitteraturs fäbless för det 

aristokratiska, såväl i hans fysiska fram-

toning som hans framskjutna position i 

samhällets övre kretsar. De speglar också 

en diskurs där den vansinnige återigen är 

i kontroll över samhället, snarare än sam-

hället över den vansinnige. I den klassis-

ka synen på vansinnet som orsak av di-

abolisk influens representerar vansinnet 

den storslagna men skrämmande makten 
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Figure 5.4.3 Familjen Lecters vapensköld som pryder grinden 
till familjens herrgård i Litauen. 



hos Lucifer. I sin dominans, elegans och med mordet som medel representerar Hannibal Lecter denna 

demoniska makt, vilket också antyds i familjen Lecters vapensköld som utgörs av en orm (Hannibal, 

S3E3, 03:43), den skepnad Lucifer antog i Edens Lustgård för att locka människan från hennes löfte 

till Gud. Mads Mikkelsen, som spelar Hannibal Lecter, uttrycker själv denna karaktärens diaboliska 

koppling i en intervju med Entertainment Weekly: 

I believe that Hannibal Lecter is as close as you can come to the devil, to Satan. He’s the fallen 

angel. His motives are not banal reasons, like childhood abuse or junkie parents. It’s in his genes. He 

finds life is most beautiful on the threshold to death, and that is something that is much closer to the 

fallen angel than it is to a psychopath. 

(Mikkelsen, citerad i Labrecque, 2013, 4 april)

Denna diaboliska positionering får också konsekvenser för representationen av Hannibal Lecter som 

patologisk seriemördare. Genom den manipulation, samvetslöshet och kontroll Hannibal Lecter upp-

visar och genom den estetik som är dess fysiska manifestation representerar Hannibal Lecter en serie-

mördare som istället för att vara en okontrollerad, patologisk kraft i samhällets ytterfält snarare är en 

kontrollerande kraft i dess sociala centrum. Denna makt signifieras delvis av Hannibal Lecters fysiska 

uppenbarelse och hans internaliserade och explicita högkulturella smak, men får sin främsta represen-

tation i hur han omsätter denna smak till våldshandling, och vad denna våldshandling speglar. 

5.5 Estetisering av döden – Mordet som konst och meningsskapande språk 

Dialektiken mellan handling och uttryck är ett genomgående tema i hur Hannibal Lecter representeras 

i Hannibal. Detta är i grund och botten en narrativ konstruktion vilken får effekten av ett samman-

fogande mellan berättelsens fysiska aspekt och de symboliska uttryck av kontroll som karaktären 

Hannibal Lecter utövar. Genom att spegla narrativa händelser i ett inomnarrativt metaforiskt uttryck 

(handling – dess symboliska avbildning) porträtteras Hannibal Lecter som en mästerskurk av dia-

boliska proportioner, vilka integreras och blir en del av Hannibal Lecters karaktär, vilket han själv 

uttrycker i en intertextuell referens till Goethes Faust:

BEDELIA DU MAURIER What were you like as a young man? 

HANNIBAL I was rooting for Mephistopheles and contemptuous of Faust. 

(Hannibal, S3E3, 29:34)

Denna dialektiska relation mellan handling och avbildning avspeglar sig inte minst i de våldshandling-
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ar och mord Hannibal Lecter begår i 

serien. Genom att estetiskt arrange-

ra kropparna i de mord han utför och 

placera dem på platser där han vet 

att kropparna kommer att hittas görs 

morden till en publik uppvisning av 

våld och död arrangerat som konst. 

Hannibals egna ”mordkonstverk” 

som speglar inomnarrativa hän-

delser är kanske det mest vanliga i 

serien, presentationer av mord som 

speglar händelseförlopp och relatio-

ner mellan människor och våld. Ett 

exempel på det är när han mördar 

domaren i Will Grahams rättegång, 

då denne underkänt Hannibals vitt-

nesmål i fallet. Domaren hittas da-

gen efter upphängd i rättssalen hål-

landes en våg där hans hjärna och 

hjärta vägs mot varandra (Hannibal, 

S2E3, 34:46), enligt Hannibal själv 

ett uttryck för att rättvisan är både 

”tanklös och hjärtlös” (Hannibal, S2E3, 34:53). Men det finns i serien också mord som intertextuellt 

anspelar på verkliga, berömda konstverk. De kroppar som arrangerats som i Botticellis Primavera 

(Hannibal, S3E2, 21:39), återskapandet av The wound man (Hannibal, S1E6, 16:20), den anatomiska 

teckning man tror ritats av Joannes de Ketham och som man tror publicerades första gången 1515, 

och mordet arrangerat som ett hjärta (Hannibal, S3E3, 17:05) vilket är en referens till Dantes första 

sonett i Vita nuova är alla intertextuella referenser till vad som idag anses vara finkultur, företrädes-

vis från renässansens Italien (Botticelli, Dante). Dessa bygger i serien en symbolisk brygga mellan 

utövning av brutalt våld och renässansens ideal, som Foucault påpekar var ”så rik på kommunikation 
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Figure 5.5.1 Hannibal Lecter dödar domaren i Will Grahams rätte-
gång. Rättvisan som ”tanklös och hjärtlös”. 

Figure 5.5.2 ”The Wound Man”, originalet och Hannibal Lecters 
tolkning i serien. 



och intern symbolik, helt domine-

rad av den interagerande närvaron 

av stjärnorna” (Foucault, 2010, s. 

131). Detta är också ytterligare en 

referens som förankrar seriemörda-

ren Hannibal Lecter till de gotiska 

skräckberättelser där mordet och 

vansinnet står i förankring till pas-

sionen (i aspekten passionen som 

skapande motivator), och där pas-

sionens uttryck också är en allegori 

till dess förstörelse, liksom vampy-

ren i sin mordiska passion bara fö-

der sin egen döda existens (jfr. Fou-

cault, 2010). 

Denna gestaltning speglar ett för-

hållande vilket redan finns manifest 

i kulturen, där författare som Bau-

delaire, Poe, Mirbeau, Rachilde, de Sade, De Quincey med flera utrett döden och den döda kroppen 

som en canvas för meningsskapande symboler och transformation från abjekt till konst, samt hur den 

döda kroppen står i relation till passionen som formande länk mellan liv och död, skräck och åtrå. Den 

viktigaste aspekten av det estetiserade mordet är att Hannibal Lecter använder våld som en menings-

skapande handling för ett personligt uttryck, ett uttryck han också kan läsa i andra mördares modus 

operandi. Denna handling i sin tur konstituerar våldet som ett system av tecken vilka utgör ett filoso-

fiskt ramverk där mordet transformerat till konst syftar till att höja dess skapare över det döda köttet i 

en akt av självförverkligande, men också till att uttrycka denna instinkt och natur inför världen. Detta 

gäller för Hannibal Lecter själv, men också för de karaktärer han agerar mentor åt i sin strävan att 

forma dem till mördare, vilket inte minst gäller Will Graham, Hannibal Lecters favoritsubjekt:

HANNIBAL Your design is evolving. Your choices affect the physical structures of your brain. 
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Hannibal Lecters mordiska tappning. 



WILL GRAHAM Killing’s changed the way I think. 

HANNIBAL You must understand that blood and breath are only elements undergoing change to 

fuel your radiance. Just as the source of light is burning.  

(Hannibal, S2E11, 04:18)

Seriens karaktärer kan läsa denna mordets systematiska symbolik och göra den meningsfull. Will Gra-

ham läser mordplatser som åskådare läser konstverk, sammanfogar delarnas betydelse och skapar uti-

från detta en tolkning av dess helhet. Han återskapar brottsplatsen utifrån mordets uttryck och den tan-

ke och det sinne som ligger bakom detta uttryck. När det gäller Hannibal Lecters mord erkänner både 

Will Graham och Jack Crawford hans estetiska kvaliteter och den kontroll han utövar över sitt uttryck: 

WILL GRAHAM: The Chesapeake Ripper [Hannibal Lecter] wants to perform. Every brutal choice 

has elegance, grace.  

(Hannibal, S1E7, 23:02)

Detta erkännande av de behagfulla kvaliteterna i morden som The Chesapeake Ripper [Hannibal 

Lecter] utför är också ett diskursivt erkännande av mordets estetiska dimensioner och det estetis-

ka hantverk mördandet utgör. Förutom att bekräfta dessa kvaliteter drar detta erkännande också en 

distinktion gentemot publiken, där representanter för FBI (läs ordningsmakten) tillerkänner mordet 

möjliga estetiska kvaliteter, och de kvaliteter som därmed återfinns i den upphovsman som kon-

stituerar dem. Vidare manifesteras här mordets symboliska innebörd som en läsbar dialog mellan 

upphovsman (Hannibal Lecter) och publik (Will Graham, FBI). Att spåra mördaren innebär att 

spåra mördarens diskursiva, estetiska preferenser. Dessa är i sin tur alltid kopplade till ett filoso-

fiskt eller psykologisk system, en diskursiv logik som utgår från mördarens världsbild och det mo-

tiv denne önskar teckna. Kopplingen till mordet som målning återkommer frekvent i serien och ut-

trycks genom hur teamet inom FBI pratar om våldet och mordet i termer som kopplas till måleriet: 

BEVERLY KATZ The Ripper [Hannibal Lecter] painted this picture, for sure. In big, broad strokes. 

(Hannibal, S1E7, 22:06)

Många olika mördare figurerar i serien, och Will Graham och Hannibal Lecter, som under första och 

andra säsongen infiltrerar FBI i egenskap av Will Grahams terapeut, hjälps åt att fånga dem. Hannibal 

Lecter interagerar, på sidan av detta uppdrag, med andra mördare, och genom att tillerkänna deras 

mord estetiska och meningsfulla kvaliteter, förklarar han också för tittaren hur detta språk kan uttol-

kas och blottlägger därmed mordets inneboende diskursiva logik. Ett bra exempel på detta är när Han-
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nibal Lecter spårar en mördare som 

dödat ett stort antal människor och 

behandlat kropparna med silikon 

för att bevara dem och placera dem 

i ett mönster som skapar bilden av 

ett öga. Hannibal Lecter finner den-

ne mördare före polisen och mördar 

denne genom att placera honom i 

hans egna skapelse. Innan detta är 

fullbordat, samtidigt som han syr 

fast mördaren i ögats mitt, utspelar 

sig en dialog där denna diskursiva, kommunikativa logik ges uttryck:

HANNIBAL (CONT’D) When your great eye looked to the heavens, what did it see? 

MURALIST (THE KILLER) Nothing. 

HANNIBAL Not anymore. 

MURALIST There is no God. 

HANNIBAL Certainly not with that attitude. God gave you purpose. Not only to create art, but to 

become it. 

MURALIST Why are you doing this to me? 

HANNIBAL Your eye will now see God reflected back. It will see you. 

(Hannibal, S2E2, 33:51)

Mordet som estetik uttrycker alltså, liksom estetiken, ett djupare tankemässigt system vilket kläs 

i symboler, i det givna exemplet en ambivalent inställning till Guds existens, och den tomhet av-

saknaden av en sådan Gud ställer människan i. Hannibal Lecter upphäver också, genom mordet på 

mördaren, det tomma i ögats blick. Genom att estetisera muralistmördaren, genom att göra honom 

till en del av detta estetiska system av metaforer, ger Hannibal Lecter med sina mordiska penseldrag 

muralistmördaren status av Gud, eller snarare en spegling av en mordisk Gud i människan såsom 

eteriskt objekt. Mordet gudomliggör dess skapare genom att återspegla Guds kvaliteter som skapare 

av skönhet och död:

HANNIBAL God is beyond measure in wanton malice and matchless in His irony. 
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(Hannibal, S2E11, 27:50)

Kroppen assimileras av konsten och människan förskönas i denna assimilering, men det är Hannibal Lec-

ter som är det gudomligas upphovsman, skaparen av estetik och innebörd, liksom Gud är av människan: 

HANNIBAL I have not been bothered by any considerations of deity, other than to recognize how 

my own modest actions pale beside those of God. 

(Hannibal, S2E11, 26:52)

Här finns ingen reflektion över Guds egentliga existens, ingen gudsfruktan, inget fromt erkännande 

av Gud såsom överlägsen. Snarare är detta citat en förskjutning av gudsbegreppet, där mordet som 

handling och dess kvaliteter förgudligas. Hannibal Lecter jämställer sig med den allegoriska bilden 

av Guds kvaliteter, tar upp tävlan med Gud, och återkastar återigen det luciferianska ljus i vilket han 

porträtteras. I denna diskurs personifierar hans tankar Nietzsches syn på konstens relation till våldet, 

och den konstärliga handlingen som våldsuttryck:

Almost everything we call ’higher culture’ is based on the spiritualization and intensification of cru-

elty - this is my proposition; the ’wild beast’ has not been laid to rest at all, it lives, it flourishes, it has 

merely become - deified. 

(Nietzsche, 2014, s. 189)

Det menlösa i mordet upphävs i Hannibal genom att kläs i en skrud av mening och symbolik. Will 

Graham utför samma typ av symbolisk-diskursiva avkodning när han genom att läsa brottsplatser 

blottlägger mordens symboliska innebörd, och därför kan rekonstruera mördarens tankemönster och 

diskursiva logik. När Will Graham tolkar samma muralistmördare som Hannibal Lecter tolkade (se 

ovan) blir utlåtandet ett liknande som dennes:

WILL GRAHAM I made you pliable. Molded you. Set you and sealed you where you lay. This is 

my design. A dead eye with vision and consciousness. 

(Hannibal, S2E2, 31:06)

Hannibal Lecter och Will Graham drar här liknande tolkningar av mordets innebörd. Hannibal Lecters 

kommentar åskådliggör den filosofiska diskurs mördarens estetik symboliserar: tomheten i människ-

ans existens som speglas i den himmel som inte hyser någon gud annat än mördarens egen spegelbild. 

Will Graham refererar även han till detta tomhetens tillstånd: ögat som med klarhet skådar mot Guds 

tomhet och ser sin eget verk reflekteras tillbaka där Gud istället borde funnits och talat. Visionen och 

klarheten uppstår i mordets metamorfos. När livets grumlande element avlägsnats återstår den rena 
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idén, den rena visionen, liksom en målnings döda material, när den är väl utförd bringar perspektiv 

över livets krälande mångfald och brus. Länken mellan Hannibal Lecter och högestetiska intertextu-

ella element ges uttryck även i denna muralistscen, där han drar referenser mellan muralistmördaren 

och den italienske renässansmålaren Piero della Francesca:

HANNIBAL In The Resurrection, Piero della Francesca placed himself in the fresco. Nothing flat-

tering -- he depicted himself as a simple guard asleep at his post. Your placement should be much 

more meaningful. 

(Hannibal, S2E2, 33:26)

Denna kommentar röjer också en social maktrelation mellan Hannibal Lecter och dem i hans närhet, 

nämligen att han är konstnären och de är motiven. Genom mordet och omvandlingen från kött till 

konst formar Hannibal Lecter sin omvärld, omskapar den och gör den till konst. Han är den skapan-

de kraften vilken tillerkänner motivet dess kompositionsmässiga plats och uttryck, han skapar deras 

värde med sina händer. Oavsett motiv är det Hannibal Lecter som är konstnären som förädlar deras 

existens till att utgöra, i hans ögon, ett värde, liksom Piero della Francescas motiv tillerkänts värde 

genom att de målats av just honom.

I Hannibal kan våldet, döden och mordet transformeras till och beskrivas i alla former av finkulturella 

fält och medium, såväl konst (Hannibal, S2E2) som musik (Hannibal, S1E8) och litteratur (Hannibal, 

S2E12). När horisonten också utökas till att gälla psykologi och biologi skapas i serien diskursen av 

mordet som oemotsägligt tillblivande, ett självförverkligande på både kroppslig och själslig nivå, och 

representeras då som en återgång till renässansens ideal av enhet beskrivet av bland annat Foucault 

(Foucault, 2010). Mordets estetisering grundar sig i en ritualisering (Hannibal Lecter omger mordet 

med fasta rutiner, exempelvis ätandet, men också i själva skapandet av sina ”verk”), och som sådan 

är det också en distansering i representationen av den våldsamma döden (jfr. Seltzer, 1998; O. Rarick, 

2003). Samtidigt är ritualiseringen, alltså transformeringen av mordet till konst, ett förhärligande av 

mordets kraft, en förtätning av dess innebörd vilken uttrycks i totaliteten av uttrycket som förenar 

kött och själ (jfr. Seltzer, 1998; O. Rarick, 2003). I denna metafor hänger allt samman, alla tecken 

korresponderar med varandra och föder en symbol av fullständig enhet mellan liv och död. Foucault 

beskriver hur denna universella enhet återfinns i renässansens tanke om världen som holistiskt sam-

manhängande (Foucault, 2010). Hannibal Lecter återskapar genom sina estetiska mord och den tanke 
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som ligger bakom en skenbar enhet i en kulturell historia kring geniets makt (se romantiken) där han 

ger mening till företeelser och kontexter där den synbara meningen kulturellt upphört, alltså i döden 

och dödandet. Själva mördandet ger morden mening. Mordet är i Hannibal ett språk, en uttrycksform 

i egen rätt vilken talar till mottagaren (inomnarrativa karaktärer, men även tittaren) på ett subtilt fin-

maskigt sätt: i sina intertextuella referenser till europeisk högkultur (se tidigare exempel). Mordets 

syntax är den hos ett konstverk, i vilket varje symbol både nyanserar budskapet men också leder fram 

till budskapets kärna. Det är ett i Hannibal Lecters fall väl utvecklat men också primitivt språk i vilket 

språkets meningsskapande regredierat till våldets primitiva domän. Givet den rädsla som i de flesta 

kulturer är förknippade med döden är det också ett universellt språk, ett totalt språk vars konkretion 

förvisso kan misstolkas men aldrig ignoreras, ett språk inget samhälle kan relativisera, ett uttryck 

som i sin manifesta form inte kan institutionaliseras, byråkratiseras eller på annat sätt förminskas, då 

förlusten av livet är den grund på vilket dess grammatik vilar. 

Estetiseringen av döden skapar alltså tecken, ett språk vilket skrivs av Hannibal Lecter på de ark de 

döda kropparna utgör, och som tolkas av meddelandenas mottagare, främst profilerarna Will Graham 

och Jack Crawford, men även tittarna som tolkar detta språk och blir föremål för dess budskap. De 

kanske inte förstår ”konstverkets” djupare innebörd, men de förstår att det är konstnärligt (jfr. Bour-

dieu, 2010), och trots att de kanske inte vet att tolka förlagornas djupare innebörd, exempelvis Dante 

och Botticelli, är de medvetna om dess upphöjda status inom den västerländska kulturen, liksom de 

vet att da Vincis Mona Lisa intar en kulturell särställning i europeisk kultur. Även bland tittarna, 

kulturellt bildade eller ej, kopplas våldet samman med intertextuella referenser till kända konstverk, 

och därmed också till kulturen. Detta mordiska språk ges syntax i egenskap av att vara estetiskt ut-

format, då det syftar till att manifestera Hannibal Lecters makt och kontroll, men också i egenskap 

av att vara ordnat och uppbyggt av symboler. Även kannibalismen, det vill säga att Hannibal Lecter 

äter organ från de döda, är en del av detta språks underliggande syntax, då de för det första presente-

ras som estetiska rätter med symbolisk innebörd, men också är en symbolisk akt av förtärandet som 

makthandling, återigen en anspelning på gotikens vampyrer och varulvar. Hannibal Lecter återger 

maten dess darwinistiska, animala dimension, men kombinerar det med estetikens civiliserande kraft 

(jfr. Matthew Arnold i Storey, 2009). Det barbariska och det förfinade ingår i en förening där det ena 

motiverar det andra, en symbolisk fusion av människans djuriska och eteriska sidor som vanligtvis 
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hålls konnotativt isär (O. Rarick, 2003) men som möts i exempelvis Friedrich Nietzsches filosofi, där 

det ena inte utesluter det andra (Nietzsche, 2007). Våldets estetisering och den förfining med vilken 

Hannibal Lecter presenteras står i intim relation till varandra. Hannibal Lecter mördar inte som reak-

tion på sin förfining; han mördar för att han är förfinad, för att offren brister i förfining: 

HANNIBAL Whenever feasible, one should always try to eat the rude. 

(Hannibal, S2E12, 01:31) 

Genom sin estetisering av mordet laddar Hannibal Lecter mordet med en meningsskapande innebörd 

då det transformeras till ett språk som uttrycks på en fysisk nivå och som utvidgas till att konstnärligt 

forma, konsumera och dominera världen runt omkring. Men estetiseringen kan i sig själv inte göra 

anspråk på att vara ideologiskt representerande, inte heller på att vara representativ för en intertextuell 

ideologisk dimension som korresponderar med en sociohistorisk förförståelse hos den senmoderna 

publiken. Det estetiska mordet och dess brygga mellan sinnligt uttryck och kroppslig manifestation 

måste därför, för att det ska kunna tolkas sociohistoriskt ideologiskt, relateras till en underliggande 

idé om förhållandet mellan konformism och nonkonformism, om våldet och estetiken som självför-

verkligande medel och ideal, om den värdeladdade distinktionen mellan individen och kollektivet.   

5.6 Den nietzscheanska antihjälten

Det estetiska mordet syftar alltså till att skapa en syntes mellan våldet och dess meningsskapande 

uttryck, en process som samtidigt separerar (livet från kroppen) men också återställer (döden ges 

mening). Denna tolkning stöds både av Simpson (2000) och av Seltzer (1998). Vi har också i tidigare 

avsnitt sett hur denna handling diskursivt syftar till dominans och att mordet, både som handling och 

estetisering, är en maktaktion vilken konstitueras av handlingen (mordet) och manifesteras genom 

dess presentation och innebörd (estetiseringen och dess symbolik). För att skapa en sociohistorisk 

förståelse för denna representation av estetmördaren Hannibal Lecter, och vad dennes representation 

spelar på för att locka publiken, måste vi däremot även ställa denna makthandling i en filosofisk och 

idémässig kontext. Vilka ideologiska tankar speglar denna inställning, detta upphävande av den gäng-

se moralen? Vilka befintliga tankar åsyftar detta diskursivt narrativa självförverkligande till? 

I teorikapitlet om Friedrich Nietzsche visar denna uppsats hur estetiken ställs i relation till viljan 

till makt, till denna viljas önskan att affirmera sig själv, att omforma och härska. Denna tanke är 
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nietzscheansk i sitt ursprung och bygger helt och hållet på Nietzsches filosofiska närmande av den 

existentiella frågan, dess värderingshierarkier och hur dessa uttrycks genom värderingen och moralen 

(Nietzsche, 2007; Nietzsche, 2014; Deleuze, 2003). Den makthandling som präglar Hannibal Lec-

ters våldshandlingar, och hur dessa manifesteras, korresponderar med Nietzsches syn på den starkes 

moral, härskarens affirmation av den egna viljan, den egna naturen, den egna skillnaden. Men hur 

uttrycks dessa i Hannibal, och hur kan vi i seriens diskursiva universum finna denna intertextuella 

referens till Nietzsche? Vad gör Hannibal Lecter till en nietzscheansk antihjälte? Hur skiljer hans 

motiv sig från den gängse seriemördaren som vi återfinner i mer konventionella kriminalserier och 

filmer? För att undersöka detta finns det anledning att ställa ett antal geneologiska frågor såsom de 

formulerats av Nietzsche: Vem vill det estetiska mordet, och vad vill denna vilja (Deleuze, 2003)? 

Och, för denna uppsats ändamål, hur uttrycks dessa frågeställningar i Hannibals dialog och narrativ?

Enligt Nietzsche är viljan till makt den grundläggande biologiska och universella premiss som regle-

rar olika krafters dynamiska relation till varandra (Deleuze, 2003). Den aktiva viljan, den härskande 

viljan, är den kraft vars influens får andra, svagare krafter att böja sig, att låta sig böjas (Deleuze, 

2003). En sådan härskande vilja böjer sig inte för konventioner, accepterar ingen moral. De kan inte 

acceptera den, därför att de skapar den, omformar den, motsätter sig den. Den härskande viljans natur 

är att härska, och allt som motsätter sig denna natur är per definition dess motpol, dess antagonistiska 

fiende. Denna vilja struntar, kort sagt, genuint i vad den gängse moralen tycker om den, då den inte 

underställer sig dess värderingsgrundande system. Den infiltrerar detta system, maskerar sig för att 

kunna undergräva det, stiger fram som sig själv när det redan är omformat (Nietzsche, 2014; Deleuze, 

2003). Denna mask etablerar den yta genom vilken den starke kan verka och påverka, en anpassning 

genom vilken dess vilja kan komma till konkret uttryck, då ingen förstår dess bevekelsegrunder:

Every profound spirit needs a mask: more, around every profound spirit a mask is continually growing, 

thanks to the constantly false, that is to say shallow interpretation of every word he speaks, every step 

he takes, every sign of life he gives.

(Nietzsche, 2014, s. 60)

Hannibal Lecter följer genom hela Hannibal en liknande bana. Han maskerar sin mordiska sida för att 

passa in, befinner sig mitt i det sociala skikt som konstituerar detta system, det vill säga högsocieteten 

och, sedermera, själva FBI, detta moraliska systems upprätthållande, repressiva representation och 
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verkställande kraft: 

BEDELIA DU MAURIER I have conversations with a version of you and hope the actual you gets 

what he needs.

HANNIBAL A version of me?

BEDELIA DU MAURIER Naturally, I respect its meticulous construction, but you are wearing a very 

well tailored person suit.

(Hannibal, S1E7, 16:37)

Masken och dess konnotativa koppling till teatern och det tragiska dramat återfinns i Hannibal i form 

av ett inomnarrativistiskt drama där Hannibal Lecter är både deltagare och regissör, den okända han-

den som styr handlingens gång:

WILL GRAHAM It’s theater.

JACK CRAWFORD Every time the Chesapeake Ripper [Hannibal Lecter] kills, it’s theater?

WILL GRAHAM The Chesapeake Ripper didn’t bring Miriam here to kill her. He brought her here 

for you to find.

(Hannibal, S2E7, 14:30)

Hannibal Lecter döljer sin mordiska sida under en yta av civilisation, anseende och framgång. Denna 

mordiska sida får istället sitt uttryck under pseudonym, bakom en mask (The Chesapeake Ripper), 

och i detta uttryck manifesteras hans mordiska instinkt och den upphöjdhet som denna mordiska sida 

ger uttryck för: 

WILL GRAHAM: The Chesapeake Ripper [Hannibal Lecter] wants to perform. Every brutal choice 

has elegance, grace.  

(Hannibal, S1E7, 23:02)

Denna upphöjdhet, detta ”uppträdande”, ges uttryck i mordet och dess konstitution som estetiskt 

betingat språk. Men detta språk är i sig bara manifest yta, krumelurer på ett papper av kött. Ett språk 

kräver en tolkningsram. Den nietzscheanska aspekten av Hannibal Lecter såsom denne porträtteras 

i Hannibal ligger i vad detta språk säger, den avsikt den har som skriver det och vilken natur det vill 

uttrycka. Seriens fokusering på profilering ger ett dialogiskt forum där detta uttryck kan luftas högt, 

och därmed göras åskådligt för tittaren. Denna profil behandlar uteslutande en dominant inställning, 

en härskarinstinkt som ligger bortom den gängse moralen för vad som är tillåtet. Hannibal Lecter 

mördar, dissekerar och äter sina offer enligt en moralisk kod som inte känner några gängse moraliska 
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förbehåll och som i grund och botten syftar till en demonstration av makt och social positionering. 

Hannibal Lecter ger själv en bild av detta när han själv inbjuds till att ge sin syn på The Chesapeake 

Ripper (honom själv): 

HANNIBAL [He] takes their organs away because in his mind [The Chesapeake Ripper, aka. Hanni-

bal Lecter]they don’t deserve them.

(Hannibal, S1E7, 33:46)

Självförverkligandet av den egna personligheten och upprätthållandet av detta självförverkligande 

och dess socialexistentiella positionering är i Hannibal Lecters världssyn intimt sammankopplat med 

våldet som uttrycksmedel: 

WILL GRAHAM Polite society normally puts such taboos on taking a life. 

HANNIBAL Without death, we’d be at a loss. It’s the prospect of death that drives us to greatness. 

(Hannibal, S2E10, 03:26)

Den explicita uttolkningen av mordets språk och dess bakomliggande motiv görs i serien inte bara 

av Hannibal Lecter själv, utan av de som profilerar honom, företrädesvis Will Graham. Därför måste 

vi i detta avseende ta i beaktande hur Will Grahams profilering beskriver Hannibal Lecter via det es-

tetiska språk av våld denne använder och vilken psykofilosofisk konstitution som ligger bakom det. 

Vi måste också, för att spåra den nietzscheanska diskursen, ta hänsyn till den förändring från polis 

till mördare Will Graham låtsas undergå för att komma Hannibal Lecter nära. De diskussioner Will 

Graham och Hannibal Lecter för kring mordet som självförverkligande och sublimering av den egna 

naturen är, givet att Will Graham spelar ett spel med Hannibal Lecter, ett åsyftande av Hannibal Lec-

ters natur mer än Will Grahams, då Will Graham antar rollen av den Hannibal Lecter vill att han ska 

bli (och som Lecter i viss mån lyckas göra honom till):

WILL GRAHAM (CONT’D) You can’t reduce me to a set of influences. I’m not the product of 

anything. I’ve given up good and evil for behaviorism. 

HANNIBAL Then you can’t say that I’m evil. 

WILL GRAHAM You’re destructive. Same thing. 

HANNIBAL Evil’s just destructive? Storms are evil, if it’s that simple. And we have fire, and then 

there’s hail. Underwriters lump it all under ”Acts of God.” 

(Hannibal, S2E10, 39:30)

Denna kommentar beskriver en moralisk diskursförskjutning i en riktning som leder till en vär-
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deneutralisering, som vi tidigare diskuterat i analysavsnittet som behandlade seriens genre och 

diskursiva praktik. Det är också en värdeneutralisering som Nietzsche talar om när han talar om 

transvärderingen av värderingar (Nietzsche, 2014; Nietzsche, 2007). Det är denna diskursiva för-

skjutning som lägger grunden för Hannibal Lecters roll som potentiell antihjälte. Inte på grund av 

hans värderingar, utan för att de presenterar ett möjligt perspektiv där en alternativ världssyn kon-

stituerad av våld och självupphöjande inte nödvändigtvis är sämre än den konventionella moralen: 

HANNIBAL Morality doesn’t exist. Only morale. 

(Hannibal, S3E1, 13:11)

Ovanstående citat rymmer inom sig själv hela den nietzscheanska diskursens väsentliga drag. Mora-

liteten är den konformistiska konstruktionen av en fix moral, moralen är den kraft som skapar denna 

moralitet. Moraliteten står för den kollektiva uppfattningen av moralen som förslavar, moralen står i 

denna mening för den starkes rätt att hävda sin egen moral, individens moral. ”Morality” står alltså för 

den kollektiva chimären av moralen som fixerad och statisk, en illusion som delas av alla de som föl-

jer, som är slavar. ”Morale” är den moral som skapas genom styrkan att skapa den, att göra den egna 

naturen gällande och dominant. Samtidigt som Hannibal Lecters agerande och karaktär är skrämman-

de är detta moralrelativiserande perspektiv ändock logiskt förklarat inom den givna diskursen. Det är 

Lucifers perspektiv, Antikrists perspektiv i den nietzscheanska bemärkelsen såsom relativisering och 

opposition mot Kristus moral, dess underlägsna position som uppmuntrar till att vända andra kinden 

till. Genom sina manipulationer formar Hannibal Lecter i Hannibal inte bara kroppar till ett uttryck för 

dominans, han formar även hela seriens narrativ till sin avbild, vilket Will Graham gestaltar i sitt åter-

skapande av Hannibal Lecters inverkan på händelsernas gång (Hannibal, S2E7, 13:11). I denna scen 

agerar Will Graham Hannibal Lecter. Han befinner sig på dennes kontor, där en död manskropp vuxit 

fast i ett körsbärsträd. Mannens mage är uppsprättad, och Will Graham (agerande Hannibal Lecter), 

ersätter kroppens organ med blommor i olika färger. Samtidigt som han gör detta beskriver han ver-

balt Hannibal Lecters inverkan på allt som lett fram till denna punkt i serien, i vilket kroppen i trädet 

tjänar som metafor för hela seriens narrativ. Denna gestaltning förenar hela seriens maktdimensionel-

la uttryck, från det estetiska mordet till utövandet av allenarådande manipulativ kraft över seriens alla 

episoder och karaktärsmässiga relationer: 

WILL GRAHAM I sewed the seeds and watched them grow. I cultivated a long chain of events 

leading to this. This, all of this, has been my design. 
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(Hannibal, S2E7, 13:50)

Just detta formande av hela om-

världen, från formandet av döda 

kroppar till uttryck till forman-

det av hela narrativets centre-

ring är tecken på en överlägsen 

makt, en överlägsen förmåga 

att utöva makt, att vara den 

formande kraften, är den nietz-

scheanska aspekten av Hanni-

bal Lecter, det som konstituerar 

honom som det kontrollerande 

navet i alla aspekter av hän-

delsernas kontinuerliga form. 

Jämför här Will Grahams sam-

manfattande återskapande av 

Hannibal Lecters design ovan 

med Nietzsches citat om konstnären som omskapande av omvärlden:  ”He transfigures things until 

they reflect his power – until they are stamped with his perfection” (Nietzsche, 2007, s. 52). Seriens 

karaktärer erkänner också denna Hannibal Lecters överlägsenhet: 

BEDELIA DU MAURIER If you think you’re close to catching him [Hannibal Lecter], it’s because 

that’s what he wants you to think. Don’t fool yourself into believing he’s not in control of what’s 

happening. 

(Hannibal, S2E12, 20:10)

Denna representation av seriemördaren som formande kraft, som viljande makt, som självförverkli-

gande, är oförenlig med en patologisk förklaring av seriemördaren som en dysfunktionell och sjuk, 

som ett offer för trauma vilken enligt Seltzer är seriemördarens rationella förklaring (Seltzer, 1998). 

Detta är i sig själv oavhängigt hur seriemördaren presenteras inom ett verks diskursiva praktik. Den 

diskursiva praktiken, genren och det sätt som mördaren presenteras på, är av stor vikt för att denna 

formande seriemördare ska kunna skapas som representation. 
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Figure 5.6.1 Will Graham återskapar det händelseförlopp som Hannibal 
Lecter styrt och format. Det faktiska mordet blir en metafor för makt, 
manipulation och förädling.



5.7 Den nietzscheanska diskursen – Seriemördaren som antipatologi

Som Bataille (1996) visat tar tragedins författare förövarens sida, inte moraliskt men däremot moti-

vistiskt, då de ställer förövaren i berättelsens fokus och belyser de motiv som gjort förövaren till den 

hen är. I seriemördarens fall motsvaras detta, enligt Seltzer, av en traumatiserad barndom präglad 

av våld vilket tjänar till att förklara den vuxne seriemördarens avvikande beteende (Seltzer, 1998). I 

detta avseende är karaktären Hannibal Lecter inte helt konsekvent i sin framtoning, vilket har att göra 

med de olika tolkningar som finns av karaktären. Här finns det därför en anledning att ta en snabb titt 

på Hannibal Lecters förlagor. 

I filmatiseringen av författaren Thomas Harris (Hannibal Lecters upphovsman, förf. anm.) bok Han-

nibal Rising ges en förklaring som stöder Seltzers teori om den traumatiska förklaringen till seriemör-

darens avvikande och abnorma beteende. I denna film är Hannibal Lecter ett krigsoffer, vars familj 

dödas i nazisternas invasion av det sovjetiska Lithauen under Operation Barbarossa. Efter att ha sett 

sina föräldrar dödas i en attack blir Hannibal Lecter och hans lillasyster Mischa tillfångatagna av ett 

kringströvande band soldater som plundrar bygden. I bristen på mat dödar soldaterna Hannibal Lec-

ters syster och äter henne. De matar även Hannibal Lecter med kött från hennes döda kropp. Åtta år 

senare har hans familjs slott förvandlats till en sovjetisk uppfostringsanstalt i vilken Hannibal Lecter 

är inhyst som vilken föräldralös som helst. Efter att ha utsatts för systematisk mobbning rymmer 

Hannibal Lecter till sin faster i Frankrike. Här påbörjar han en vendetta mot de soldater som dödade 

hans syster. Denna traumatiska uppväxt är i Thomas Harris tappning förklaringen till Hannibal Lec-

ters patologiska beteende, en patologi som följer ett strikt diskursivt schema. Hannibal Lecters smak 

följer på hans aristokratiska börd och uppfostran, brutaliteten och våldet följer på hans tillfogade 

trauma. Detta traumas representation och fysiska manifestation är oavhängigt andra världskrigets 

två våldsammaste ideologier: nazismen och den sovjetiska stalinkommunismen. Kannibalismen och 

sadismen som konstituerar Hannibal Lecters lust att döda är kopplat till den traumatiska upplevelsen 

av mordet på systern, vilken internaliseras och bildar en diskursiv logik: jag äter de som åt, jag tillför 

min smak åt deras brutalitet. Men detta traumas innersta kärna är ändå intimt kopplad till nazismen 

och dess brutalitet, den fundamentala orsak som orsakade Hannibal Lecters trauma. Nazismen och 

det krig den förde till Hannibal Lecters dörr återskapas i hans egen hämndaktion, och återskapas se-

dermera i en internaliserad människosyn vilken återskapas i nya mord. Thomas Harris reducerar alltså 
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Hannibal Lecters patologi till ett tillfogat trauma vilket väcks till patologiskt liv i en längtan efter 

hämnd. I denna film presenteras Hannibal Lecter som ett offer vars blodtörst ideologiskt och huma-

nistiskt kan försvaras i egenskap av att vara rättfärdigt. I ideologiska termer representerar Hannibal 

Lecters patologi här ursprungligen vad Ahsley M. Donnelly i sin artikel om seriemördaren Dexter 

härleder till ”det rättfärdigade våldet” (Donnelly, 2012) men i en mer tragisk version, då Hannibal 

Lecters rättfärdigade våld snurrar vidare i en spiral där det inte längre är rättfärdigat. 

I Hannibal Rising förklaras alltså Hannibal Lecters patologi på det sätt som Seltzer (1998) beskriver 

som vanligt förekommande som förmänskligande förklaring på en omänsklig anomali. I serien Han-

nibal uteblir däremot denna förmänskligande förklaring till Hannibal Lecters mordiska beteende. Vi 

får veta att Hannibal Lecter även här ätit sin syster Mischa (Hannibal, S3E3) och vi får också veta att 

det inte var han som dödade henne (Hannibal, S3E7). Detta är bara Hannibal Lecters egna ord, men 

givet den förlaga serien bygger på kan vi nog anta att detta stämmer. Vad som däremot föreligger är 

att Hannibal Lecter i Hannibal inte presenteras som ett offer, och vägrar underställa sig eller erkänna 

en formande kraft för konstitutionen av sin natur: 

BEDELIA DU MAURIER Why can’t you go home, Hannibal? What happened to you there? 

HANNIBAL Nothing happened to me. I happened. 

(Hannibal, S3E3, 30:12)

Det ges alltså i serien ingen rationell förklaring till Hannibal Lecters mordiska natur. I Hannibal är 

det istället frågan om en nietzscheansk diskurs som genomgående behandlas i en förskjuten mo-

dalitet och värdering i mordet såsom företeelse och förklaring, om dess relation till absolut bio-

logisk och psykologisk maktutövning. Denna nietzscheanska diskurs, och dess explicita logiska 

tankesystem, konstituerar en seriemördare som snarare än att definieras utifrån en socialt stigma-

tiserande patologi och dess traumatiska förklaring presenterar en världsbild där den egna viljan till 

makt är det enda moraliskt konstituerande. Hannibal Lecter är en representation av den luciferi-

anska arketypen i en sekulariserad miljö, där han sitter som psykolog och djävulens advokat i en 

tid då terapin ersatt bikten (Giddens, 2014). Samtidigt som andra världskrigets våldsideologier ute-

lämnats som förklarande element för Hannibal Lecters beteende är det däremot viktigt att inse att 

hans beteende fortfarande är ett symptom på just denna förklaring. Kopplingen till nazismen och 

traumat i att ha ätit sin egen syster (Hannibal, S3E3) kvarstår även i Hannibal, om än inte som ex-
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plicit förklaring. Att exkludera en orsak förändrar inte orsaken så länge symptomen kvarstår, lika 

lite som den kristna moralen förändras bara för att man utesluter begreppet Gud (Nietzsche, 2007). 

Hannibal Lecters människosyn kan på många sätt kopplas till nazismens dito. I reducerandet av 

medmänniskan till djur, till en insekt att utrota, avhumaniseras medmänniskan och blir ett abjekt, 

alltså ett antiobjekt som skapar äckel och avsky (Kristeva, 1990), ett abjekt som genom att under-

ställas den dominanta viljan och genom att avlägsnas, affirmerar den egna naturens överlägsenhet: 

HANNIBAL Displaying one’s enemy after death has its appeal in many cultures. 

WILL GRAHAM These aren’t the Ripper’s [Hannibal Lecters] enemies. These are pests he’s swat-

ted. 

HANNIBAL The reward for their cruelty.

WILL GRAHAM He’s not bothered by cruelty. The reward is for undignified behavior. These disse-

ctions are to disgrace them. It’s a public shaming. 

HANNIBAL Takes their organs away because in his mind they don’t deserve them.

(Hannibal, S1E7, 33:22)

I denna reducering av Den Andre till ett djur ger Hannibal Lecter uttryck för en människosyn som i 

Europas moderna historia ideologiskt tillskrivs nazismen och Förintelsen. Här är det däremot viktigt 

att göra en idéhistorisk distinktion, där läsaren bör hålla i åtanke att Nietzsches filosofi inte är lika 

med nazism. De nazistiska referenserna till Nietzsches tankar om härskarmänniskan, den fria ariern 

och övermänniskan är en populistisk tolkning av Nietzsches filosofi. Däremot är det lika viktigt att 

inse att den populärkulturella gestaltningen av den Onda Människan eller den Onda Varelsen äger 

likhetstecken med Nietzsches filosofi, men i dess populistiska form, vilken ges ansikte av nazismens 

världsbild såsom ett historiskt trauma och en demokratins fiende. Den nietzscheanska diskursen står 

i populärkulturen ofta i ett referentiellt, dialektiskt förhållande till nazismens världsbild. Den nietz-

scheanska diskursen kan på detta sätt återfinnas inom många andra populärkulturella verk, exem-

pelvis ”The dark side” i Star Wars (i Sith-lordernas hyllning av den egna viljan, den egna makten 

och denna makt som verktyg för självförverkligande). I Star Wars förenas den fascistiska och den 

nietzscheanska diskursen i den nära relationen mellan Sith-lorderna och Imperiet, där Imperiet är 

Sith-lordernas verkställande makt (Sith = nietzscheansk, Imperiet = nazistiskt/fascistiskt). Detta är 

ett bra exempel på hur den nietzscheanska diskursen ofta går hand i hand med den nazistiska/fascis-

tiska. Den nietzscheanska aspekten är ett motiv, ett filosofiskt förklarande system av tanken bakom. 
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Det ideologiska utövandet däremot kopplas ofta till nazismen som fiende till all samhällelig godhet 

(demokrati/frihet). Hannibal Lecter följer samma mönster, en analys som stöds av Thomas Harris 

förklaring av Hannibal Lecters karaktär i Hannibal Rising, men gör det inom ramen för en enda re-

presentation och personifiering. 

Estetiseringen av Hannibal Lecters mord och den belevenhet han uppvisar förenar, som O. Rarick 

(2003) redan påpekat, den kognitiva dissonansen mellan kultur och våld. Den förenar också en repre-

sentation av en våldsideologi med dess dissonanta kombination av renässansens människoupphöjan-

de världsbild och dess holistiska meningsskapande genom metaforisk symbolik (konst som allegori). 

Den nietzscheanska diskursen är i Hannibal Lecter det filosofiska paraply inom vilka dessa motpoler 

kan kombineras och förklaras i ett logiskt tankesystem där dessa olika konnotativa motpoler kan 

bilda en syntetisk enhet utan att någondera sida måste kompromissa, alltså en genealogisk förklaring 

som motsätter sig den kantianska dialektikens tanke om kompromissen som nödvändig för syntes 

(Deleuze, 2003). Inom denna diskurs är våld lika med makt, konst lika med våld, dominans lika med 

självförverkligande.    

5.8 Det senmoderna perspektivet – Seriemördaren som identifikation och fiende

Karaktären Hannibal Lecter och det estetiska mordet kan så långt sägas hänga samman i ett antal 

tematiska, diskursiva fält: 

• Kriminalgenren möjliggör mordet och mördaren som meningsbärande företeelse, ställer mordet 

i ett diskursivt centrum för den mänskliga upplevelsen och definierar därför övriga aspekter av 

denna upplevelse i skuggan av våldet och mordet. Seriemördaren kan här antingen stereotypiseras 

eller problematiseras utifrån ett ideologiskt perspektiv, det vill säga samhällets tankar kring mor-

det som moralisk och samhällelig fråga. Seriemördaren som antihjälte kan inte framträda om inte 

den diskursiva beskrivningen av denna moraliska fråga problematiseras och dess modalitet grum-

las, vilket sker i Hannibal då diskursen problematiserar samhällets moral som enväldig sanning. 

• Hannibal Lecter framställs som en framstående, kontrollerande och högfunktionell personlighet 

med förmåga att manipulera omgivningen enligt den egna viljans mål, vilket är oförenligt med 

den patologiska förklaringen av den vansinnige såsom en dysfunktionell normalitetsanomali. Es-

tetiken, attributen och personligheten anspelar därför snarare på den klassiska skräckens lucife-

rianska aristokratskurk i en sekulariserad kontext präglad av upplysningens rationalitetstänkande 
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(representerat av psykologin). 

• Det estetiska mordet konstituerar mordet som ett språk i vilket döden görs meningsbärande och 

existentiellt betydelsefull. Mordet blir ett uttryck där tecken korresponderar och bildar symbol-

iska betydelseformationer som uttrycker en bakomliggande tanke. 

• Det estetiska mordet och Hannibal Lecters mordiska sida beskrivs som ett logiskt tankesystem 

där döden och dödandet är ett uttryck för en vilja som vill någonting. Mordet kopplas därför ihop 

med en diskurs som inte ser sig själv som patologiskt, utan snarare som överställd alla patologiska 

definitioner. Detta är den nietzscheanska diskursen.

• Den nietzscheanska diskursen populariseras i en relation till dess historiska och ideologiska mot-

svarighet: nazismen och fascismen. Denna ”barbariska” referens kombineras med renässansens 

holism (mordet ställs i meningsbärande relation till människans upphöjdhet och hennes relation 

till universum) och upplysningens rationalitetstänkande (i serien motsvarat av den psykologiska 

diskursen, snarare än den religiösa). Dessa motpoler skapar en ambivalent kulturell symbol vilken 

får sin konsekventa logik från det nietzscheanska tankesystemet men som också kan tolkas utifrån 

det ideologiska trauma som nazismen utgör. 

Dessa avklarade fält täcker i Faircloughs metodologiska modell (Fairclough, 2003) in de delar som 

behandlar texten (närläsningen) och det diskursiva fältet (genre/intertextualitet). Men för att ta reda 

på vad seriemördaren, i detta fall Hannibal Lecter, signifierar för publiken måste denna analys sättas 

i perspektiv och tolkas utifrån det samhälle som tolkar seriemördaren.

Det moderna samhället definieras, som tidigare beskrivet i uppsatsens teoretiska kapitel, av ett antal 

samhälleliga faktorer: 

• Kapitalismens utbredning.

• Vetenskapens övertar religionens roll som världsförklarande modell.

• De stora narrativen (nationen, ideologin, vetenskapen) uppstår. 

(Giddens, 2014; Benjamin, 2015)

När Giddens definierar det senmoderna samhället som ett splittrat samhälle där människans existen-

tiella behov skyfflats undan i vetenskapens värdenihilistiska och relativistiska omvärldsförklaringar 

beror detta enligt Giddens på att vetenskapen misslyckats med att ge en enhetlig, samstämmig för-

klaring av denna omvärld, en tanke som även stöds av tänkare som Foucault (2010) och Lyotard 
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(1983). Det senmoderna samhället präglas också av ett sönderfall av de stora narrativen, globalisering 

och en skenande, multinationell kapitalism (Giddens, 2014; Lyotard, 1983). Seltzer (1998), Simpson 

(2000) och Jenkins (1994) visar alla hur seriemördaren är en ambivalent internalisering av alla dessa 

senmodernitetens särdrag. Serialiteten och det mekaniskt upprepande dödandet korresponderar med 

maskinsamhällets mekanik, samtidigt som de genom mördandets diskursiva förklaring ger döden och 

dödandet en symboliskt rekonstruerad mening (Seltzer, 1998). Vetenskapens misslyckande i att skapa 

en enhällig existentiell sanning för människans plats i universum skapar enligt tänkare som Giddens 

(2014), Lyotard (1983) och Foucault (2010) ett existentiellt meningsvakuum. I detta senmoderna me-

ningsvakuum och i detta tvivel på en enhällig ordning kan den intelligente seriemördaren Hannibal 

Lecter som antihjälte tolkas som någon som både bringar ordning i en värld präglad av oordning, och 

även tjäna som en ideologisk motståndskämpe i det att denne sätter individualismen såsom den for-

mulerats av Nietzsche i praktisk (men fiktiv) handling. I det moderna samhälle som präglas av tvivel, 

splittring och uppdelning (Giddens, 2014) kan också publikens fascination av seriemördaren ses som 

en intertextuell dialektik mellan en totalitär, holistisk ordning som utmärkte traditionella samhällen 

som renässansen och de totalitära regimerna under modernismen, och hur dessa står i kontrast till 

dagens globala, kapitalistiska samhälle. Denna tolkning förutsätter ett samhälle som präglas av brist 

på kontroll, en tolkning av den moderna människans situation som stöds av Weber (1992), Lyotard 

(1983), Foucault (2010) och Giddens (2014), och utgår i denna uppsats från de tidigare tolkningarna 

kring mordet som handling och dess bakomliggande logiska och filosofiska förklaring. 

Mordet blir i en sådan kontext ett estetiskt förverkligande av den självständiga människan, ett ideal 

som uppfylls genom viljan såsom handling. I mordet blir man ihågkommen, lämnar ett avtryck av 

sin existens som är omöjligt att ignorera, då det påverkar livsväven hos Den Andre. Men mordet som 

handling är inte tillräckligt för detta förverkligande, det måste också spegla identiteten hos upphovs-

mannen genom sin estetiska presentation, i vilken denna individualism ges uttryck. Mordet blir då 

den canvas på vilken upphovsmannen, Hannibal Lecter, målar sin existens signatur, sin dominanta 

hållning, ett poem där det inre ges uttryck, det fundamentala uttryck av liv som döden speglar såsom 

metafor över den dominanta individens unika position, som geni och kontrollerande kraft. Jämför här 

Nietzsches tanke om konstnären: ”He transfigures things until they reflect his power – until they are 

stamped with his perfection” (Nietzsche, 2007, s. 52). I Hannibal Lecters fall är mordet den canvas på 
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vilket hans konst målas, men denna konst är också att göra våld på omgivningen: ”Actuated by this 

feeling a man gives of himself to things, he forces them to partake of his riches, he does violence to 

them … ” (Nietzsche, 2007, s.52). I en tittarreceptiv kontext är då konst och makt införlivad i samma 

dominanta våldshandling vilken bryter mot kollektivets homogena konformism. Denna konformism 

står i mimetisk relation till den senmoderna människans reducerande till en kapitalismens och byrå-

kratins bricka, den kugg i maskineriet som blir både identitet och fängelse, liksom galenskapen hos 

Foucault blir både identitet och fängelse (Foucault, 2010). Här finns anledning att titta närmare på 

Hannibal Lecters kannibalism såsom metafor. Kannibalismen får sin kraft utifrån människans relation 

till varan, och står i intim relation med både kapitalismen och distinktionen av smaken. Kapitalismen 

skapar konsumtion av varor vars urval är kopplad till smak, men kapitalismen konsumerar också den 

mänskliga kroppen i framställandet av samma vara, då kroppen är en resurs i processen av produktion 

och bemanning av produktionsmedlen. Enligt Bourdieu är vi vår smak, och enligt kapitalismen är vi 

vad vi konsumerar. Kannibalismen projicerar ett omvänt förhållande där vi är varan som blir kon-

sumerad, en massprodukt formad av industrisamhället som metafor för existensen, en rädsla vilken 

korresponderar med Seltzers tankar om maskinen som autonom entitet (Seltzer, 1998). Vi konsume-

rar varan, men kannibalen konsumerar oss. Detta i sig konstituerar ett maktförhållande som stammar 

från människans diskursiva överlägsenhet gentemot varan som konsumeras, ett maktförhållande som 

också uttrycks i Hannibal, men då avseende konsumtionen som existentiell elitism: 

HANNIBAL This isn’t cannibalism, Abel. It’s only cannibalism if we’re equals. 

DR. GIDEON It’s only cannibalism if you eat me. But you feel this is just the natural order of things? 

Everybody gets et? 

(Hannibal, S3E1, 07:51)

Vidare kan kannibalismens stigma spåras till darwinismens och arternas kamp. Vi äter djur men vill 

inte bli ätna: 

DR. GIDEON Cannibalism was standard behavior among our ancestors. Missing link is only 

missing because we ate him. 

(Hannibal, S3E1, 07:43)

Givet det vi vet om moderniteten och människans plats däri får kannibalismen dock sin kraft exklu-

sivt i moderniteten, då kannibalen representerar ”fienden på insidan” (Donnelly, 2012). Det är också 

först i och med moderniteten vi kan internalisera konsumtionen som metafor över varande och värde. 
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Före moderniteten fanns inte konsumtionen i diskursen, då varan inte hade frånskilts sitt bruksvär-

de (Benjamin, 2015). Vi konsumeras av den medmänniska vi måste sätta vår tillit till (jfr. Giddens, 

2014), och detta asymmetriska förhållande till tilliten skapar en existentiell krisposition i senmoderni-

teten, där tilliten är fundamental för den sociala positionen (ibid.) Seriemördaren är i denna kontext en 

skrämmande metafor över den senmoderna människans sociala belägenhet, men också ett symptom 

på ett samhälle där kapitalismen utgör den dominerande synen på nyttan, då seriemördaren tar kapi-

talismens exploatering av kroppen som produktionsmedel (jfr. Giddens, 2014; Benjamin, 2015) till 

extrema gränser. Massans kroppar är på ett biologiskt plan medel vilka används för att uppfylla den 

egna viljan till det ideala tillståndet. I detta avseende kan Hannibal Lecters handingar även ses som 

en representation av nazismens tankar om det rena tillståndet: 

WILL GRAHAM These aren’t the Ripper’s [Hannibal Lecters] enemies. These are pests he’s swatted. 

HANNIBAL The reward for their cruelty.

(Hannibal, S1E7, 33:24)

I Hannibal Lecters fall kompliceras denna ideologiska referens till kapitalismen och nazismen dock 

av att motivet för uttrycket (mordet och kroppen) estetiseras, vilket enligt Bourdieu är en akt av dis-

tansering från ”nyttan” (Bourdieu, 2010), vilken är kapitalismens grundregel, då ”nyttan” i kapitalis-

men alltid är synonymt med produktion och ackumulation, alltså vinst. Denna paradoxala inställning 

kan dock förklaras, åt båda håll, genom tankar som Nietzsche formulerade om ”viljan till makt” som 

grundläggande biologisk premiss (Nietzsche, 2007; Nietzsche, 2014), och som sedan spridits genom 

den kulturella vävens reflexivitet. Konstnären utökar enligt Nietzsche denna ”vilja till makt” till att 

omfatta hela den omvärld som konstnären formar (Nietzsche, 2007), en referens till renässansens 

kosmiska tänk (jfr. Foucault, 2010). Hannibal Lecter, liksom Nietzsches övermänniska, formar om-

världen genom att estetisera den. Genom mordet möts konst och biologi och genomgår en fusion som 

bildar en enhet. Denna modernitetens arkaiska bild av rening genom styrka återfinns även i nazismen, 

där mordet är både estetiserat, serialiserat och industrialiserat, en syntes mellan kapitalismens pro-

duktionstänk och den estetiska och ideologiska bilden av det rena samhället. Här finns det också den 

ideologiska liknelsen till nazismen. Trots att nazisternas ideologer missförstod Nietzsches filosofi vad 

gäller aspekter såsom antisemitism är det ändå rimligt att dra slutsatsen att nazismen och fascismen är 

det närmaste det moderna samhället kommit Nietzsches filosofi som grund för en politisk agenda, då 

deras människosyn så tydligt gav uttryck för Nietzsches tankar om härskarmentaliteten och slavmen-
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taliteten (Nietzsche, 2007) samt deras förakt för demokratiseringen, vilken även Nietzsche föraktade 

med passion (Nietzsche, 2007). I fallet med fiktiva seriemördare såsom Hannibal Lecter är detta tan-

kegods av vikt i det att seriemördaren liksom Nietzsches ideala människa inte böjer sig för den moral 

samhället satt upp och i att denne liksom nazismen ser mordet som ett rättfärdigat verktyg för den 

egna viljan till dominans. Liksom nazisterna bryter seriemördaren mot de humanistiska regler och 

den människosyn som anses skall råda i ett demokratiskt samhälle. Genom nazismens influenser av 

Nietzsches filosofi, om än i förvanskad grad, har deras politiska ideologi transformerat det kulturella 

uttryck Nietzsche tillhandahållit till ett sociohistoriskt, reellt fenomen med enorm historisk slagkraft 

som speglar kampen mellan demokrati och totalitarism. 

Både Hannibal Lecter och Hitler såg, liksom kapitalismen gör, den mänskliga kroppen som resurs 

och produktionsmedel, vars exploatering kan måla en konstnärlig bild av ett idealtillstånd präglat av 

enhet och estetisk skönhet (må det vara det ariska idealet eller den döda kroppen som medel för  det 

individualistiska självförverkligandet). I båda fall är det dominanta handlingar som höjer Jaget över 

den Andre (representerad av juden/massan). Hos Nietzsche är tyrannen den starke individ som gör 

världen till avbild av den egna viljan, och detta koncept måste, enligt tänkare som Hall, representeras 

i form av tecken (Hall et al., 2013). Tecken är alltid till sin natur av nödvändighet estetiska. Hannibal 

konceptualiserar denna Jagets vilja till makt till high art, då det skapar ett system av fysiska symbo-

ler som ger denna vilja ett språk som förstås i egenskap av dess framskjutna roll som ”god smak” 

(jfr. Bourdieu, 2010). Hannibal Lecters estetiska preferenser är i sig själva en akt av dominans (jfr. 

Bourdieu, 2010), ett sätt att spegla sin sublima natur genom att intertextuellt refererat till ”det bästa 

människan skapat”, alltså högkulturen (Storey, 2009). Mordet är navet i detta språk, liksom koncen-

trationslägret var i nazismens, den centrala delen av målningen som konstituerar dess sublima helhet. 

Om nazismens massmord kan  läsas som manifestation för det industriella mordet är den fiktive estet-

mördaren en manifestation av mordet som estetisk betingelse, med den gemensamma nämnaren hos 

de båda är att de vill, med mordet som medel, renodla det fysiska tillståndet och upphöja den egna 

viljan till lag, ett nietzscheanskt tillstånd av genomdrivandet av den egna viljan till makt. Hos den 

moderna publiken blir dessa två perspektiv i seriemördaren en enhet. Det estetiska mordet speglar ett 

förhållande där renässansens totalitetsideal blir en enhet av tanke och fysisk manifestation. Det indu-



striella massmordet, vilket i grund och botten är samma nietzscheanska tanke fast i politisk mening, 

speglar ett kapitalistiskt samhällsförhållande i den moderna epoken, vars grundpelare för samhälls-

funktionerna är industrialiseringen. Seriemördaren förkroppsligar detta då dennes brott utgörs dels av 

serialitet och mekaniskt handlande, dels genom dennes symboliska förenande mellan tanke och kött, 

konst och omvärld (Seltzer, 1998). Seriemördaren speglar den mörka skuggsidan av industrialise-

rings- och renässansidealen och låter därför publiken spegla sig i två idéhistoriska system, både i sam-

tiden och i det förflutna. Influenserna från Nietzsche är också vad dessa två system har gemensamt. 

Hos Nietzsche blir estetik och ideologi ett och samma, en nödvändighet då ett estetiskt ideal proji-

ceras på samhället som innesluter det. Tanken om våldet som estetik, om våldets nödvändighet för 

estetik, ligger djupt invävd i västvärldens kulturella väv. Poeter som Baudelaire målade dessa tankar 

i poetiska bilder som existentiellt uttryck, och det är ingen slump att den litterära modernismen anses 

börja med just Baudelaire, men först hos Nietzsche bildar denna estetik en sammanhängande enhet 

med dess ideologi, dess världsliga avtryck. Denna enhet är ett centralt tema i moderniteten (bilden 

av den nationella enheten, marknadens enhet, statens enhet, rasens enhet osv.), men dess paradoxala 

symptom blir också skillnader, uteslutning och marginalisering (Giddens, 2014). 

Detta paradoxala tillstånd är även det som utmärker seriemördaren (Seltzer, 1998), såväl den verklige 

som den fiktiva. Hannibal Lecter skapar med sitt konstnärliga seriemördande ett intertextuellt och es-

tetiskt system av symboler och representationer, men gör detta genom att stympa. Han står i konflikt 

med en moral och ett samhälle han inte accepterar, och bringar sin egen ordning och enhet genom 

denna stympning. Han står i opposition med det samhälle han föraktar, befinner sig i en ständig kamp 

om dominans över det, precis som Nietzsches ideala människa slår sig fri och härskar genom en stän-

dig kamp där styrka möter styrka, vilja möter vilja (Nietzsche, 2007). Hannibal Lecter har helt enkelt 

tagit Nietzsches filosofiska tankebana och gjort individens självförverkligande genom avbildning till 

en patologisk drift att döda.

Protagonisten, Will Graham, är i Hannibal den hjälte som måste orientera sig i denna splittrade värld 

där moralen ställts upp och ned, löses upp i och med Hannibal Lecters inflytande och att det samhälle 

han själv representerar självt är en del av patologin (det narcissistiskt reflexiva, då det senmoderna 

samhället bara speglar sig själv i oändlighet (Giddens, 2014)). Genom att så tydligt anspela på den 
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nietzscheanska elitismen och den nazistiska ideologi den kom att inspirera kan publiken förfäras av 

nazismens hela hemskhet, men också fascineras av dess makt, handlingsfrihet och det uppskov från 

ansvar gentemot medmänniskan som ligger latent i västvärldens minne av nazismens stigma. I es-

tetisk form förkläds det estetiska mordet till det renässansideal humanismen hävdat är dess signum. 

Hannibal Lecter kan därför tolkas som både botemedel och återupplevande av den historia vi som 

kollektiv deltagit i att forma, som stämplat oss men som vi nu moraliskt måste förtränga. Såsom re-

presentation kan Hannibal Lecter då utgöra en både skrämmande och tilltalande bild, då han speglar 

samhällets mörka historia tillbaka på oss i metaforisk form, men också representerar en radikal indi-

vidualism vilken är enkel att identifiera sig med, då en sådan livssyn fråntar oss det ansvar för våra 

medmänniskor som demokratin placerar på oss, i somliga fall mot vår vilja. Det senare poängteras 

av Simpson när han tolkar seriemördarens publika lockelse som en metaforisk kanal för frustrationen 

över massdemokratiseringen (Simpson, 2000). Inneslutet i Hannibal finns alltså både en represen-

tation av den estetiska holismen som utmärkte renässansen (Foucault, 2010), den tro på enhet som 

utmärkte upplysningen (Giddens, 2014), den individualism som utmärkte moderniteten (Nietzsche, 

2007) och den patologiska splittring som utmärker senmoderniteten (Giddens, 2014). Denna inneslut-

ning bildar i sig själv en diskursiv enhet, i vilken tittaren kan kan uppleva både samhällets symptom 

och bot simultant (mordet som sargande och holistiskt meningsskapande). Just därför är Hannibal 

den ideala antihjälten, som representerar både lösning och problem i samma person, och han är också 

idealtypen för den nietzscheanska antihjälten, då han representerar en vilja till självförverkligande 

som sträcker sig bortom gott och ont. 

Seriemördares brott mot lag och moral tillhandahåller en möjlighet för en levande publik att identi-

fiera sig med och ta till sig av känslan av frigörelse från konformistiska ideal, men gör det också på 

premissen av att vara medierade berättelser och fiktion i form av böcker, film och drama. Då våldet 

och mordet är det som definierar de fiktiva seriemördarens egenskaper är det också våldet som i ett 

sådant sammanhang blir den frigörande handlingen, brottet mot moralen och konventionerna. Det 

dominanta beteendet hos fiktiva seriemördare som Hannibal Lecter, de noga uttänkta och pedantiskt 

presenterade morden signifierar en kontroll som både skrämmer och fascinerar: skrämmer för att 

kontrollen ligger hos ”fienden”, fascinerar för att det är en kontroll den moderna människan önskar 

att hon själv hade.  I denna kontext är karaktären Hannibal Lecter en komplex och mångtydig symbol 
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som talar till både vår rädsla för, och vår dragning till, våldet som lösning för det egna människo-

värdets ekvation. I en tid där den enskilde människan marginaliseras till förmån för kapitalismens 

produktion, organisatorisk institutionalisering och representativ makt kan denna ekvation läsas på 

varje vägg i samhällets existentiella infrastruktur. Som sådan är den fiktive seriemördaren en symbol 

för samtidens egna patologi, där människans värde återges i dess brist på medmänsklighet. Det är 

en skrämmande bild av ett samhälle som glömt bort att det består av, och finns till, för människor. 

5.9 Analysdiskussion och fortsatt forskning

Denna analys har strävat efter att ta ett helhetsgrepp på serien Hannibal och dess representation av 

den intelligente, estetiske seriemördaren. Genom att applicera Norman Faircloughs metodologiska 

modell på materialet har analysen kunnat sträcka sig från närläsning av seriens textuella element, via 

dess diskursiva praktik (genre/intertextualitet) för att på så sätt undersöka seriens latenta diskurs och 

sätta in denna i ett teoretiskt och idéhistoriskt system. Denna diskurs har sedermera kunnat tolkas 

utifrån teoretiska perspektiv på samtiden och hur seriemördaren kan tolkas i ett sociohistoriskt och 

sociokulturellt perspektiv utifrån dessa. Utifrån denna modell har analysen kunnat ge svar på de frå-

geställningar som ställdes i uppsatsens inledning och vilka sammanfattas nedan: 

• Det estetiska mordet signifierar en diskurs i vilken mordet och våldet görs till ett språk. Detta 

språk uttrycker i sin tur en diskurs där våldet och döden görs till uttryck för upphovsmannens egen 

sublima natur, och återspeglar därför på en historisk tillskrivning av konstnären som konstitueran-

de av skönhet och sanning, dock i ett okonventionellt fält (våld, död).

• Det estetiska mordets motivering i Hannibal sammanfaller och hålls samman av en diskurs som 

uttrycker en värdenihilism där individens självförverkligande och dess legitimitet ställs mot kol-

lektivets säkerhet och dess moraliska konformism. Detta självförverkligande, och hur det behand-

las som motivistiskt tema i serien, är den nietzscheanska diskursen. Denna diskurs har popularise-

rats i populärkulturen och sammanfaller ofta med en ideologisk representation som kan jämföras 

med nazismen och fascismen. Det estetiska mordet kan alltså, menar denna analys, ideologiskt 

tolkas som en diskurs som ställer modernitetens våldsideologier mot en demokratins diskurs, där 

våldsideologin som regel representerar fienden (Jenkins, 1994). Hannibal problematiserar denna 

antagonistiska relation i och med den diskursiva genre-tänjning som förändrar seriens moraliska 

modalitet. Denna tänjning har att göra med karaktären Hannibal Lecters sociala status, kulturella 
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belevenhet, intertextuella referenser, inomnarrativa relationer och det sätt dessa behandlas i se-

riens diskursiva hantering av dialog, narrativ och teknisk produktion. 

• I och med detta kan Hannibal Lecter i sin tur kan läsas som en metafor i vilken senmodernitetens 

industriella kapitalism, institutionalisering och seriella upprepningar internaliseras, men också 

skapar existentiell mening genom att göra mordet symboliskt och psykologiskt signifikativt. På 

så sätt är det estetiska mordet en allegorisk hänsyftning till renässansens holistiska världsbild, 

där alla aspekter av det mänskliga livet korresponderar med en större verklighet. Seriemördaren 

kan därför läsas som både en destruktiv kraft, men också som en antihjälte som ger uttryck för 

den senmoderna människans frustration över samhället och dess reducering av människan till en 

maskinell kugge i ett allt mer oöverskådligt institutionellt och existentiellt relativiserat maskineri. 

• I och med att analysen besvarat de frågor som var dess utgångspunkt kan också Faircloughs me-

todologiska modell med framgång appliceras på ett fiktivt verk. 

De resultat och slutsatser som presenterats i denna analys är produkten av appliceringen av teorin på 

det empiriska materialet. Genom att tolka citat och exemplifieringar ur serien och knyta dessa till de 

teorier som valts för uppsatsen har jag kunnat sluta mig till att de tolkningar som gjorts är relevanta 

för hur seriemördaren Hannibal Lecter presenteras, och vad denna representation betecknar i ett sam-

tida samhälle. Viktigt att poängtera är att dessa slutsatser är starkt knutna till de teoretiska perspektiv 

som använts. Liksom jag betonat i kapitlet som behandlar den valda metoden är de resultat denna 

studie presenterar beroende av dess teoretiska perspektiv. Seriemördaren som metafor kan tolkas på 

många sätt och som ett symptom på en rad olika samhällsproblem. Denna uppsats har snarare syftat 

till att visa på att diskursen i Hannibal äger stora likheter med den filosofi som formulerades av Nietz-

sche, och med den utgångspunkten analysera hur Hannibal Lecter kan tolkas i en vidareutveckling 

av det samhälle som Nietzsche stod i opposition mot. Detta samhälle har utvecklats i en riktning som 

förstärkt de element som Nietzsche motsatte sig: demokratisering, dialektisk kompromiss i kultur 

och politik, en utökad humanism, en nyreligiositet som paradoxalt nog både förstärker och nyanserar 

kristendomen i en tid där dess grund underminerats av samhällsutvecklingen och en rationaliserad 

vetenskapshegemoni. Denna samhällsutveckling beskrivs av Giddens (2014), Foucault (2010), Lyo-

tard (1983), Weber (1992) och en rad andra tänkare. Denna utveckling korresponderar också med ett 

existentiellt och ideologiskt missnöje hos de människor de omfattar (Giddens, 2014, Foucault, 2010). 
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Seriemördaren är ett modernt fenomen som står i dialogisk relation till denna utveckling, och karaktä-

ren Hannibal Lecter har på många sätt definierat denna seriemördare (Simpson, 2000; Jenkins, 1994; 

Seltzer, 1998). Den nietzscheanska aspekten av denna seriemördare kan därför hjälpa oss att förstå, 

kanske inte seriemördaren i realiteten, utan snarare den lockelse som denne utövar på en publik, oav-

sett om det är pressens konstruktion av seriemördarens narrativ eller populärkulturens fiktiva dito. 

Det är också därför denna uppsats valt att fokusera på den fiktiva seriemördaren, då den obehindrad 

av reell moral och faktisk konsekvens talar till publikens medvetna och undermedvetna syn på den 

egna existentiella positionen.  

Genom att anlägga ett helhetsgrepp kring tolkningen av den fiktive seriemördaren, både på textuell 

semiotisk nivå och sociokulturell konnotationsnivå (vilka båda beaktas av Fairclough) har denna 

uppsats strävat efter att skapa en form av analytisk kartläggning av seriemördaren som fenomen. 

Resultatet är, som analysen visar, inte enhälligt. Med detta avses att seriemördaren inte ges en enhet-

lig, ensidig förklaring. Seriemördaren presenteras här både som en ideologisk representation vilken 

behandlar våldsideologiernas historiska traumatisering av västvärlden, men också som en strävan till-

baka till en mer heltäckande existentiell förklaringsmodell för människans belägenhet. Människans 

självförverkligande äts i det senmoderna samhället upp av den kapitalistiska och globala tanken kring 

produktionen och konsumtionen som varandets kärna. Konsumtionen konsumerar oss. Hannibal Lec-

ters kannibalism och dominanta beteende kan i detta sammanhang, som analysen visat, läsas som en 

internalisering av denna diskurs. Såsom representation återtar seriemördaren här kontroll genom att 

utagera konsumtionen såsom handling, men gör det mot medmänniskan snarare än det materiella. 

Denna tolkning görs utifrån tänkare som Walter Benjamin (2015), som satte varans uppkomst och be-

tydelse i ett psykofilosofiskt sammanhang. Internaliseringen äger här drag av en psykologisk tolkning 

av omgivande, manifesta realiteter. Därför tangerar denna analys också psykologin, utan att detta 

specificeras. Anledningen till detta är ett medvetet val. Denna uppsats syftar mer till att utreda den 

intertextuella kulturella och ideologiska väv som omger den moderna människan, och hennes relation 

till denna historia, hennes tolkning av den och hennes sätt att sätta denna i perspektiv. Samtidigt är 

analysen av detta perspektiv i någon mån kopplat till psykologin och människans sätt att konstruera 

sin egen existens utifrån omkringliggande faktorer och omständigheter. De tolkningar som görs kan 

därför sägas vara besläktade med psykologin, men är så av nödvändighet.
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En annan viktig aspekt av resultatets reliabilitet och validitet är att hela uppsatsen bygger på analysen 

av latenta diskurser. Det sägs aldrig rakt ut att Hannibals diskurs relateras till Nietzsches filosofi, 

det sägs aldrig rakt ut att serien sätter mordet som existentiellt nav, det sägs aldrig rakt ut att kanni-

balismen och det estetiska mordet anspelar på existentiell holism och kapitalism. Dessa tolkningar 

måste göras mellan raderna, genom att koppla ihop ett tankesystem med ett annat. Därför är också 

valet av en diskursiv metod och valet av teoretiker som många av dem sysslar med teoretisering 

av diskurs ett medvetet val, kanske det enda valet för att åstadkomma det resultat denna uppsats 

presenterar. Kritiker kan därför tillstå att slutsatserna som dras är av subjektiv natur och i brist på 

reell empirisk förankring. Av denna anledning har jag också varit noga med att reservera mig för 

att göra några enhälliga tolkningar som hävdas vara oemotsägliga sanningar. Jag har också därför 

varit mån om att förankra alla slutsatser till både empiriskt material och den teoretiska ram genom 

vilken materialet tolkas. Att underkänna resultatet är därför, i denna kontext, att i någon mån också 

underkänna teorin. Givetvis kan även slutsatserna diskuteras. Det estetiska mordet kan exempelvis, 

med rätta, tolkas som ett sätt att förflytta fokuset från den explicita våldet till en representation som 

döljer våldet för publiken genom dess estetisering. En sådan tolkning är förvisso helt rimlig, men 

har i analysen utelämnats eftersom den inte besvarar frågan vad det estetiska mordet betecknar. I 

den alternativa tolkningen är estetiseringen ett medel för att uppnå ett mål, men säger ingenting om 

estetiseringen av mordet i sig. Detsamma kan sägas om genre-analysen, där mordets centrala roll 

snarare kan vara att dölja våldets grava och tragiska reella konsekvenser, vilket det också gör. Men 

det säger för den sakens skull ingenting om mordet som sådant, vilken roll mordet har inom den 

diskurs som faktiskt presenteras. Ingen av dessa alternativa tolkningar är nödvändigtvis fel, snara-

re är de alla korrekta analyser av olika sidor av fenomenet som analyseras. Det är också viktigt att 

ha i åtanke att denna analys är gjord inom den kultursfär som USA, Europa och Skandinavien ut-

gör. De flesta teoretiserade modeller över seriemördaren som presenterats (Seltzer, Jenkins, Simpson 

m.fl.) har studerat seriemördaren ur ett amerikanskt perspektiv, vilket förmodligen påverkar deras 

slutsatser. Seriemördaren behöver inte beteckna samma sak i USA som i Europa. Denna tolkning 

har utgått från teoretiska källor från såväl USA som Europa, och det resultat som presenterats kan 

därför sägas utgöra ett västvärlds-perspektiv. Icke desto mindre är det viktigt att ha i åtanke att den 

kulturella sfär genom vilken ämnet tolkas är av betydelse för analysens resultat. Detta är också vad 

jag menar med att tolkningen och resultatet blir olika beroende på vilket perspektiv som anläggs. 
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De resultat och de slutsatser som uppsatsen presenterar är menade att vara partiella. Det mångperspek-

tivistiska synsätt som anlagts syftar till att åskådliggöra seriemördarens mångtydighet som metafor 

och symbol. Varje enskild del förtjänar och tjänar på att utredas grundligare. Det estetiska mordet och 

dess förening av motsatta värderingar (kultur/våld) är i sig själv ett ämne för en uttömmande analys. 

Detsamma gäller kannibalismen som metafor för senmodernitetens ambivalens och internalisering 

av den industriella diskursen och dess koppling till materiell konsumtion. Kopplingen mellan den 

nietzscheanska diskursen och dess fascistiska utagerande av densamma i populärkulturella verk är i 

sig själv ett intressant ämne för vidare forskning, då det problematiserar förhållandet mellan filosofisk 

tanke och manifest handlingsuttryck. Måste den nietzscheanska viljan till makt kopplas samman med 

det historiska trauma som våldsideologierna utgör? Är denna relation alltid ett kulturellt läkande av 

andra världskrigets varande sår? Hannibal presenterar ett intressant fall där denna diskurs problema-

tiseras och ställs i relativ opposition mot den konventionella tanken på det demokratiska samhällets 

moral och dess repressiva organ. Denna uppsats är menad att åskådliggöra denna motsättning, och 

uppmuntra till vidare studier av seriemördarens kulturella och sociala beteckning. Kanske kan sådana 

studier även sätta perspektiv på hur verkliga seriemördare skildras, och den roll dessa spelar i den 

moderna människans syn på sig själv och sin egen situation.
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