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Abstract:  The aim of this Master’s thesis is to examine how the gender 

structure appears in detective novels and in the society during the 
1960’s and 2000’s. We have a pre-understanding that the gender 
structure is more distinct in the earlier books and we will 
investigate this by looking at the two aspects occupation and 
family role. We find this to be an important question to notice 
because society today isn’t equal between the sexes.   

 
Our study is based on a theory of Yvonne Hirdman’s, she claims 
that the man is the dominant part and the woman is in an inferior 
position. We apply a stereotype model she has conceived and we 
try to categorize the characters in the books we have analysed into 
this model. 

 
In the books we have analysed we have found that women are 
described as the weaker sex and separated from the males. They 
are also described by their looks, which we cannot notice when the 
men are introduced. We found that we could not see the gender 
structure clearly in the detective novels by looking at the aspects 
occupation and family role; we also had to look at other aspects 
such as the characters’ images. 

 
By applying Yvonne Hirdman’s stereotype model we could see a 
clear picture of the men while the women were more indistinct. 
This results in that men can more easily identify themselves with 
the male main character, than women can do with the female 
characters.    

    
 
 
 
Nyckelord:  genus, detektivromaner, deckare, skönlitteratur, litteratursociologi,             
                                           kön, samhälle, jämställdhet  
 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Inledning      5                                     
1.1. Bakgrund     5 
1.1.1 Detektivromanens historia     5 
1.1.2 Den svenska detektivromanens historia    8 
1.2. Syfte och frågeställningar    8 
1.3. Avgränsningar     9 
1.4. Begreppsdefinitioner    10 
1.5. Uppsatsens disposition    11 
1.6. Tidigare forskning     11 
1.6.1    Samhällslitteratur                                                                                    12 
1.6.2    Litteratur om detektivromaner   13 
1.6.3    Genus och litteratur     15 
1.6.4    Genusforskning    16 
1.7. Litteratursökning     17 
 
2. Teori och metod    19 
2.1. Teori      19 
2.1.1 De kvinnliga stereotyperna    20 
2.1.2 De manliga stereotyperna     21 
2.1.3 Tolkningsprocessen    22 
2.2. Metod     23 
 
3. Underlag för analys    25 
3.1. Samhället utifrån yrkes- och familjeliv   25 
3.1.1 1960-talets samhälle    25 
3.1.2 2000-talets samhälle    27 
3.2     Detektivromanerna     29 
 
4. Analys     32 
4.1 1961 års  detektivromaner    32 
4.1.1 Att vara kvinna – Maria Lang    32 
4.1.2 Död men obegråten – Hans-Krister Rönblom  38 
4.1.3 Färjkarlen – Stieg Trenter    42 
4.2 2001 och 2002 års detektivromaner   46 
4.2.1 Svalan, katten, rosen, döden – Håkan Nesser   46 
4.2.2 Innan frosten – Henning Mankell   54 
4.2.3 Nödens handelsmän – Olov Svedelid    59 
4.3 Sammanfattande diskussion    63 
 
5.  Diskussion     65 
5.1 Karaktärernas framtoning och deras yrkes- respektive   65 
       familjeroll 
5.2 Den manliga dominansen    67 
 



 4 

6.  Slutsatser     71 
 
7.  Sammanfattning    74 
 
Litteraturförteckning 
 
Bilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1.Inledning 
 
Under våra år på biblioteks- och informationsvetenskap har vi uppmärksammat att det råder 
en brist på forskning med genusperspektiv inom B & I, det finns forskning men inte i så hög 
utsträckning som vore önskvärt. Detta har vi även märkt av under den tidsperiod då vi sökt 
material till vår uppsats. Detta är en viktig infallsvinkel att ta i beaktande för trots att vi 
kommit en lång bit på vägen mot ett jämställt samhälle är det påtagligt genom oupphörliga 
diskussioner och forskning kring ämnesområdet, fortfarande en bra bit kvar. 
 

... När man lyfter på locket, och man ser hur det verkligen ser ut, är det inte alls bra. Vi 
är mycket långt från ett jämställt samhälle, arbetsliv eller familjeliv. Man kanske gör 
mycket, och tycker att det går framåt, men när eldsjälen slutar eller pengarna tar slut, 
faller allt tillbaka till sina gamla platser och kvinnorna kommer åter i underläge … 
(Clara, 1998, nr 1, s. 42, se Stahlman, 1998, s. 198-199) 

 
Att analysera skönlitteratur kan vara ett redskap för att få en inblick i historien, dess 
människor och samhälle. Det finns de som hävdar att skönlitteraturen på ett bättre sätt än 
facklitteraturen återspeglar ”verkligheten”. (Furuland & Svedjedal, 1997, s. 24-25) Att se på 
skönlitteratur kan vara ett verktyg som man kan använda för att exempelvis uppmärksamma 
de orättvisor som existerar mellan könen. Den kan fungera som en förmedlare av samhällens 
gemensamma normer och värderingar. Skönlitteratur kan även vara en väg till att upplösa en 
rådande samhällsstruktur genom att utjämna konflikter och motsättningar för att sedan 
eventuellt underlätta för en övergång till en annan samhällstruktur. (Boëthius, 1995, s. 24) 
 
Detektivromaner var bland den första genren inom populärlitteraturen som köptes in när 
biblioteken fick ökade bokanslag på 1960-talet, (Giselsson, 1998, s. 5) vilket tyder på att 
denna genre var populär bland låntagarna. Idag utges det cirka 150 detektivromaner per år och 
de kvinnliga deckarförfattarna ökar ständigt men genren domineras ändå av män. Utgivning 
av detektivromaner i pocketformat har aldrig tidigare varit så omfattande som i nuläget. 
(Widerberg, 2004, s. 4) Bibliotek fyller en viktig funktion i människors bokkonsumtion 
(Furuland & Svedjedal, 1997, s. 45) och man kan ställa sig frågan om och hur stor roll 
biblioteket har när det gäller förmedling av skönlitteratur. Detektivromaner är en populär 
genre som når ut till en stor del av det svenska folket och vi finner det därför viktigt och 
intressant att undersöka hur genusstrukturen tar sitt uttryck i denna genre. 
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Detektivromanens historia 
 
Utvecklingen av detektivromanen kan man sammankoppla med framväxten av det moderna 
samhället, i första hand rättsväsendets förändring. För att kunna döma någon för ett brott 
byggde allt på om den brottsmisstänkte erkände, men i början av 1800-talet förändrades detta 
och man var tvungen att leta efter bevis, undersöka motiv och så vidare. Detta avspeglades i 
dåtidens detektivromaner som även de ändrade form i takt med samhället. (Öhman, 2002. 
s.23) 
 
Edgar Allan Poe utkom 1841 med den som brukar kallas den första detektivnovellen The 
murders in the Rue Morgue. Samma år som den utkom publicerades också Eugéne Sues Paris 
mysterier i en fransk dagstidning, den kan ses som världens första bästsäljare. (ibid, s.23-24) 
År 1868 utkom den första detektivromanen The Moonstone skriven av Wilkie Collins. (Blom, 
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1978, s. 23) De tidiga detektivhistorierna har gemensamt att det inte är brottet som ligger i 
fokus utan det är att synliggöra de olika sociala skikten i samhället, vilket är någonting som 
alltid har funnits kvar i genren. Det har dock skett i varierande grad och ett större fokus på 
brotten har tillkommit. (ibid, s. 24) I den klassiska detektivromanen, det vill säga 
pusseldeckaren, begås ett brott som förr var relativt snällt med dagens ögon sett, men detta 
ändrades till att nästan alltid handla om mord. Huvudkaraktären är en detektiv som kallas in 
för att lösa brottet i fråga, vilket oftast sker genom ett strategiskt tillvägagångssätt där han 
pusslar ihop de olika komponenterna som leder till gåtans lösning. I den klassiska 
detektivromanen är miljö- och personskildring mycket viktig och det är av stor vikt att det 
finns en känsla av realism, läsaren måste tro på det som sker. Denna typ av roman tar sin 
utgångspunkt i undersökning av brottsplatsen och sedan följer förhör av eventuella vittnen 
och teorier om händelseförloppet. Vidare fortsätter romanen med att man i utredningen fastnar 
men sedan framkommer något oväntat som hjälper detektiven till en upplösning av brottet. I 
detta stadium är läsaren ofta förvirrad och författaren låter då detektiven göra en förklaring 
om varför och av vem som brottet begicks. I den klassiska detektivromanen är det viktigt att 
läsaren har lika stor möjlighet som detektiven i berättelsen att följa spåren som leder till 
upplösningen. (Heller, 1995, s. 154) En annan viktig ingrediens i denna typ av roman är att 
karaktärerna tillhör ett slutet sällskap som av någon anledning befinner sig på samma plats. 
Då det inte finns någon chans att brottslingen kan avvika från brottsplatsen obemärkt innebär 
det att den skyldige finns inom den slutna gruppen. Detta leder till att misstro uppstår och att 
alla misstänker alla. Detektiven som kallas till platsen för att lösa brottet är alltid en 
utomstående karaktär medan brottslingen alltid är en del av gruppen. En anledning till detta är 
att läsaren lätt ska kunna deltaga i sökandet bland misstänkta. (Alewyn, 1995, s. 171-172) En 
av de mest kända detektivromansförfattare är Arthur Conan Doyle med sin karaktär Sherlock 
Holmes, vilken är en typisk klassisk detektivroman. Den första boken med denna karaktär 
utkom 1888 och hette A study in scarlet. (Wopenka, 1991, s. 11) 
 
 De vanligaste karaktärerna i den klassiska detektivromanen är offer, brottsling och detektiv. 
(Wendelius, 1999, s. 35-37) Huvudkaraktären är oftast en man som beskrivs lite som en 
enstöring som när möjlighet ges drar sig undan från världen då han finner de vanliga 
människorna tragiska och vulgära. Han blir heller aldrig känslomässigt knuten till brotten han 
löser, utan framstår som något känslokall. Brottslingen i dessa romaner framställs ofta som en 
galning och anledningen till att brotten begås är vanligen ett väldigt hämndbegär. (Cranny-
Francis, 1990, s. 160) De få kvinnliga detektiver som existerade kan man säga hade 
karaktären Miss Maple från Agatha Christies romaner som utgångspunkt. De var artiga och 
vältaliga kvinnor som inte hade någon annan karriär och sågs som en asexuell varelse. Hon 
var antingen gift eller framstod hon som en nucka. (ibid, s. 155-157) Den första kvinnliga 
detektiven dök upp i En kvinnlig detektiv  1912. Denna berättelse publicerades i Allers Familj- 
Journals Bibliotek och var skriven av en okänd författare som hette Paul Ederhardt. 
(Bohlinder, 2000, s. 117) 
 
Många kritiserade den klassiska detektivromanen för att vara för orealistisk då det oftast efter 
en upplösning av brottet inte längre fanns något att oroa sig för och som en kontrast till detta 
uppkom den så kallade hårdkokta detektivromanen på 1920-talet. Denna typ av roman såg 
samhället som korrumperat och fullt av kriminalitet, vilket inte förändrades i och med brottets 
upplösning. Romanen tar sin början med att ett brott har begåtts och som ska lösas, men sedan 
visar det sig inte vara så enkelt då brottet ofta visar sig vara kopplat till allvarligare 
kriminalitet och till högt uppsatta personer som är svåra att komma åt. Författaren i denna typ 
av detektivroman finner det inte lika viktigt att alla trådar knyts samman i slutet utan ofta 
finns det många frågetecken som återstår. (Wendelius, 1999, s. 38-39)  Enligt Tiina 
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Mäntymäki, som är doktorand vid institutionen för språk och kultur vid Linköpings 
universitet, är det mest centrala i detektivromanen den döda kroppen, vilken ger 
huvudkaraktären sin funktion i berättelsens gång. (2004. s. 10)  
 
Kvinnor i de hårdkokta detektivromanerna framställs ofta som ett sexobjekt och hjälten söker 
ofta tröst hos kvinnan. Men samtidigt är kvinnor ett hot mot hjälten då de ofta framställs som 
svekfulla, vilket leder till att den manliga hjälten utsätts för fara. (Öhman, 2002, s. 29) John 
G. Cawelti, professor som inriktat sig på populärkultur vid universitetet i Kentucky,  är en av 
de som hävdar att de hårdkokta detektivromanerna var ett svar på kvinnorörelsens framväxt. 
Kvinnorna fick efter andra världskrigets slut större möjligheter på arbetsmarknaden och kunde 
konkurrera med männen på ett yrkesmässigt plan. Detta ledde till att männen kände sig 
hotade, vilket visade sig i deckarna genom en maskulinisering av de manliga karaktärerna. 
Den manliga hjälten i dessa böcker är sexuellt aktiv till skillnad mot de tidigare hjältarna som 
exempelvis Sherlock Holmes. Detta är ett tydligt exempel, anser Anne Cranny-Francis som 
gjort en studie av den kvinnliga detektivromanen, för att visa på mannens överlägsenhet och 
är ett sätt att förtrycka kvinnor. (1990, s. 157) 
 
I de hårdkokta detektivromanerna beskrivs ofta den manliga huvudkaraktären som en 
överviktig, smått försupen, skild polisman som alltid arbetar övertid och är olycklig. 
(Mäntymäki, 2004, s. 9) Mat, sprit och cigaretter är viktiga komponenter för att beskriva hans 
liv. Ofta är mannen i detektivromanen antingen en gourmet när det gäller mat och dryck eller 
raka motsatsen. (ibid, s. 112) Dock är huvudkaraktärens tjocka ölmage ett viktigt element i 
romanen då en stor buk är en symbol för maskulinitet. (ibid, s. 209, 264) Det pågår även en 
ständig kamp mellan brottsling och hjälte där de försöker skydda sin manlighet. (ibid, s. 97) 
 
I jämförelse med de klassiska detektivromanerna då huvudkaraktären i huvudsak framställdes 
som brilliant och intelligent beskrivs idag huvudkaraktären som mer realistisk, han/hon är 
varken oövervinnlig eller intellektue llt överlägsen. (ibid, s. 11) Något som karaktäriserar den 
manliga huvudpersonen är att han kan offra både liv, kärlek och vänskap för att nå ära genom 
sitt arbete. På ett ofta omedvetet plan sker denna strävan efter ära, vilket innebär att andra 
relationer blir åsidosatta. De är fast i sin roll de har genom arbetet, de kan inte agera i andra 
sociala sammanhang. (ibid, s. 93)  
 
Första gången karaktärerna beskrivs i en bok är det ofta kvinnans kropp som står i fokus, 
särskilt bröst och ben. Det som framhävs hos mannen däremot är hans intellekt, han beskrivs 
från axlarna uppåt. (ibid, s. 107) Kvinnor i detektivromanen är kroppar och ses som objekt. 
De ska vara attraktiva och feminina, om de har för mycket maskulina drag anses de inte ha 
någon dragningskraft. Kvinnorna beskrivs som det andra könet, de existerar i en egen sfär 
som befinner sig utanför den ”normala” världen. (ibid, s. 364) Det är heller inte vanligt att det 
förekommer kvinnlig aggressivitet i böckerna, vilket gör att det sällan är en kvinnlig mördare. 
(ibid, s. 101) Anne Cranny-Francis påstår däremot att skurken ofta är en kvinna som använder 
sin kropp som vapen, men den manliga detektiven är oftast för intelligent och mäktig för att 
falla i fällan. (1990, s. 159-160) 
 
Det har uppkommit feministiska detektivromaner där författarna ändrar på den traditionella 
genusstrukturen som brukar framträda i romanerna. För att göra detta måste man skriva om 
det grundläggande i detektivromanerna, vilket brukar ske antingen genom att den kvinnliga 
amatördetektiven även har ett yrke eller blir professionell detektiv. I den feministiska 
detektivromanen är kvinnan intelligent, kompetent och har kontroll över sin sexualitet, hon 
framställs inte längre som en asexuell varelse. (ibid, s. 161)  



 8 

1.1.2 Den svenska detektivromanens historia 
 
Den första svenska riktiga detektivberättelsen var pseudonymförfattaren Prins Pierres 
Stockholms-detektiven som utkom år 1893. Sir Arthur Conan Doyle fick ett ordentligt 
genombrott i Sverige under 1900-talets början med sin karaktär Sherlock Holmes, vilket 
resulterade i att samtida författare hade ett tydligt drag av Sherlock Holmes i sina böcker, det 
vill säga genialiska problemlösare och något av övermänniskor. De första årtiondena av 1900-
talet dominerades av denna enkla form av detektivlitteratur. (Wopenka, 1991, s. 25) 
 
Sverige hade ända fram till 1940-talet inte någon nämnvärd detektivlitteratur, då genren 
dominerades av utländska författare tillkom oftast bara bleka kopior inom de svenska 
gränserna. Dock fick Sverige ett uppsving under 1940-talet då detektivromanerna 
dominerades av typiskt svenska miljöskildringar och motiv och detta var väldigt populärt hos 
läsarna. Sveriges första internationellt kända författare är Stieg Trenter som debuterade 1943 
med boken Ingen kan hejda döden. Hans böcker som benämns som pusseldeckare är fyllda av 
svenska samhällsskildringar och de blev oerhört populära. På 1950-talet debuterade Hans-
Krister Rönblom med boken Död bland de döda och Rönbloms verk utmärktes av de tydliga 
småstadsskildringarna och ansågs vara bland de bättre pusseldeckarna som skrivits på 
svenska. (ibid, s. 24-28) 
 
De traditionella pusseldeckarna höll måttet även under 1960-talet i Sverige. Maj Sjöwall och 
Per Wahlöös hade enorma framgångar så väl i Sverige som utomlands under denna tidsperiod. 
(ibid, s. 30) Under detta årtiondet var de svenska detektivromanerna utmärkande 
samhällsmedvetna och kritiska viket tydligt syntes i just Sjöwall & Wahlöös serie av 
detektivromaner. (Mäntymäki, 2004, s. 16) Dessa två blev en stor inspirationskälla för 
åtskilliga efterkommande författare under 1970-talet. Thrillerromanen inom den svenska 
detektivlitteraturen var störst under 1980-talet, men det producerades även ett antal 
pusseldeckare om än i mindre skala. (Wopenka, 1991, s. 30)  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Biblioteks och informationsvetenskap är ett väldigt brett och tvärvetenskapligt ämne. 
(Höglund, 1999, s. 2) Vår uppsats hamnar inom delområdet litteratursociologi där man 
studerar litteratur i förhållande till samhälle och samhälle i förhållande till litteratur. I vårt fall 
ska vi studera samhället i litteraturen, men även inom detta ämnesområde ryms en mängd 
olika perspektiv. Den gemensamma kärna som finns är att man oftast analyserar texter utifrån 
de olika komponenterna klass, genus eller etnicitet. (Furuland & Svedjedal, 1997, s. 72-73) 
 
Bibliotek är en institution som har en informationsförmedlande roll, de har en viktig uppgift 
att utifrån samhällets önskemål förmedla och tillgängliggöra bland annat skönlitteratur. 
(Höglund, 1999, s. 6) Då biblioteket har en viktig funktion som förmedlare av information 
och kultur anser vi det viktigt att biblioteken har kännedom om sitt bestånd och dess innehåll.  
 
Vår magisteruppsats ska beröra genusstrukturen i svenska skönlitterära verk med inriktning på 
genren detektivromaner. I vårt urval har vi utgått ifrån de mest utlånade 
detektivromansförfattarna åren 1961 och 2001. I de aktuella böckerna har vi valt att granska 
både huvudkaraktärer och biroller för att försöka utröna hur genusstrukturen tar sitt uttryck i 
detektivromanerna. Vi har en misstanke om att 1960-talets detektivromaner har en mer 
utmärkande genusstruktur än 2001 års böcker och vi vill undersöka huruvida denna tes är 
riktig. För att kunna urskilja en genusstruktur har vi inriktat oss på aspekterna yrkes- och 
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familjeroll och vi ska även granska hur karaktärerna framställs i böckerna, hur de beskrivs 
första gången och vilka egenskaper som framhålls hos båda könen. Vi vill också se hur och 
om den manliga dominansen som existerar i samhället avspeglas i detektivromanerna, detta 
utifrån de ovan givna aspekterna, yrkes- och familjeroll. Vi tror att vår uppsats kan bidra till 
att uppmärksamma den manliga dominansen som fortfarande existerar i samhället och som vi 
tror även tar sitt uttryck i skönlitteraturen, för att på så sätt tydliggöra genusstrukturen och 
därmed eventuellt medverka till att en förändring långsamt träder i kraft. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

- Vilken bild förmedlas av de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001? 
  
- Hur skildras de kvinnliga och manliga karaktärernas yrkes- och familjeroll i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001? 
 
- Hur tar sig den manliga dominansen och kvinnans underordning i samhället sitt uttryck i 
år 1961 och 2001 års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk? 
 
- På vilket sätt framträder vad Yvonne Hirdman kallar mannens överordning och kvinnans 
underordning i år 1961 och 2001 års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk?  

 
1.3 Avgränsningar  
 
I vårt val av skönlitterära böcker har vi avgränsat oss till att undersöka genren 
detektivromaner, då vi finner denna genre relativt outforskad utifrån ett genusperspektiv. Den 
forskning vi har funnit berör sällan genus i den utsträckning som vore önskvärt, utan 
behandlar snarare detektivromaners uppbyggnad och fokus ligger mestadels på den manliga 
huvudkaraktären. Oftast brukar detektivromaner klassas som populärlitteratur, det finns en 
mängd olika definitioner av detta begrepp. Vissa utgår ifrån folkets läsande och böckernas 
underhållningssyfte medan andra utgår från produktionsförhållandena, det vill säga 
masslitteraturen. Populärlitteraturen kan innefatta åtskilliga aspekter och dess form ändras 
ständigt i takt med de normer som dominerar det litterära fältet. (Boëthius, se Hedman, 1995, 
s. 17-19) Vi ska dock inte diskutera detta begrepp mer ingående utan fokusera på den 
specifika genren.  
 
Vi är dock medvetna om att det är möjligt att denna genre inte är den mest lämpade att 
analysera utifrån ett genusperspektiv då vi fått uppfattningen om att detektivromanen är 
uppbyggd på ett speciellt sätt där män och kvinnor har blivit tilldelade olika funktioner. Vi 
vill ändå granska denna genre för att se i hur hög utsträckning den manliga dominansen som 
ingår i detektivromanens uppbyggnad synliggörs.  
 
I de sex böckerna vi har granskat har vi tittat närmre på både huvudkaraktärerna och biroller, 
manliga som kvinnliga. Vi har också valt att se på hur karaktärernas yrkesliv och familjeroll 
skildras i böckerna. Då samhället kan framställas genom ett flertal olika aspekter avgränsar vi 
oss att se på yrkes- och familjeroll. Denna avgränsning har vi även gjort när vi ska studera 
genusstrukturen i samhället. Anledningen till att vi valt att fokusera på dessa aspekter är att vi 
har en misstanke om att dessa områden på ett bra sätt speglar genusordningen i samhället 
under de aktuella tidsperioderna. Dessa båda aspekter är även bland de mest centrala som de 
flesta böcker som diskuterar genusstrukturen i samhället tar upp, exempelvis boken Varsågod 
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och var stark: Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet av Annika Forssén och 
Gunilla Carlstedt. Eva Moberg, som var en av de som på 1960-talet engagerade sig i 
könsrollsdebatten, menade att  både kvinnor och män skulle ha två roller i samhället, en 
yrkesroll och en familjeroll. (Boëthius, se Fornäs, Boëthius & Cwejman, 1991, s. 176)  
 
En begränsning måste även göras tidsmässigt, vilket ledde till att vi valde åren 1961 och 2001. 
Året 1961 valde vi på grund av att det i slutet av 1960-talet kom det som brukar kallas den 
andra vågen av feminism vilket skapade en förändring i samhället, men redan i början av detta 
årtionde kunde man känna av den förändring som komma skulle. (Andersen & Kaspersen, 
2003, s. 547) En annan orsak till att vi ville inrikta oss på 1960-talet var att detektivromaner 
har varit en populärgenre ända sedan 1800-talet, men på 1960-talet ökade dess popularitet 
betydligt. (Cranny-Francis, 1990, s. 6-7) Vi tyckte det skulle vara intressant att se på en 
jämförelse mellan dåtid och nutid för att se på likheter och skillnader i genusstrukturen och 
därför valde vi att även granska 2000-talet. 
 
Det finns många intressanta infallsvinklar inom genus och litteratur, men då vi inte har 
chansen att undersöka allt vi skulle vilja har vi varit tvungna att välja bort vissa aspekter. Ett 
av de områden vi valt att inte gå närmare in på är att granska författarens bakomliggande 
tankar och åsikter även om vi är medvetna om att författaren kan ha haft andra intentioner 
med sin text än det som tydligt framgår. Vi har även valt att inte se närmre på hur 
deckargenren har utvecklats från 1960-talet fram tills idag utan ger bara en kortare historisk 
bakgrund. Idag är detektivgenren även väl utbredd inom film och TV och där är det möjligt att 
karaktärerna framställs på ett annorlunda sätt än i detektivromanerna, men en sådan 
jämförelse är någonting vi inte tänker beröra i vår uppsats.  
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Detektivroman 
Skönlitteratur där handlingen kretsar kring ett begånget brott och dess uppklarande. Man kan 
också använda ordet kriminalroman. Begreppet detektivroman kommer vi att använda oss av i 
vår uppsats som en övergripande benämning. Det finns flera olika typer av detektivromaner, 
exempelvis polisromanen där huvudkaraktärens yrke som polis står fokus och yrkesinsatsen är 
det som leder till ett uppklarande av det begångna brottet. (Detektivroman, 2005) Ett annat 
exempel är thrillerromanen vilken innebär en historia med spännande och nervkittlande 
innehåll. (Thriller, 2005) Två andra delar inom genren är pusseldeckaren och den hårdkokta 
detektivromanen som vi tidigare beskrivit närmre.  
 
Huvudkaraktär 
Den/de personer i böcker som har de framträdande rollerna och beskrivs mest ingående. De 
vanligaste karaktärerna i detektivromaner är offer, brottsling och detektiv. (Wendelius, 1999, 
s. 35-37) 
 
Biroll 
Karaktär i skönlitteratur som inte har en central roll i berättelsen men som för handlingen 
framåt. De biroller som vi valt ut till analys måste även medverka genom hela romanen. 
 
Yrkesroll 
Ett arbete som kräver vissa bestämda kunskaper och man ska även kunna försörja sig på sitt 
yrke. (Yrke, 2005) Den funktion man har på sin arbetsplats och relationer med kollegor. 
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Familjeroll 
Grupp bestående av föräldrar och deras barn men kan även innefatta andra personer så som 
nära släktingar. (Familj, 2005) Den funktion man har i familjen och vilka relationer man har 
med övriga familjemedlemmar. 
 
Stereotyp 
Med stereotyp menas i denna studie att vissa egenskaper tilldelas en grupp människor som har 
exempelvis klass, kön, ras och yrke gemensamt. Denna tillämpning av egenskaper sker trots 
att denna bild inte alltid lämpar sig. (Westman Berg, 1976, s. 69) 
 
Genus 
Ordet genus härstammar från latinets gen-ere, vilket betyder slag, släkte, sort, kön. Innan 
1980-talet användes detta ord i Sverige endast inom språkläran men under detta årtionde 
började kvinnoforskarna använda detta som en direktöversättning från engelskans gender. Att 
det kan göras en åtskillnad mellan det sociala och det biologiska könet är ett faktum hos 
feministiska forskare. De engelskspråkiga begreppen sex/genders definitioner är många. Sex 
beskrivs oftast som det kroppsliga, medan gender är psyket hos en person. Definitionerna av 
dessa begrepp är många och åsikterna går oftast isär. (Mäntymäki, 2004, s. 28) De svenska 
kvinnoforskarna gjorde denna översättning dels för att de inte tyckte att de ville ha ytterligare 
ett engelskt uttryck och dels för att ordet var ”orört”. (Hirdman, 2001, s. 11-12) Inom 
forskningsfältet används begreppet genus för att påvisa att mäns och kvinnors relation, 
beteenden och sysslor är kulturellt och socialt konstruerade och inte biologiska. Genus kan 
även stå för tolkning, det vill säga det är inte könet i sig som är intressant utan själva 
tolkningen av kön. Begreppet innefattar hur könsskillnader präglar hela samhället, de kommer 
till uttryck genom lagar, institutioner, bilder, relationer med mera och inte endast den enskilda 
könsidentiteten. (Gothlin, 1999, s. 4-7) 
 
1.5 Uppsatsens disposition 
 
I följande avsnitt behandlar vi tidigare forskning där vi tar upp litteratur inom områdena 
genus, samhälle, B&I och litteratur om detektivromaner, som vi anser vara av vikt. I kapitel 
två diskuterar vi vår teori som är Yvonne Hirdmans tankar kring det så kallade 
genuskontraktet och mannens överordning. I samma avsnitt beskriver vi också vår metod, vi 
ska utföra en textanalys och då närmre bestämt idéanalys, vi har då valt att utgå ifrån 
hermeneutikens tolkningslära. I kapitel tre följer vår samhällspresentation av 1960- och 2000- 
talets början utifrån de två aspekterna yrke och familj. Vi presenterar här även författarna till 
de sex böcker vi valt ut till ana lys och ger en kortare sammanfattning av böckerna. I vårt 
analysavsnitt börjar vi med att behandla detektivromanerna från år 1961 utifrån vårt 
textanalysverktyg (se bilaga) för att sedan gå in på böckerna från 2001. Vi sammanfattar våra 
åsikter och diskuterar våra frågeställningar i kapitel fem som har rubriken diskussion. Till sist 
följer våra slutsatser och en sammanfattning av uppsatsen. 
 
1.6 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenterar vi material vi finner relevant för vår uppsats. Vi börjar med 
litteratur om samhället där vi tar upp två titlar som varit användbara för oss. Sedan följer ett 
avsnitt som behandlar forskning om detektivromaner. Vi tar även i detta kapitel upp två 
magisteruppsatser som vi funnit vara av betydelse, de berör båda litteratur och genus. I sista 
avsnittet ger vi en övergripande presentation av genusforskningen genom att presentera en 
antologi. 
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1.6.1 Samhällslitteratur 
 
1962 utkom boken Kvinnors liv och arbete med Annika Baude som redaktör, som var ett 
teoretiskt och empiriskt forskningsarbete och blev en väldigt viktig del av den jämställdhets 
debatt som fördes. 1992 utkom en efterföljare med titeln Kvinnor och mäns liv och arbete 
som ser på vad som hänt med de frågor som tas upp i den föregående upplagan. Boken från 
1992 anser vi vara ett viktigt bidrag till skildringen av kvinnors situation under 1960-talet, då 
den uppmärksammar den ojämställdhet som rådde mellan könen. En av författarna i Kvinnor 
och mäns liv och arbete är Edmund Dahlström som börjar med att återanknyta till 
föregångaren och analyserar vad som diskuterats i den angående familj och kön. Han går 
sedan in på dessa aspekter och följer upp dem de kommande årtiondena. Dahlström menar att 
det skett en ”avköning”, med det menas att den ojämställdhet som finns i samhället inte är 
uttalat kopplat till kön då många sammankopplar kön med föräldra- och partnerskap. Man kan 
även 1992 se en stark delning mellan könen inom ett flertal områden, det är en manlig och en 
kvinnlig värld. Ett annat kapitel i boken är skrivet av Harriet Holter och även hon börjar med 
att ta upp Kvinnors liv och arbete, vilken är återkommande igenom hela boken. Vidare 
diskuterar hon hur kvinnopolitiken och kvinnoforskningen ser ut trettio år senare, hur långt 
man kommit sedan 1962. En större genomgång av vad som hänt mellan 1960-talet och 1990-
talet gör Gunnel Forsberg, hon lägger då fokus på arbetsmarknaden.         
 
Ulla Björnberg diskuterar hur tvåförsörjarfamiljen växte fram i Sverige under 1960- och 
1970-talen. Familjepolitiken började att utformas så att det fanns möjlighet för båda könen att 
förvärvsarbeta samtidigt som att vara förälder, vilket var en viktigt del i tvåförsörjarsystemet. 
Detta skedde bland annat genom utbyggnad av barnomsorgen och föräldraförsäkringen. 
Björnberg sammankopplar även det stora byggnadsprojekt, som gjorde att fler familjer 
flyttade till städerna, med framväxten av tvåförsörjarfamiljen. Även Arne Nilsson talar om 
hur familjen har genomgått en förändring men han fokuserar då på att granska manliga lägre 
tjänstemän. Nilsson bygger sin diskussion kring två undersökningar som utförts vid Folksam i 
Stockholm 1962 och 1991. Ämnen som tas upp är bland annat hur männen allt mer 
prioriterade hem och familj framför arbete och det har även skett en förändring ifråga om hur 
viktigt det är med ett intressant och givande arbete.  
 
Hur kvinnornas situation inom arbetsmarknaden kan komma att utvecklas diskuteras i boken 
av Lena Gonäs och hon ser både på Sverige och EU länder (dåvarande EG). Hon börjar med 
att ge en beskrivning av skillnader och likheter mellan hur arbetsmarkanden ser ut för de båda 
könen i de olika länderna. Sedan går hon in på och diskutera olika välfärdsmodeller, 
exempelvis den så kallade kombinationsmodellen, vilken innebär att kvinnor har rätt till att 
kunna kombinera familj och arbete. Sist resonerar Gonäs om vad det skulle innebära för den 
svenska kvinnan om vi vid denna tidpunkt (1992) skulle gå med i EU. Även det sista kapitlet i 
Kvinnor och mäns liv och arbete skrivet av Joan Acker tar upp kvinnans roll i den framtida 
välfärden. Hon menar att Sverige tycks ha haft de mest gynnsamma förhållandena för att 
kunna skapa ett jämställt samhälle men trots stora förutsättningar blev Sverige inget land där 
jämställdhet råder. För att kunna ge någon slags förklaring till detta gör Acker en historisk 
genomgång med början på 1930-talet när socialdemokraterna kom till makten. Hon menar 
dock att vi fortfarande har stora möjligheter till ett jämställt samhälle då vi ännu har 
förutsättningarna för det. 
 
Boken Familj och arbete – vardagsliv i förändring (2004), med redaktörerna Magnus Bygren, 
Michael Gähler och Magnus Nermo, är en antologi där familje- och arbetslivet ligger i fokus.  
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Ämnen som tas upp för diskussion i boken är bland annat barn och ungdomars psykiska 
välbefinnande, föräldraskap och utbildning. Författarna frågar sig om det på arbetsplatser där 
uttagandet av pappaledighet är mindre vanligt finns speciella normer och regler för hur 
mycket man bör vara ledig som man. Det talas även om den könssegregerade 
arbetsmarknaden och det diskuteras olika faktorer för vad det kan bero på. Arbetslivet har 
förändrats mellan 1950- och 2000-talet och kvinnorna har fått ta en större plats på 
arbetsmarknaden jämfört med tidigare och löneskillnaderna mellan manlig och kvinnlig 
arbetskraft har reducerats. En större fokusering på de anställdas kompetens har tillkommit 
jämfört med tidigare årtionden då utbildning inte var av så stor vikt. Men fortfarande i våra 
dagar är det mycket som kvarstår innan jämställdhet är uppfyllt, arbetsmarkanden är ännu 
starkt könssegregerad menar Bygren, Gähler och Nermo. Arbeten inom transport, bygg och 
metallindustrin domineras fortfarande av män medan arbeten inom handeln, hälsovård och 
skola är övervägande kvinnliga områden. 

 
Förändringar och skillnader mellan mäns och kvinnors karriärer studeras även. En analys över 
de samhälleliga förändringarna mellan åren 1950-2000 genomförs och de frågar sig varför 
inte kvinnor är lika framgångsrika som män och vilka faktorer som kan ligga bakom. De 
menar att kvinnors föräld raledighet och deltidsarbete påverkat deras möjlighet till att avancera 
på arbetsplatsen. Boken tar också upp hur familjestrukturen har genomgått en omvandling 
från ett ideal där äktenskap var normen till att skilsmässor har ökat och styvfamiljer blivit allt 
vanligare. Likaså har samboende blivit vanligt och en förskjutning åldersmässigt har skett i 
barnafödande, då många väljer att bilda familj senare i livet. Arbetsdelningen mellan könen 
har omvandlats från att det var mäns ansvar att försörja familjen genom förvärvsarbete medan 
kvinnors ansvar var att ta hand om hem och barn. Idag är denna rollfördelning inte lika stark, 
dock utförs än idag mest hushållsarbete av kvinnor.  
 
Stora delar av boken bygger på Levnadsnivåundersökningen (LNU), vilken är en 
intervjuundersökning där stora delar av den svenska befolkningen besvarat frågor om sina 
levnadsvillkor och levnadsförhållanden. LNU har genomförts vid fem olika tillfällen: 1968, 
1974, 1981, 1991 och 2000 av forskare vid Institutet för social forskning vid Stockholm 
universitet.  
 
1.6.2 Litteratur om detektivromaner 
 
I boken Rationalitet och kaos: Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 1965 (1999) behandlar 
Lars Wendelius svensk kriminalfiktion under senare delen av 1900-talet. Han beskriver hur 
genren har utvecklats och hur författarna går till väga för att fånga sin publik genom texten. 
Andra ämnen som berörs är skildringar av miljö och karaktärer, exempelvis hur brottslingen 
kontra hjälten framställs. Wendelius visar också på hur den svenska detektivromanen följt 
samhällsutvecklingen och som ett exempel tar han då bland annat upp att när flykting och 
invandrarfrågor började bli aktuella på 1990-talet visade sig detta i till exempel Jan Guillous 
Coq Rougeromaner. I Wendelius forskningsbakgrund tar han upp populärlitteraturen, han 
menar att kriminalfiktion är en del av populärlitteraturen vilket betyder att även 
populärlitteraturen behöver en mer ingående undersökning. Han använder sig av Ulf Boëthius 
definition av begreppet; ”populärfiktion är skönlitteratur som går ut i stora upplagor men 
åtnjuter lågt anseende i det litterära systemet” (Boëthius, 1995, s. 19, se Wendelius, 1999, s. 
9)  Forskare som han nämner i detta avsnitt är bland annat Lisbeth Larsson som gjort en 
veckotidningsavhandling om läsvanor och populärlitteratur, likaså Janice Radway som gjort 
undersökningar på liknande ämne. Wendelius tar även upp John Caweltis Adventure, Mystery, 



 14 

and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture från 1976 där han har studerat 
populärlitteratur som en konstform.  
 
Wendelius börjar boken med att ge en historisk genomgång av detektivromanen och hur den 
utvecklats för att senare mer ingående beskriva tre romaner, Det slutna rummet (1972) av Maj 
Sjöwall och Per Wahlöö, Den hedervärde mördaren (1990) av Jan Guillou och Den vita 
lejoninnan (1993) av Henning Mankell. Dessa tre böcker valdes inte ut på grund av att de var 
representativa, vilket Wendelius anser var svårt att avgöra, utan för att han anser de kunna 
belysa det som han vill undersöka och i dessa tre böcker granskar och diskuterar Wendelius 
olika aspekter. Gemensamt för analyserna av alla tre detektivromanerna är att han granskar 
deras uppbyggnad, karaktärernas framställning, samhällsskildringen och han ger även en 
presentation av författarna. Det finns även skillnader mellan böckerna i Wendelius 
analysarbete. Exempelvis är diskussionen kring det litterära våld som förekommer i Guillous 
böcker som delvis blivit kritiserat men som, enligt Wendelius, har en viktig funktion och 
följer en slags berättarteknik, specifikt för analysen av Den hedervärde mördaren. Även i Den 
vita lejoninnan finns det en beskrivning av hur samhällsbilden ser ut, där den präglas av 
mycket våld men den ser ändå annorlunda ut än i Guillous böcker. Avslutningsvis 
sammanfattar Wendelius sin analys av de tre böckerna och man får en återblick på den 
svenska kriminallitteraturhistorien.  
 
Tiina Mäntymäki behandlar i boken Hard & Soft: The Male Detective´s Body in 
Contemporary European Crime Fiction (2004) sex stycken olika författare som är verksamma 
idag inom den hårdkokta detektivromanens genre och som har kriminaldetektiver som 
huvudkaraktärer. De sex författarna härstammar från fem olika europeiska länder: Sverige, 
Finland, Spanien, Italien och Skottland. Hon har valt att ta med två författare från Sverige, 
vilka är Åke Edwardson med detektiven Erik Winter och Henning Mankell med karaktären 
Kurt Wallander.  
 
Boken tar sin utgångspunkt genom att diskutera genus och tar upp en rad kända teorier som 
utformats av forskare som Toril Moi, Gayle Rub in och Judith Butler, för att sedan avgränsa 
till att behandla maskulinitet. Mäntymäki fokuserar på den manliga kroppen och ser på hur 
kroppen fungerar som uttryckssätt bland de romanfigurer hon valt ut att analysera. 
Exempelvis studerar hon den manliga karaktärens könsorgan och sexualitet, hans förhållande 
till manliga attribut och teknologi och hans förhållningssätt till mat och sin åldrande kropp. 
Hon utför även vissa jämförelser mellan de olika ländernas karaktärer och ser till exempel att 
de nordiska författarna ser åldrandet som ett problem, åldrande skildras i negativ bemärkelse 
som ett sätt att mista kontrollen och sin status. I medelhavsländerna ser man istället åldrandet 
med en mer positiv inställning, som ett slags befrielse. Likaså kan Mäntymäki utröna att 
mannens penis speglar i stor utsträckning detektivens maskulinitet, den manliga detektiven 
bevisar sin manlighet genom att vara sexuellt aktiv. 
 
Mäntymäki diskuterar även hur mördaren framställs i de hårdkokta detektivromanerna och 
analyserar förhållandet mellan detektiven och mördaren. Likaså förhållandet mellan offer och 
detektiv och karaktärens förhållande till kvinnor i texten är ämnen som berörs. Mäntymäki 
kan utröna att synen på kvinnor överensstämmer i samtliga böcker. Kvinnor ses som ett 
vackert objekt, som alltid framställs som attraktiva och tillhör en egen värld. 
 
Det finns även två större tidsskrifter som behandlar deckargenren, Jury och DAST – 
magazine. Jury har utkommit sedan 1972 och är den ledande tidsskriften om deckare i norden. 
(Jury, 2002) DAST står för begynnelsebokstäverna i Detektiv, Agent, Science fiction och 
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Thriller och är den äldsta deckartidsskrift i världen, den har existerat sedan 1968. (Genberg, 
2005) Likaså finns det ett svenskt deckarbibliotek i Eskilstuna som är ett studie- och 
forskningsbibliotek, grundat 1989. I biblioteket finns samtliga original av alla svenska 
deckare skrivna från år 1893 fram till idag, även alla deckare som blivit översatta till svenska 
från 1989 finns samlade på biblioteket. (Deckarbibliotek, 2005) 
 
1.6.3 Genus och litteratur  
 
Vi har funnit två uppsatser skrivna inom forskningsområdet Biblioteks- och 
informationsvetenskap som berör genus och skönlitteratur och då vi i vår uppsats kommer att 
beröra samma område finner vi det därmed lämpligt att uppmärksamma dessa. Det finns dock 
fler uppsatser som behandlar genus och litteratur men då med inriktning på barnlitteratur, vi 
har då valt att inte presentera dem i vår uppsats. 
 
Siw Sjödin och Helén Skoglund har i sin kandidatuppsats Skott från höften- En studie av 
genus i vilda västernlitteratur (2003) behandlat ämnet litteratur och genus. Studien tar sin 
utgångspunkt i deras funderingar kring de könsroller och identitetsskildringar som förmedlas 
genom barn- och ungdomsböcker via folkbibliotek idag. Syftet med deras uppsats är att 
undersöka hur könsrollerna tar sitt uttryck i genren vilda västerböcker för ungdomar genom 
att analysera delar av Harry Kullmans och Stig Ericsons bidrag till genren.  
 
Deras frågeställningar berör framställningen av män respektive kvinnor och de tar sin 
utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teorier om genus och diskuterar hur mannen som norm och 
kvinnan som underordnad tar sitt uttryck i de litterära verk de valt att granska närmre. 
Hirdmans genuskontrakt och makten och symbiosen mellan könen diskuteras också. Likaså 
använder de sig av en teori av Christer Bergqvist, Bengt Wikholm och Leif Åberg som berör 
hur vilda västern böckernas form och karaktärer ofta utformas. Sjödin och Skoglund har utgått 
från metoden idé och ideologianalys i sin studie, genom att de använder sig av denna 
textanalysmetod när de granskar de vilda västernböcker de valt ut.  
 
I sin undersökning kan de urskilja att mannen framställs som en riktig karlakarl och något av 
en hjälte, medan kvinnorna skildras väldigt olika av de två författarna de granskat. Kullman 
beskriver knappt kvinnorna alls mer än som de som ansvarar för hem och barn, medan 
Ericson beskriver kvinnor som relativt självständiga och handlingskraftiga dock agerande 
under mannens utsatta regler. De uppmärksammar även i sin studie att ett så kallat 
genuskontrakt mellan könen existerar, där mannen är den överordnade parten. De gifta 
kvinnorna ses också ofta som ett hot mot männens frihet och döttrarna i böckerna har ofta 
högre rang inom familjen och är därmed inte lika underkuvad som mamman i familjen. Dock 
skiljer sig graden av markant över- och underordning mellan hur de olika författarna skildrar 
västernsamhället, dock tror de att det eventuellt kan bero på att de två författarna varit 
verksamma under olika tidsepoker. 
 
Emma-Ida Andersson och Emma Sundström har skrivit uppsatsen Bilden av tjejen i svensk 
ungdomslitteratur: En litteraturanalys av nio ungdomsböcker ur ett genusperspektiv (2004). 
De har gjort en jämförande studie av hur den unga kvinnan framställs i ungdomslitteraturen 
under 1980-,1990- och 2000-talen. De har valt ut nio stycken ungdomsböcker att analysera. 
Böckerna är slumpmässigt utvalda från bibliotekets hyllor med hjälpa av vissa urvalskriterier, 
så som att de ska vara skrivna av svenska författare, de ska utspelas i Sverige och ha kvinnliga 
huvudkaraktärer. Andersson och Sundström använder sig av Yvonne Hirdmans teori, att 
kvinnor är underordnad männen, och särskilt har de fokuserat på det Hirdman kallar 
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”isärhållandets lag”. Den innebär att det kvinnliga och manliga isärhålls och det sker överallt, 
genom exempelvis platser, sysslor och egenskaper. Även psykologerna Ylva Elvin-Nowaks 
och Heléne Thomssons teorier om att flickor uppmuntras till att vara flickor och pojkar 
uppmuntras till att vara pojkar används i uppsatsen. Elvin-Nowak och Thomsson använder sig 
av begreppet ”att göra kön” som också är en central del av uppsatsen. Genom att använda sig 
av dessa två teorier försöker Andersson och Sundström att se hur bilden av tjejen i böckerna 
förhåller sig till verkligheten. Huvudfrågeställningen de utgår ifrån är: 
-Hur ser bilden av tjejen och hennes närmiljö ut i den svenska ungdomsromanen och hur har 
den förändrats, under 1980-, 1990- och 2000-talet? 
Sedan följer även ett antal följdfrågor för att de lättare kunna hantera huvudfrågan. 
 
Deras resultat blir att i 1980-talets böcker uppmanas den unga kvinnan att följa den 
traditionella kvinnobilden men detta är någonting som tjejerna gör uppror emot. Alla 
huvudkaraktärer framställs även som väldigt vilsna och de har även alla någon slags relation 
till en äldre släkting. I 1990-talets böcker har Andersson och Sundström varken funnit att 
tjejerna uppmuntrats att följa den traditionella kvinnobilden men inte heller motsatsen. 
Liksom i 1980-talets böcker framställs huvudkaraktärerna som vilsna och de har också 
problem med det andra könet i form av pojkvänner. I 2000-talets böcker kommer författarna 
fram till att alla huvudkaraktärerna på något sätt gör uppror mot sin omgivning och tjejerna i 
dessa böcker bryr sig väldigt mycket om sitt utseende eller också struntar de i det helt. Det 
utmärkande för 2000-talet var att familjen har blivit mer splittrad. När Andersson och 
Sundström sedan jämför alla böckerna uppmärksammar de att när föräldrarna beskrivs är 
bilden som förmedlas skiftande, men de kunde finna vissa likheter i böckerna så som att 
mamman ofta fick kritik för att inte vara tillräckligt ”mammig” och pappan var ofta 
frånvarande eller väldigt kontrollerande. De kommer också fram till att huvudkaraktärerna 
uppmuntras till att följa det traditionella kvinnoidealet men detta framträder dock på olika 
sätt. 
 
1.6.4  Genusforskning 
 
Inom detta område finns en mängd intressant litteratur men vi har valt att ta upp just antologin 
Feminismer där Lisbeth Larsson har samlat nio texter som haft stor betydelse i den 
amerikanska feminismen under 1980 - 90 talen, vilken också spridit sig till Sverige, vilket gör 
att vi finner den vara en viktig bok att uppmärksamma. En annan viktig forskare inom genus 
är Yvonne Hirdman som menar att mannen är den dominerande parten i samhället medan 
kvinnan är den underordnade. Hennes idéer kommer vi att använda oss av i vårt teoriavsnitt 
och ha som utgångspunkt i denna uppsats. 
 
En av texterna i boken Feminismer är hämtad från Susan Fauldis Backlash från 1991, där hon 
har beskrivit det sociala bakslag som följde efter kvinnokampen under 1970-talet. Den 
innebar att medan universitet och högskolor slog upp portarna för kvinnorna och feminismen 
blev ett ämne i form av Women studies, fick områden som anses typiskt kvinnliga 
(exempelvis skola, omsorg, äldrevård) lida då stora nedskärningar gjordes.  
 
Alice Jardine utkom med sin Gynesis 1985 och Teresa de Lauretis utkom med Alice Doesn´t 
1984. Båda dessa kvinnor har varsin text med och de behandlar och utvecklar i sina böcker 
filosofiska och språkorienterade diskussioner angående kvinna och kvinnlighet. Jardine ville 
väcka ett intresse för fransk filosofi där det fanns ett stort intresse för ”det kvinnliga”, dock 
inte om den verkliga kvinnan utan snarare i ett diskursivt och tankemässigt perspektiv. Hon 
diskuterar även hur begreppen ”kvinna” och ”kvinnlighet” behandlas av tänkare så som 
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exempelvis Derrida, Lacan och Deleuze och likaså hur de behandlas i skönlitterära texten av 
exempelvis Philippe Sollers och Thomas Pynchon. Teresa de Lauretis har i sin bok gjort en 
utveckling av en essä, Spelfilmen och lusten, skriven av Laura Mulvey från 1975. Denna essä 
införde den språkteoretiska psykoanalysen i den anglosaxiska feminismen. Mulvey granskar 
hur kvinnor som ser Hollywood film tvingas att se på kvinnan på ett särskilt sätt, utifrån en 
manlig ståndpunkt. I den delen av Alice Dosen´t som finns med i denna antologi diskuterar 
Lauretis ”kvinnlig erfarenhet” utifrån Umberto Ecos och Charles Sanders Peirces teorier.   
 
Att diskutera feminism utifrån förutsättningar som inte var den vita västerländska 
heterosexuella kvinnans hade innan mitten på 1980-talet inte skett i särskilt stor utsträckning. 
Därför blev Eve Kosofsky Sedgwicks Between Men 1985, Hazel V. Carbys Reconstructing 
Womanhood 1987 och Gayatry Spivaks In Other Worlds 1988 väldigt omdiskuterade och har 
därför fått en plats i denna antologi. Sedgwicks bok anses tillhöra ett av de viktigaste verken 
inom queerstudies, där man försöker uppluckra och tänja på de sexuella identiteterna. Carby 
ifrågasatte den ”vanliga” feminismen genom att tydligt gå ifrån den feministiska 
universalismen . Hon ville inte upptäcka något systerskap och hon menar att det inte borde 
finnas ett enhetligt begrepp, ”kvinna”, som klumpar samman alla till en och samma individ. 
Även Spivak utmärker sig men då genom att inte kunna placeras in i något fack. Hon har 
kallats för marxist, dekonstruktivist och feminist, vilket även visar sig i hennes texter som ofta 
är svårt formulerade med hjälp av okorrekt språkbruk. Att inte konkret kunna placera in 
Spivak i en specifik kategoribildning gör hennes texter väldigt dynamiska och spännande. 
 
En annan av texterna i boken är hämtad från Essentially Speaking av Diana Fuss från 1989. 
Hon diskuterar essentialism och konstruktivism och hur de är bundna till varandra. Hon 
menar att i lika hög grad som det behövs ett essentiellt tänkande lika farligt är det att fastna i 
det. Till konstruktivisterna hör även Judith Butler som bland annat skrivit Gender Trouble 
(1990) och som det finns ett utdrag ur i antologin. Butler menar att kön liksom manlighet, 
homosexualitet, endast är diskurser och att dessa identiteter är något som endast existerar när 
vi iscensätter dem. Hon anser alltså att det inte finns ett naturligt kön. Judith Butler är en 
typisk 1980-tals feminist som argumenterar militant, kritiskt och reduktivt och i boken 
Gender trouble tar hon upp och argumenterar för och emot vissa tänkare, exempelvis 
Foucault.   
 
De två sista texterna är Getting Personal och The Alchemy of Race and Rights (1991) skrivna 
av Nancy K. Millers och Patricia J. Williams. De är två av de feminister som representerar det 
synsätt som utvecklades under 1990-talet, intresset för den kvinnliga subjektiviteten. Det 
innebär att man som teoretiker även ska ha med egna känslor och erfarenheter. Miller vill 
dock ha en balansgång mellan att inte låta det personliga försvinna samtidigt som det inte får 
ta överhanden. Williams använder bland annat av sin erfarenhet som jurist när hon använder 
sig av subjektivitet i boken The Alchemy of Race and Rights. Genom att spela ut olika 
motpoler mot varandra, som exempelvis galenskap mot förnuft och det rationella mot det 
irrationella, visar hon på hur hon (subjektet) skapas av omvärldens diskurser. 
 
1.7 Litteratursökning 
 
Den litteratur vi valt att använda oss av i vår magisteruppsats har vi funnit genom att söka i 
flertalet databaser. Bland annat har vi sökt i KVINNSAM som är en databas som innefattar 
kvinno-, mans- och genusforskning där vi fann användbar litteratur. Vi har även sökt i 
Voyager, Libris, LISA (Library and Information Science Abstract) och Nordiskt BDI- index. 
Sökorden vi använt oss av i olika konstellationer och även på engelska är exempelvis genus, 
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kön, deckare, detektivroman, kriminallitteratur, samhälle, yrke, familj, hushåll. Vi har också 
haft stor hjälp att ta oss vidare genom att granska källförteckningar i andra uppsatser och 
böcker. Vi har även haft nytta av en del artiklar som vi funnit i tidskriften Dast Magazine 
(Deckare Agent Science Fiction Thriller). 
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2. Teori och Metod 
 
2.1 Teori 
 
I detta avsnitt presenterar vi vår teori som är utformad av Yvonne Hirdman, professor vid 
Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid Stockholms universitet, den ligger till 
grund för hur vi i ett senare kapitel analyserar detektivromanerna.   
 
Enligt Hirdman påverkas hela vårt samhälle av det rådande genussystemet där kvinnan är 
underordnad mannen. Detta sker genom två grundprinciper, den ena där mannen är det 
normgivande och den andra principen innebär att det manliga och kvinnliga ska isärhållas. 
Hirdman anser vidare att den andra principen (isärhållande) gör att den första principen växer 
och kan legitimeras. Denna segregering kan man särskilt se i uppdelning av arbetsuppgifter 
mellan könen, där man genom att hålla sig till sin plats, göra det som är angivet och följa det 
stereotypa mönstret slutligen bidrar till legitimering av maktfördelningen. (Hirdman, 1997, s. 
404-406) För att en förändring ska ske måste vi bryta det rådande genussystemet, detta genom 
att se på dess historia och hur den upprepar sig. Men genom att argumentera för att det är som 
det alltid har varit och mena att det fungerar kan detta även användas till att berättiga det 
rådande systemet och därmed bibehålls det rådande genusklimatet mellan könen. Detta 
påvisar bland annat att genussystemet är svårt att bryta. (ibid, s. 414) 
 
Ytterligare en sak och kanske det mest essentiella i bidraget till upprätthållandet av systemet 
är det ofrånkomliga att kvinnor föder barn. Detta medför automatiskt en placering av kvinnan 
som föderska och uppföderska och i samhällen som endast ser män och kvinnor som två 
motpoler kan biologin i detta fall användas som argument för att placera kvinnan i hennes 
”naturliga” fack.  (Hirdman, 1997, s. 414 och Hirdman, 2001, s. 80-82) Det finns dock 
forskare inom exempelvis psykologi som menar att kvinnor och män ska vara åtskilda då det 
existerar biologiska skillnader mellan könen. Det skulle vara skadligt att försöka upphäva 
dessa skillnader då de anser att kvinnors och mäns naturliga ordning skulle störas . 
(Magnusson, 2002, s. 96) 
 
Hirdman talar också om det hon kallar ”genuskontrakt”, vilket innebär ett slags kontrakt 
mellan två parter där den ena är överordnad den andra. Detta genuskontrakt gör en tydlig 
uppdelning mellan vad som är ”tillåtet” för kvinnor respektive män, hur de ska förhålla sig till 
varandra, hur de ska se ut, arbetsfördelning och så vidare. Hon menar att detta är någonting 
som finns i alla samhällen och har existerat genom alla tider, då det ständigt sker en 
generationsöverföring mellan mor och dotter, far och son. (Hirdman, 1997, s. 408-409) 
Hirdman har dock fått kritik mot sitt begrepp genuskontrakt, bland annat av Gro Hagemann 
och Klas Åmark. De anser att Hirdman är för hård, de vill komplettera de två grundläggande 
principerna, isärhållande och mannen som normgivande, med en tredje. Denna kallar de 
rangordningens logik som innebär att det inom kön finns en uppbyggd rangordning 
exempelvis den skillnad i status som kan råda mellan gifta och ogifta kvinnor. Till sitt försvar 
menar Hirdman att begreppet genuskontraktet är menat till att vara ett verktyg som ska 
användas vid granskning av könsrelationer. (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003, s. 254) 
 
Det mänskliga släktet har dock två grundläggande gemensamma mål, att de båda könen vill 
ha frihet och symbios. Men även detta har lett till en uppdelning mellan könen där kvinnan 
står för symbiosen, det vill säga det trygga och harmoniska och mannen står för frihet, det 
otrygga och äventyrliga. Detta betyder dock inte att kvinnan inte längtat efter frihet och 



 20 

mannen inte söker symbios, utan att där kvinnan varit mannens mål och trygghet så har 
mannen för kvinnan varit en mur mellan kvinnan och friheten. Könen har aldrig haft samma 
förutsättningar. Kvinnans enda möjlighet till frihet har genom tiderna varit, via sin kropp, att 
på detta sätt skaffa sig en viss makt genom mannens svaghet. Dock är mannen alltid 
överordnad. (Hirdman, 1997, s. 410-411)  
 
Hirdman påpekar också att kvinnor och män har samma förmåga att uppfatta saker lika, vilket 
skulle kunna vara ett medel för att upplösa det rådande genussystemet. Detta kan endast ske 
om man börjar gå ifrån synen om könens olikheter, alltså måste kvinnan tillåtas att dela 
mannens domäner och tvärtom. Detta ter sig inte vara så lätt att genomföra då mannen ofta 
förflyttar sig vidare till andra områden när kvinnan får in en fot i det manliga rummet och 
därmed ligger kvinnan alltid efter. (ibid, s. 415-416) Oftast är det även så att när kvinnan 
kommer in på manliga områden är det hon som måste förändras och anpassa sig. När mannen 
däremot flyttar över till ett sådant som anses kvinnligt område måste mannen statushöja och 
maskulinisera området genom en förändring för att inte sjunka till kvinnans nivå. (Hirdman, 
2001, s. 65-66) Trots allt anser Hirdman att isärhållandet av könen håller på att uppluckras, 
bland annat genom att samhället blir mer fokuserat på kunskap och tänkande, genom det så 
kallade informationssamhället. Hon menar att informationsteknologin ger människor chans 
till samma möjligheter och att vi genom denna förändring är på väg mot ett mer jämlikt 
samhälle. (Hirdman, 1997, s. 416-417) Det finns feminister som anser att 
könsskillnadsforskning är något positivt då man på detta sätt kan uppmärksamma att det inte 
finns några biologiska skillnader, medan andra menar att denna forskning behövs för att visa 
på att de kvinnliga egenskaperna kan på ett positivt sätt bidra i yrkeslivet, politiken och övriga 
offentliga sammanhang. Gemensamt har de feminister som ser könsskillnadsforskning som 
något positivt att de kritiserar den icke feministiska forskningen. De anser att det finns en 
vinklad publiceringspraxis, där exempelvis endast de studier som funnit skillnader publiceras 
medan de andra studierna läggs åt sidan. (Magnusson, 2002, s. 226-227)   
 
Än så länge är det mannen som är norm i samhället, det är med honom man jämför och utgår 
ifrån. Exempel som Hirdman ger är att kvinnan saknar ansiktsbehåring, kvinnor har för högt 
blodtryck, detta i jämförelse med mannen. Mannen som norm framgår också då man i 
samhället talar om ett vi, om oss och vårt, exempelvis vad har vi för nytta av kvinnor inom 
politik och företag. Detta visar på att det är ett mycket invant och inbyggt genussystem som 
finns, det är alltså inte ett system som av ren elakhet förtrycker kvinnan. (Hirdman, 2001, s. 
59-63). Hirdman menar att genus skapas, det är ingenting som är. Detta kan man bland annat 
se genom en ökad betoning av genus i olika sammanhang, exempelvis kläder, vad som är 
typiskt manligt respektive kvinnligt. (ibid, s. 71-72)  
 
Den svåra frågan att ställa är varför kvinnan inte satt sig upp mot det rådande genusklimatet? 
Hirdman menar att trots att kvinnan lever i det samhälle som mannen skapar, dominerar och 
normsätter anser hon att det är så det är och det är svårt att få till en förändring. ” Vi kan 
vantrivas i den, men den är kulturen.” (ibid, s. 75) 
 
2.1.1 De kvinnliga stereotyperna 
 
Hirdman har skapat en modell för olika kvinnliga stereotyper. Den består av tre kategorier 
som är A-icke A, A-a och A-B. Det stora A står för det manliga medan icke-A, lilla a och B 
står för kvinnan. Dessa kommer vi nedan att närmre beskriva. 
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Den första kategorin, A–icke A, innebär att kvinnan inte är en man. Hon är inte närvarande 
utan snarare bara en skuggfigur. Detta synsätt härstammar från antiken då kvinnan ansågs 
ungefär lika viktig som ett djur, då mannen stod för det mänskliga det vill säga motsatsen till 
det djuriska. I nästa kategori A-a utgår man från bibeln, kvinnan skapades utav mannens 
revben och döptes till maninna. Kvinnan är en avbild av mannen men kan aldrig nå upp till 
samma nivå. Hirdman kallar detta för ”mannen kontra den lilla mannen”. Kvinnan anses vara 
en sämre del av det manliga könet, det är någonting som saknas henne för att hon ska vara en 
fullvärdig människa. (Hirdman, 2001, s. 27-31) I nästföljande kategori ,A-B, framställs 
mannen och kvinnan som totalt olika, kvinnan jämförs inte alls med mannen då hon inte anses 
kunna nå upp till samma nivå. Denna kategori utgår från att könen är motsatser till varandra. 
A-B tar även sin utgångspunkt i Darwins evolutionsteori (1871), där kvinnans uppgift är att 
föda barn, det anses vara hennes naturliga plats i livet. I och med att synen på kvinnan blev 
mer modersrelaterad sågs hon bara som en kropp, hon blev endast bröst, livmoder och 
äggstockar. (ibid, s. 35-41)  
 
Oftast är dessa tre kategorier en blandning av varandra och inte enbart tidstypiska och 
Hirdman anser att dessa stereotyper behövs för att kunna utröna vissa mönster i synen på 
kvinnan. (ibid, s. 44) Alla dessa kategorier tar sitt stöd i kategori A, mannen, vilket är ett 
måste för att de ska kunna existera.  
 
Hirdman anser att det inte finns tillräckligt med genomförd mansforskning för att göra en 
ingående kategorisering av mannen, att placeras in i olika fack anses tillhöra det 
underordnande könet, det vill säga kvinnan. Hirdman menar att genom att ändå genomföra en 
grövre indelning av mannen bryter man ett tabu, mannen och kvinnan hamnar på en mer 
jämställd nivå.(ibid, s. 47) 
 
2.1.2 De manliga stereotyperna 
 
Hirdmans manliga stereotypmodell består av fyra olika kategorier, Grund-A, A som i A-a, A 
som i A-B och A som i A-A. Den första kategorin är Grund-A, vilken innebär för mannen att  
inte vara kvinna. Han är tvärtemot vad en kvinna är; kvinnan är mjuk, köttig och känslosam, 
medan mannen är hård, förstånd, ande och kontroll. Det maskulina anses alltså utgå från 
själen i en människa medan det feminina anses tillhöra själva kroppen, därmed ses det 
maskulina vara av högre värde. Under antiken ansågs mannens säd vara det som band ihop 
kroppen med själen och detta synsätt överfördes senare till penisen, endast innehavaren av 
detta organ ansågs vara människa. Idag har testosteronet fått öve rta säd/penis rollen som ett 
bevis på maskulinitet. Trots att synen på manlighet har förändrats genom tiderna har ändå 
grunden för manlighet varit styrka och själ. Att vara man är att inte vara kropp men då en 
kropp ändå existerar så måste man på något sätt få det att handla om själ och förstånd, detta 
genom att sammankoppla penisen med andlighet. (Hirdman, 2001, s. 48-51) I kategori A som 
i A-a är mannen rädd för att ”smittas” av femininitet. Det pågår en ständig strävan i denna 
kategori då det inte räcker med att födas till man utan han måste hela tiden akta sig för att 
göra kvinnliga saker för att på så sätt inte tappa sin maskulinitet. Detta skapar en nervositet 
hos denna man. I nästa kategori, A som i A-B, föds mannen till man och det ligger i hans 
natur att vara manlig. Det är av stor vikt att män och kvinnor håller sig på sina respektive 
platser i genusordningen för att på så sätt vara ”riktiga män” och ”riktiga kvinnor”. Även 
denna man är rädd för inte kunna leva upp till mansbilden. Hjärnan spelar den viktigaste 
rollen och under 1800-talet försökte man desperat hitta ”bevis” för att den manliga hjärnan 
var överlägsen den kvinnliga. Detta gjordes genom vägning och mätning av organet och 
denna typ av forskning bedrivs än idag, precis som forskning kring biologin för att kunna 
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påvisa skillnader mellan könen. (ibid, s. 52-55) I den tredje kategorin, A som i A-A, är 
kvinnan frånvarande och den utgörs av män i förhållande till varandra. I denna kategori 
skapas en slags konkurrens om maskulinitet då de ständigt jämför sig själva med andra män. 
Samtidigt skapas även en stark gemenskap män emellan eftersom det feminina inte existerar 
inom denna ram, vilket leder till en förstärkning av det maskulina. (ibid, s. 58) 
 
Hirdmans modell över stereotyper ska vi använda oss av i vår textanalys genom att se om man 
kan urskilja vissa drag av kategorierna i karaktärerna i de utvalda böckerna. Detta för att 
lättare få en överblick och kunna utröna mönster över hur de kvinnliga respektive manliga 
karaktärerna skildras. Det kan dock vara ett problem att kategorisera då, som Hirdman själv 
påpekar, det tillhör det underordnade könet vilket gör att vi eventuellt bidrar till att 
upprätthålla isärhållandet av könen. Vi finner dock att vår kategorisering inte medverkar till 
detta då vi även kategoriserar männen och är väl medvetna om denna problematik. 
 
2.1.3 Tolkningsprocessen 
 
I vår uppsats är vår ansats att tolka text det vill säga de utvalda detektivromanerna. Enligt 
hermeneutiken, som innebär att tolka och förstå handlingar och fenomen, har man alltid en 
förförståelse med sig vid granskning av en text. (Gilje & Grimen, 1992, s. 183) Ett av de 
viktigaste begreppen inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln” vilken innebär att 
man måste tolka delar för att kunna förstå helheten och dessa två är beroende av varandra för 
att man ska kunna genomföra en tolkning av text. (ibid, s. 190-191) Inom den hermeneutiska 
cirkeln sker en interaktion mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet.  
 
I vår tolkningsprocess tar vi avstamp i en tolkningsteori som har sin utgångspunkt inom 
hermeneutiken. I denna tolkningsteori beskrivs det ett antal faser som hjälper till att bygga 
upp en förståelse för verkets helhet. I den första fasen får man en föreställning om till vilken 
kategori eller genre texten tillhör, man skapar sig också en bild av hur helheten kommer att se 
ut. När man sedan fortsätter att läsa prövas denna första uppfattning man har mot den fortsatta 
texten vilket leder till en revidering av textens karaktär och helhet, man får en förändrad bild. 
Denna process fortskrider genom hela textläsningen och vår uppfattning sätts hela tiden på 
prov, vilket resulterar i en feed back –verkan. (Lagerroth, se Gustafsson 1974, s. 80)  
Ovanstående tolkningsteori kommer att ligga till grund fö r vår textanalys. Vi har börjat med 
att analysera bok för bok, de olika delarna, för att sedan sammanföra dem till en helhet. Under 
processens gång har vi fått återvända till böckerna och på detta sätt har själva helheten 
ständigt förändrats.  
 
Tolkning medför att vår förståelse breddas och vi skapar ny mening och får en förändrad 
förförståelse. Detta är någonting som kontinuerligt fortskrider vid utförandet i tolkning av 
text. Det finns dock de som är kritiska till att använda begreppet cirkel då den ger intrycket av 
att vara stillastående och oföränderlig. Per-Johan Ödman, som är verksam som forskare och 
lärare vid Stockholms universitet, ställer sig frågan att det kanske vore mer lämpligt att kalla 
den spiral då han anser att det ger en mer rättvis bild då det inom tolkningsprocessen sker 
ständiga svängningar mellan del och helhet vilket leder till omtolkning. Dock kan 
cirkelbegreppet ha sina fördelar då den exempelvis visar på de begränsningar som finns inom 
tolkningsprocessen. (Ödman, 2003, s. 81-83) 
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2.2 Metod 
 
De skönlitterära böcker vi har granskat närmre i vår uppsats har vi valt ut genom att se på 
statistik över mest utlånade författare som vi mottagit från Sveriges Författarfond. De utdelar 
ersättning till upphovsmän av litterära verk när folk- och skolbibliotek tillhandahåller deras 
verk. Sveriges Författarfond består av en styrelse på 14 personer,  varav en ordförande och tre 
ledamöter utses av regeringen. Då denna statistik innefattade författare över alla genrer fick vi 
själva plocka ut deckarförfattarna ur de aktuella listorna. Vi fann att barnboksförfattare 
dominerade toppen på listan över mest utlånade författare. Det var först på 16:e plats den 
första detektivromansförfattaren kom och de två efterföljande kunde vi finna på plats 21 och 
29. (Sveriges Författarfond, 2004) För att sedan se vilka böcker de utvalda författarna givit ut 
under 1961 och 2001, vände vi oss till databasen Alex Online.   
 
Den metod vi finner lämpligast i arbetet med vår uppsats är textanalys och då närmare 
bestämt idéanalys. Med en idé menas i detta fall att man har en tanke eller föreställning om 
verkligheten och dess värderingar. En idéanalys innebär att man vill rekonstruera en 
förekommande idé/idéer (Begström & Boréus, 2000, s. 148-153), i vårt fall kommer en 
rekonstruktion av våra utvalda års, 1961 och 2001, genusstruktur att ske. Vi har en misstanke 
om att samhället idag (liksom förr) domineras av män, detta tror vi speglas i skönlitteraturen, 
även i genren detektivromaner. Genom att analysera sex böcker inom just den nämnda genren 
ska vi undersöka om denna föraning stämmer. I de sex böckerna har vi granskat 
huvudkaraktärernas yrkes- respektive familjeroll närmre, dessa aspekter har vi även utgått 
ifrån när vi sett på samhället utanför böckernas värld. Vi har även valt att granska hur 
karaktärerna skildras genom att se på deras karaktärsmässiga drag och egenskaper. Vi har 
under uppsatsens gång fått revidera våra frågeställningar då vi från början tänkt ha en 
frågeställning om dåtidens samhälle som vi senare upptäckte inte var lämplig. Istället valde vi 
att placera denna aspekt i ett eget avsnitt i form av en slags historisk bakgrund. I vår 
läsprocess har vi utgått från det textanalysverktyg vi utformat för att få en struktur i vårt 
läsande. Vi började med att läsa de böcker från 1961 då vi tänkte oss att man lättare skulle 
kunna se den eventuellt förändrade genusstrukturen. Det kändes även mest naturligt att börja 
med de böcker som utkom tidigast. Då vi hade en förväntan om att vi lättare skulle kunna 
urskilja genusstrukturen i dessa böcker tror vi att det skulle ha varit svårare att börja med 
2001 års detektivromaner. Genom att vi startade med böckerna från 1961 fick vi en slags 
grund för hur vi skulle gå tillväga för att uppmärksamma de punkter vi fokuserat på i vårt 
textanalysverktyg, vilket underlättade vår granskning av detektivromanerna från 2001. För att 
få en klar bild av vad vi uppmärksammat i böckerna och för att lättare kunna urskilja mönster 
började vi med att skriva ner analysfrågorna fråga för fråga. När vi sedan hade fått en 
överblick över vårt material kunde vi på ett enklare sätt väva samman frågorna till en löpande 
text.  
 
Något man måste ta i beaktande när man utför en studie där man tolkat texter är, som vi 
tidigare nämnt, att man alltid har tidigare upplevelser och en förförståelse vilket inverkar på 
tolkningsarbetet. Enligt Erland Lagerroth upplever alla en text olika och vår upplevelse är det 
som påverkar oss mest när vi läser en text, vilket medför att en text kan förstås olika genom 
olika människor. (Lagerroth, se Gustafsson 1974, s. 85) Trots att det finns en mängd olika 
tolkningar av en text innebär det inte att dessa är obegränsade, tolkningarna existerar inom en 
viss ram. Exempelvis kan man inte tolka Höga visan i bibeln som en instruktionsbok i 
bilkörning utan den befinner sig inom ramen diktverk. (Lagerroth, se Gustafsson 1974, s. 86)   
Lagerroth menar att det inte finns något rätt svar, det finns ingen slutgiltig sanning utan texten 
står alltid öppen för fria tolkningar. (Lagerroth, se Gustafsson 1974, s. 87) Då vi har varit två 
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stycken författare till denna uppsats har vi fått erfara att det finns flera sätt att tolka en text, vi 
har vid ett flertal tillfällen uppfattat delar av texterna olika. Vi är därför väl medvetna om att 
vår tolkning inte behöver vara den rätta tolkningen utan är just vår tolkning. 
  
Urvalet av de skönlitterära böckerna har skett genom statistik av de mest utlånade författarna 
under år 1961 och år 2001, därefter tog vi ut de detektivromaner som de aktuella författarna 
utgivit under de specifika årtalen. Vårt urval har gjorts utifrån vår tanke att vi ville analysera 
de böcker som når ut till många människor. Vi har dock haft vissa problem med urvalet då 
inte samtliga författare utkommit med specifikt detektivromaner de år som vi valt att titta 
närmre på. Henning Mankell utkom inte med någon detektivroman under år 2001 och vi valde 
då istället en bok utgiven år 2002. Samma situation uppstod vid valet av bok av Olov Svedelid 
då den bok han utkom med år 2001 var en deckare/thriller och utspelar sig inte heller i nutid, 
även här fick vi välja en bok utgiven 2002. Vi anser att detta inte har haft någon inverkan på 
vårt arbete då Mankell och Svedelid ändå är de mest utlånade författarna under år 2001 och 
deras verk från året därpå anser vi inte vara avvikande utan man kan fortfarande urskilja de 
aspekter vi kommer att granska 
   
De böcker vi valt att granska är följande: 
 
Mest utlånade detektivromanförfattare 1961: 
Maria Lang Att vara kvinna 
Stieg Trenter Färjkarlen 
Hans-Krister Rönblom Död men obegråten 
 
Mest utlånade detektivromanförfattare 2001: 
Håkan Nesser Svalan, katten, rosen och döden  
Henning Mankell Innan Frosten  
Olov Svedelid  Nödens handelsmän  
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3. Underlag för analys 
 
I detta avsnitt kommer vi först att ge en översikt över hur samhällssituationen såg ut under de 
aktuella årtiondena. Sedan följer en kortare presentation av de sex detektivromaner och 
författare vi valt ut att analysera. Detta för att ge en inblick i dessa ämnen innan vi går vidare 
med analysavsnittet. 
 
3.1 Samhället utifrån yrkes- och familjeliv 
 
Under förra seklet ökade kvinnors rätt till utbildning, förvärvsarbete, ekonomisk 
självständighet och deras politiska delaktighet växte. Trots att allt detta har räknats som 
fundamentala rättigheter som skulle leda till ett jämställt samhälle har det inte räckt hela 
vägen. (Göransson, 2000, s. 39) I detta avsnitt följer en översikt över hur jämställdheten ser ut 
idag och hur den såg ut i början av 1960-talet. Detta sker genom aspekterna yrkes- och 
familjeliv. 
 
3.1.1 1960-talets samhälle 
 
Under 1950-talet och en bit in på 1960-talet dominerades samhället av ett hemmafrusideal. 
Där var det männen som stod för försörjning av familjen och om kvinnan bidrog med pengar 
på något sätt sågs det endast som ett litet tillskott till hushållskassan. Det ansågs vara ett 
privilegium att ha en hemmafru, detta ideal menade man späddes på av medierna som 
förmedlade en feminin kvinnobild. Massmedierna bidrog därmed till en kvinnoyrkesfientlig 
inställning hos många. (Baude et.al. 1968, s. 108) Denna familjesyn visade sig genom 
samhällsplaneringen där man bland annat markant skiljde mellan arbetsplats och bostad. Det 
bildades industriområden och bostadsförorter, vilket var ett led i denna process. Man kan även 
se att samhället på detta sätt var könsuppdelat, kvinnan hemma och mannen på arbetsplatsen. 
I boken Kvinnors liv och arbete från 1962, står det att de yrken där kvinnor dominerar är 
okvalificerade eller halvkvalificerade. Det kunde vara jobb som städare, 
konfektionssömmerska, kassörska, telefonist och så vidare. De yrken där det saknades 
kvinnor var i kvalificerade yrken så som verktygsarbetare, resturangkockar, avdelningschefer, 
lager- och transportarbetare med mera. Kvinnor kunde ibland förekomma i en del yrken som 
exempelvis serveringspersonal, butiks-, banks- och försäkringspersonal. Dessa yrken sågs 
som blandyrken. (Forsberg, 1992, s. 108-109) 
 
Under början av 1960-talet då industrin expanderade kraftigt räckte inte arbetskraften i 
Sverige till. Istället för att endast ta in arbetskraft ifrån utlandet anställde man kvinnor. 
(Björnberg, 1992, s. 157) Tidigare hade man inte ansett att kvinnorna räckte till som 
arbetskraft då de ofta endast kunde arbeta deltid, men nu ansåg arbetsgivarna att de även 
kunde ha nytta av deltidsarbete. (Baude, 1992, s. 16) Under perioden satsades man i Sverige 
på stora byggnadsprojekt där man byggde upp nya stadsdelar, vilket ledde till att många 
flyttade in till städerna från landsbygden. Detta medförde en förändring även för 
hemmafruarna som blev mer isolerade än tidigare då de förlorade kontakt med kvarvarande 
släkt och vänner. Många kvinnors utväg blev att förvärvsarbeta, för att på så sätt kunna knyta 
sociala kontakter. (Björnberg, 1992, s. 159-160) Det var cirka 40 % av kvinnorna som 
förvärvsarbetade. (Hirdman, se Thullberg & Östberg, 1994, s. 184) Kvinnorna blev tilldelade 
de arbeten som männen inte ville ha och de fick låga löner och de vistades i dålig arbetsmiljö. 
Samtidigt blev den offentliga sektorn ett område där kvinnorna välkomnades och dominerade. 
(Gonäs, 1992, s. 255) I debatten som följde angående jämställdhet fanns det två läger, de som 
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talade för den så kallade trefasmodellen och de som talade för tresfärsmodellen. (Björnberg, 
1992, s. 157) Trefasmodellen innebar att kvinnans liv delas upp i tre faser, den första fasen 
innebar att kvinnan yrkesarbetade fram till att det första barnet föddes, under den andra fasen 
var hon hemmafru i cirka 20 år tills barnen  flyttat hemifrån och i den sista fasen återvände 
kvinnan till att yrkesarbeta. (Baude, 1992, s. 17)Tresfärsmodellen utgick däremot från att 
både kvinnor och män skulle dela på hemarbetet och båda könen skulle även vara 
yrkesverksamma. Denna modell förespråkades i den tidigare nämnda boken Kvinnors liv och 
arbete och fick stor genomslagskraft i jämställdhetsdebatten. (Björnberg, 1992, s. 157) Det 
skrevs även artiklar och böcker under denna period som försvarade hemmafruarna, ett 
exempel på det är Bara en hemmafru av Nancy Eriksson som menade att det var nödvändigt 
för mannen att ha någon som passade upp på honom, annars skulle han inte klara av sitt 
arbete. (Baude, 1992, s. 17)  
 
Den debatt som inleddes i början av 1960-talet ifrågasatte den traditionella familjebilden. 
Framförallt uppfattades hemmafrun som den del som stod ivägen för jämställdhet. Tidigare, 
och till viss del även under denna period, hade kvinnorna haft två roller varav den främsta var 
att sköta barn och hushåll. I andra hand kunde hon eventuellt vara förvärvsarbetare. Denna 
syn på kvinnan var enligt många i behov av att luckras upp, men även den roll mannen hade 
var i behov av en förändring då den ansågs vara destruktiv och fordrande. (Qvarsebo, 2002, s. 
28-29) 1961 utkom en artikel av Eva Moberg, Kvinnans villkorliga frigivning, där hon 
opponerade sig mot kvinnans två roller. Hon menade att det kunde innebära att kvinnans så 
kallade frigivning endast skedde om hon outtalat ändå ansåg att hennes huvuduppgift var att 
ta hand om hem och barn. Moberg ansåg även att kvinnorna skulle försörja sig själva och inte 
se äktenskapet som en väg till att bli försörjda och att det var både mannens och kvinnans 
uppgift att ta hand om barnen. (Baude, 1992, s. 17) Detta var ett viktigt steg på väg till 
jämställdhet, att kvinnan blev ekonomiskt och socialt oberoende av mannen. Ett annat viktigt 
ämne i debatten var barnens välbefinnande. Det som ansågs svårast var att argumentera mot 
den biologiska skillnaden mellan könen, vilken förutsatte att kvinna skulle vara hemma med 
barnen då hon födde och ammade dem. Debattörerna menade att barnen istället för att vara 
hemma med mamman skulle vistas på daghem då detta skulle vara mer stimulerande för dem. 
Man ansåg att barnen skulle ha en större chans att utvecklas då mamman ofta kunde vara 
överbeskyddande. Ett annat argument som bland annat fr amhölls var det ekonomiska. 
Hemmafruarna ansågs som outnyttjad arbetskraft vilket i sin tur ledde till att landet fick 
försämrad ekonomi och på lång sikt sämre välfärd. (Qvarsebo, 2002, s. 29- 31) 
 
När kvinnor i större utsträckning började komma ut på arbetsmarkanden mötte de motstånd, 
bland annat sågs de symptom som framträder vid en graviditet som snarast normala 
förhållanden, vilket i sin tur ledde till att det kunde vara svårt för kvinnor att få ut 
sjukförsäkring. Arbetsplatserna tog ingen hänsyn till kvinnors tillstånd och detta i samband 
med konkurrensen om jobben med män var bidragande faktorer till att kvinnor ofta förnekade 
eller dolde sina graviditetssymptom. Inte heller kvinnors förslitningsskador som orsakats av 
arbetet togs på allvar, det skylldes på att kvinnor arbetade både i hemmet och 
förvärvsarbetade. Likaså fick kvinnorna inte ut någon sjukförsäkring för sina sjukdomar och 
skador, utan var istället tvungna att arbeta mindre vilket ledde till mindre lön och därmed 
mindre pension. (Forssén & Carlstedt, 2003, s. 25-30) 
 
I och med den förändring som inleddes i början av 1960-talet ökade kvinnans inträde på 
arbetsmarknaden och ett ifrågasättande av jämställdheten mellan könen bidrog till att det 
invanda familjemönstret började luckras upp. Giftermål blev exempelvis inte längre något lika 
självklart och många valde samboende istället, likaså tilläts p-pillret och kvinnans beroende 
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av mannen minskade väsentligt i och med samhällsförändringen. (Bygren, Gähler & Nermo, 
2004. s. 29-30)    
 
3.1.2 2000-talets samhälle 
 
Idag är de flesta kvinnor självförsörjande och teoretiskt sett har kvinnor och män lika rätt till 
arbetsmarkanden och utbildning. Det existerar dock fortfarande vissa skillnader mellan könen 
på arbetsmarknaden bland annat genom att det är många kvinnor som arbetar i dåliga miljöer 
och har svårt att avancera på sin arbetsplats. Det är heller inte ovanligt att de befinner sig i en 
”permanent tillfällighet” då de hoppar mellan olika platser på arbetsmarkanden exempelvis 
vikariat, föräldraledighet, arbete och arbetslöshetsperioder. (Forssén & Carlstedt, 2003, s. 
215) Även lönemässigt finns det skillnader mellan könen, trots samma totala arbetstid har 
kvinnorna lägre lön i genomsnitt än sina manliga kollegor. (Nermo & Evertsson, 2004, s. 200)  
Ett exempel på att arbetsmarkanden fortfarande är segregerad kan man se då 62% män arbetar 
inom privat sektor och 38% kvinnor, medan det i  den kommunala sektorn är 80% anställda 
kvinnor och 20% män. (Korpi & Stern, 2004, s. 230) 
 
1995 utsåg FN Sverige till världens mest jämställda land men detta innebär dock inte att det är 
ett land det råder total jämställdhet mellan könen. (Nordenmark, 2004, s. 21) Det är 
fortfarande en ojämn uppdelning av hushållsarbete och förvärvsarbete där det är kvinnorna 
som står för större delen av hushållsarbetet och männen står för förvärvsarbetet. En faktor 
som påverkar denna skeva uppdelning är enligt vissa forskare utbildning och lön. Dessa 
resurser kan användas när män och kvinnor förhandlar om vem som ska utföra vad. Andra 
menar att det som påverkar uppdelningen av sysslor är individernas könsrollsvärderingar. De 
som har traditionella värderingar, där kvinnan anses vara bättre lämpad för hushållsarbete och 
män ska stå för försörjning, lever också efter dessa värderingar.(ibid, s. 16) Det finns de som 
menar att problemet med att det är kvinnor som utför det mesta arbetet i hemmet skulle kunna 
lösas genom att kvinnor börjar förvärvsarbeta lika mycket som männen. Detta för att 
hushållsarbetet sker på den tid som blir över efter annat arbete och oftast är det kvinnor som 
har mest tid då de arbetar mindre än män. (ibid, s. 38)  
 
Inom arbetsmarknaden finns det enligt Mikael Nordenmark, som är sociolog vid Umeås 
universitet, två olika sorters segregeringar. Den första, den horisontella, innebär att de som 
arbetar heltid inom det privata och näringslivet är till största delen män, men de som arbetar 
deltid och inom den offentliga sektorn är till största del kvinnor. Den andra segregeringen, 
den vertikala, innebär att de med chefspositioner och de högsta lönerna oftast är män. Denna 
skeva uppdelning har enligt vissa forskare stor betydelse för individers livskvalitet och hur 
stor makt personen har både i samhället och i familjelivet. De menar att det beror på att man 
som förvärvsarbetare har stor möjlighet att skapa större ekonomiska resurser och sociala 
relationer och det är även lättare att påverka dessa två komponenter om man har en 
chefsposition än om man är lågavlönad. (ibid, s. 32-33) 
 
Nordenmark talar även om tre teorier som försöker förklara varför männen förvärvsarbetar i 
högre grad medan kvinnorna sköter hemmet. Den första teorin, relativa resursteorin, tar sin 
utgångspunkt i att både män och kvinnor vill undvika att utföra hushållssysslor. Det sker en 
förhandling mellan parterna om vem som ska förvärvsarbeta och vem som ska sköta hemmet. 
Det bli den som förlorar som för utföra hushållssysslorna. Oftast bli det kvinnan då mannen 
för det mesta har högre insatser i förhandlingen i form av högre lön och ställning på 
arbetsplatsen. Inom denna teori ligger alltså fokus på maktförhållanden. Den andra teorin, 
neoklassisk ekonomisk teori, fokuserar även den på ekonomi men då inte maktförhållanden, 
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Enligt denna teori bestäms vem som ska utföra vad utifrån vad som anses vara bäst 
ekonomiskt och mest effektivt för hushållet. Då männen oftast har högre lön och kvinnorna 
anses ha mest erfarenhet av hushållsarbetet blir fördelning då den traditionella. Liksom de 
andra två har den tredje teorin, beroende teorin, betoning på ekonomi. Den utgår från att 
mannen står för den största inkomsten medan kvinnans inkomst knappt märks. Det medför att 
parterna kommer överens om ett slags kontrakt där mannen försörjer kvinnan som i sin tur 
sköter hemmet. Ofta sker att alla tre teorierna sätts samman till en teori som då kallas relativa 
resursteorin. Den har dock fått en del kritik, bland annat för att den förklarar komplexa 
problem med okomplicerade hypoteser. (Nordenmark, 2004, s. 36-37) 
 
I samband med att vi har fått ett mer jämställt samhälle har forskningen om multipla roller 
och dess betydelse ökat. Med multipla roller menas att man har en roll som förvärvsarbete och 
en roll som hushållsarbetande. Vissa forskare har kommit fram till att detta kan leda till stress, 
de kallar den teorin för rollstressteorin. Forskarna anser att kraven kan bli för höga om man 
både förvärvsarbetar och utför hushållssysslor, vilket leder till stressrelaterade symtom och 
psykiska problem. Inom rollstressteorin finns det ett antal förgreningar som på olika sätt 
behandlar hur människan påverkas av att ha multipla roller. (ibid, s. 44-46) 
 
Arbetsmarkandens könsuppdelning bidrar till att kvinnor och män endast umgås på ett privat 
plan och inte i arbetsrelationer, vilket medför att de endast integrerar med sitt eget kön i 
arbetslivet. Detta bidrar till att de könstypiska beteendemönstren förstärks och det är svårt för 
det underordnade könet, det vill säga kvinnan, att finna sin plats. (Bygren & Kumlin, 2004, s. 
249)  
 
Än idag är det väldigt vanligt att kvinnor hamnar på sådana arbeten som anses vara kvinnliga 
men samhället ger också signaler som säger att kvinnor ska söka sig i högre utsträckning till 
så kallade manliga områden. Trots det så sker det mycket forskning om skillnader mellan 
könen som får stora anslag exempelvis att pojkar medfött är bättre på att lösa matematiska 
problem än flickor. Detta gör att flickor/kvinnor idag utsätts för dubbla budskap så de 
uppmuntras att söka till de manliga områdena men samtidigt säger forskning att de inte är 
lämpade för den sortens arbete. Denna förvirring leder till ett underläge för kvinnorna. 
(Forssén & Carlstedt, 2003, s. 217-218) 
 
I de yrken som idag är kvinnodominerade är det flest sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar. Kvinnotypiska arbeten är ofta för tunga för att vara heltidsarbeten 
exempelvis arbeten inom vården. Det finns dock en lag som säger att man har rätt till kortare 
arbetstid men denna fungerar endast för alla i teorin. Oftast är det endast kvinnor som har en 
arbetande partner eller välavlönade ensamstående kvinnor som kan ta del av denna förmån. 
De flesta kvinnor har helt enkelt inte råd, särskilt inte ensamstående mödrar som förmodligen 
är de som behöver det mest. (Forssén & Carlstedt, 2003, s. 218-221) 
 
Kvinnors och mäns yrkesliv ter sig något olika då män oavsett familjesituation oftast fortsätter 
arbeta heltid, vilket leder till att den traditionella genusstrukturen bibehålls, där kvinnor utför 
det mesta av hushållsarbetet och tar ansvar för barnen och män etablerar sig på 
arbetsmarkanden och står för familjens inkomst. (Korpi & Stern, 2004, s. 229-230)  
 
Kvinnors allt större inträde på arbetsmarknaden och en större invandring har lett till en ökad 
mångfald inom arbetsmarknaden. Förhöjda kompetenskrav och en förändrad 
produktionsinriktning från varor till tjänster har bidragit till ett annorlunda samhälle jämfört 
med 1960-talet. (Bygren, Gähler & Nermo, 2004. s. 11-12)   
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Det är inte längre könstillhörigheten som är det viktiga i samhället, kvinnors auktoritet och 
professionalitet ifrågasätts inte längre offentligt, det är jämställdhet mellan könen som 
eftersträvas. Det är fortfarande inom en del områden som förutsättningarna är olika för män 
och kvinnor men många av de yrken som förut var helt mansdominerande har nu även 
kvinnor som anställda, exempelvis präster, poliser och militärer. Inom vissa 
mansdominerande yrken, exempelvis inom börsföretagen, menar man istället att det inte är 
tillräckligt kompetenta kvinnor som söker. (Göransson, 2000, s. 114-117)  
 
Om man ser på familjeförhållandena är det idag fler människor som väljer att istället för 
giftermål ingå ett samboförhållande och det dröjer även längre innan man skaffar barn. Det 
har blivit mycket vanligt med skilsmässor mellan gifta men det är ännu vanligare att 
samboende väljer att dela på sig. (Bygren, Gähler & Nermo, 2004, s. 26) Idag är 
tvåförsörjarfamiljen standard, 88 % av alla samboende eller gifta män förvärvsarbetar och 
80 % av alla samboende eller gifta kvinnor. (Göransson, 2000, s. 114-117)  
 
Idag är också gränserna mellan arbetsliv och familjeliv svaga. Enligt Arlie Hochschild är det 
arbetet som blivit allt viktigare för människor, arbetsplatsen känns som ett hem och det blir 
allt vanligare att arbeta hemifrån. Detta gör att familjelivet blir lidande. (Göransson, 2000, s. 
39, 45) I parförhållanden med barn är det oftast kvinnan som går ner till deltidsarbete. Detta 
på grund av ekonomiska skäl då kvinnan oftast har lägre lön än sin man. Det finns även en 
dold orsak, mannen vill hålla kvar sin status och makt i förhållandet. (Forssén & Carlstedt, 
2003, s. 216) 
 
Idag lär sig flickor och pojkar inte särskilt mycket om hemarbete, detta på grund av att det har 
en väldigt låg status, brist på tid hos föräldrarna och att det är arbetet som sätts i fokus. Istället 
observerar barnen sina föräldrar och ser då att det är mamma som utför det mesta 
hushållsarbetet och på så sätt förs traditionerna vidare till nästa generation. (ibid, s. 278) 
Samhället lägger idag stor press även på kvinnor i arbetslivet men samtidigt är det fortfarande 
de som lägger ner mest tid på sysslorna i hemmet, vilket har lett till att kvinnor känner sig 
stressade och otillräckliga. Då det idag ständigt sker omstruktureringar och man skär ner på 
personal i arbetslivet leder det till att många känner en otrygghet, även i familjelivet. 
(Göransson, 2000, s. 46) 
 
3.2 Detektivromanerna 
 
De tre detektivromanerna vi ska analysera från 1961 har gemensamma drag i form av att 
fokus ligger i stor utsträckning på brottet och vägen till dess upplösning. Man får inte någon 
djupare inblick i karaktärernas privatliv utan man får bekanta sig med dem på ett mer ytligt 
plan. De svenska detektivromanernas vanligaste form var fram till början av 1960-talet 
pusseldeckaren, för att sedan övergå till den hårdkokta detektivromanen. (Wendelius, 1999, s. 
47) Att de böcker vi valt att analysera från detta årtionde utkom i just denna övergång tycker 
vi oss märka av. Detta då böckerna har det speciella drag som utmärker en pusseldeckare, 
man får som läsare följa huvudkaraktären som kallats in för att lösa brottet, vilket oftast 
fortlöper genom ett strategiskt tillvägagångssätt där han/hon pusslar ihop de olika ledtrådar 
som leder till brottets upplösning.(Heller, 1995, s. 154) I två av böckerna, Att vara kvinna och 
Död men obegråten, kan vi även se det klassiska upplägget med ett slutet sällskap. Mordet 
begås inom denna grupp där även mördaren finns och historien kretsar kring dessa individer. 
(Alewyn, 1995, s. 171-172) Men samtidigt har de vissa drag som påminner om den hårdkokta 
detektivromanen, exempelvis är brotten som begås grövre. Den första boken är skriven av 
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Maria Lang (pseudonym för Dagmar Lange) som föddes 1914 i Västerås och avled 1991. Hon 
var verksam som studierektor och lektor vid Nya Elementarskolan för flickor i Stockholm 
mellan åren 1948-1974. Maria Lang var även medlem av Svenska deckarakademin. År 1949 
debuterade hon med detektivromanen Mördaren ljuger inte ensam, som var den första i den 
långa serien deckare med kriminalkommissarie Christer Wijk som huvudkaraktär.  Han 
figurerar även i den bok av Lang vi valt att granska, nämligen Att vara kvinna. Boken utspelar 
sig på gården Blacksta där en kvinnoklubb träffas för att hålla årsmöte. Historien börjar med 
att Christer Wijks flickvän Camilla Martin anländer till årsmötet för att medverka tillsammans 
med 49 andra kvinnor. Det dröjer dock inte länge innan intrigerna tätnar och ett mord begås. 
Camilla Martin tar då kontakt med Christer Wijk som inställer sig för att utreda fallet. 
 
Den andra boken från 1961 är Död men obegråten författad av Hans-Krister Rönblom som 
föddes 1901 i Karlskrona och avled 1965. Han debuterade först 1954 med detektivromanen 
Död bland de döda. Tidigare var han verksam som politisk redaktör för Västerbottens Kuriren 
1932-1944, chefredaktör för Västernorrlands Allehanda 1944-1948 och han var även politisk 
redaktör på tidningen Aftonbladet mellan åren 1948-1956 och fortsatte därefter som andre 
redaktör. Han var också verksam inom ämnena historia och politik där han publicerade 
skrifter. Sammanlagt producerade Rönblom nio detektivromaner med karaktären filosofi 
doktorn Paul Kennet. En av dessa nio romaner är Död men obegråten som vi valt ut att 
granska. Den handlar om Paul Kennet som dras in i en mordgåta när en gammal elev tar 
kontakt med honom och ber honom undersöka omständigheterna kring ett begånget mord på 
Krister Ordahl, som även han var en tidigare elev till Paul Kennet. Mordet begås under en 
klassträff och ses från början som en olycka, men vid närmare undersökning kommer vissa 
frågetecken fram. Spåren leder Kennet till ett språkinstitut där skumma affärer äger rum och 
historien fortskrider genom fler mord och knarkligor. 
 
Den tredje och sista boken från 1961 vi valt att granska är skriven av Stieg Trenter som 
föddes 1914 i Farsta och avled 1967. Han debuterade 1943 med thrillern Ingen kan hejda 
döden. I nästföljande bok, Farlig fåfänga, presenteras karaktären fotografen Harry Friberg för 
första gången och denna karaktär tillsammans med kriminalintendenten Vesper Johnson kom 
att figurera i alla kommande böcker med undantag för boken Som man ropar. Filmatisering av 
flertalet av Trenters böcker har även skett. Hans sista bok Rosenkavaljeren (1967) hann han 
dock inte avsluta, vilket ledde till att hans hustru Ulla Trenter fortsatte skapa böcker med 
Stieg Trenters karaktärer i huvudrollerna. Den bok vi valt är dock skriven av Stieg själv och 
heter Färjkarlen. Denna bok tar sin början när en ung kvinna, Kerstin, en sen kväll ska ta 
färjan hem och drabbas av minnesförlust. När hon vaknar på morgonen i sin säng är det enda 
hon minns en obemannad färja och lång mörk gestalt som kommer emot henne. Harry Friberg 
blir intresserad av ett dödsfall som är sammankopplat med Kerstins upplevelse på färjan och 
tillsammans försöker de lösa fa llet som börjar med ett mord men som visar sig bottna i 
skattjakter och bortföranden.  
 
Till skillnad från de tidigare böckerna får vi i de tre detektivromanerna från 2001 och 2002 en 
större inblick i karaktärernas liv och personligheter. Fokus ligger dock fortfarande till största 
delen på brottet och utredningen. I dessa tre böcker får vi väldigt tidigt i berättelsens gång 
veta vem ogärningsmannen är och sedan följa jakten på den skyldiga, vilket är en förändring 
från 1961 års böcker. Håkan Nesser har författat den första av de tre böcker från 2001 och 
2002 vi valt ut. Han föddes 1950 i Kumla och debuterade som författare först 1993, innan 
dess arbetade han som högstadielärare i Uppsala i ämnena svenska, engelska och historia. 
Hans första roman var Koreografen, vilken var en kärlekshistoria. Hans nästföljande bok, Det 
grovmaskiga nätet, var en kriminalroman vars huvudkaraktär Van Veeteren kom att figurera i 
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Nessers nästföljande tio böcker. Håkan Nesser har erhållit flera litterära utmärkelser bland 
annat fick han Svenska deckarakademins pris för årets bästa svenska deckare åren 1994 och 
1996. Flertalet av hans böcker har filmatiserats för TV, exempelvis Återkomsten (1995). En 
av de böcker där karaktären Van Veeteren figurerar är Svalan, katten, rosen, döden som vi 
valt att analysera, där en mördare går lös som stryper kvinnor. Den före detta kommissarien 
Van Veeteren, som numera är bokhandlare, blir uppsökt av en person som vill bekänna något 
och blir på detta sätt indragen i historien. Genom ett nära samarbete med kriminalinspektör 
Ewa Moreno och övriga poliskåren kommer han mördaren på spåren. Man får genom boken 
följa mördaren, Maarten deFraan, och hans tankar i jakten på nästa offer och man får även 
inblick i de utvalda offrens liv innan mördaren slår till.  
 
Den andra boken i vi valt är skriven av Henning Mankell som föddes 1948 i Stockholm och 
debuterade som författare 1973 med romanen Bergsprängaren. Det dröjde cirka 20 år innan 
han nådde ut till en bredare publik med kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander, 
där den första romanen i sviten var Mördare utan ansikte.  Denna bok belönades med Svenska 
deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman och även med Glasnyckeln som ges ut 
av Skandinaviska Kriminalsällskapet. Förutom kriminalromaner har Mankell även producerat 
barn- och ungdomsböcker, vuxenromaner och dramatik. Även hans barnböcker har fått 
utmärkelser, bland annat fick han Augustpriset 1998 för berättelsesviten om pojken Joel. Den 
bok vi har valt att granska , Innan frosten, handlar om karaktären Linda Wallander som snart 
ska börja en anställning på Ystad polishus där hennes pappa Kurt Wallander redan arbetar. En 
rad märkliga händelser sker exempelvis ser en man brinnande svanar som flyger över en sjö 
och en kvinna försvinner spårlöst. Linda blir indragen då hennes vän Anna Westin en dag 
plötsligt försvinner och Linda börjar på egen hand forska i försvinnandet. Samtidigt inträffar 
fler och fler mystiska händelser som gör att även polisen med Kurt i spetsen börjar intressera 
sig för Annas försvinnande. 
 
Till sist har vi valt att granska boken Nödens handelsmän som är skriven av Olov Svedelid. 
Han föddes 1932 i Stockholm och debuterade vid 32 års ålder med kriminalromanen Döden 
tystar mun. Han var tidigare verksam som journalist bland annat på Skånska Dagbladet i 
Malmö. Förutom detektivromaner har han också skrivit radiopjäser, noveller, biografier, 
ungdomsböcker, skådespel, historiska romaner och läroböcker i historia för mellanstadiet. 
Svedelids genombrott som deckarförfattare kom 1972 med Anmäld försvunnen, där hans 
karaktär polismannen Roland Hassel första gången gör entré. Ett tjugotal romaner har 
utkommit i Hassel-serien där ett flertal har filmatiserats. Svedelid fick 1987 Svenska 
deckarakademins pris för kriminalromanen Barnarov.  Vi har valt ut att analysera boken 
Nödens handelsmän som handlar om kriminalkommissarie Roland Hassel som blir kontaktad 
av en kriminell som har viktiga upplysningar att förtälja. När sedan den kriminella mannen 
under mystiska omständigheter blir mördad, blir Roland Hassel påkopplad fallet tillsammans 
med sin nya kollega Therese Lager. Man får följa parets intensiva jakt på de skyldiga och 
även deras svårigheter att komma överens. De båda blir indragna i en rafflande mordutredning 
som behandlar både livsmedelssmuggling, slavhandel och den italienska maffian.  
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4. Analys  
 
I vårt analysavsnitt kommer vi att analysera våra sex detektivromaner utifrån det 
textanalysverktyg som vi utformat. I vår teori har vi utgått från Yvonne Hirdman och hennes 
syn på över och underordning och det så kallade genuskontraktet som vi återanknyter till i 
detta avsnitt. Vi har även i vår analys använt oss av Hirdmans kvinnliga och manliga 
stereotypmodeller genom att se om vi kan kategorisera karaktärerna. Avsnittet börjar med de 
tre detektivromanerna från 1961 för att sedan följas av de böcker från 2001 och 2002.  
 
4.1 1961 års detektivromaner 
 
Vi har en föraning om att detektivromanerna från denna tidsperiod utmärks av en tydlig 
genusstruktur som skildrar det klimat som rådde i samhället, då vi har fått uppfattningen om 
att böcker från denna tidsperiod har ett klichéartat upplägg. Vi kommer därmed granska tre 
böcker författade av Maria Lang, Hans-Krister Rönblom och Stieg Trenter, för att undersöka 
hur och om denna hypotes framträder. Vi tar avstamp med Maria Langs bok Att vara kvinna 
och beskriver den något mer omfattande än de övriga för att på så vis ge en klar bild över det 
samhällsklimat som rådde under denna tidsperiod. För att inte upprepa oss är nästföljande 
böcker inte i behov av en lika omfångsrik analys.  
 
4.1.1 Att vara kvinna – Maria Lang 
 
Karaktärerna 
 
Huvudkaraktär: 
Christer Wijk: Kriminalkommissarie 
 
Biroller: 
Camilla Martin: Operasångerska 
Betti Borg: Konsthantverkare 
Eva-Gun Nyrén: Riksdagsledamot 
Ia Axelson: Journalist 
Katarina Lönner: Affärskvinna 
Ruth Zettergren: Professor i nordiska språk 
Louise Fagerman: Husmor 
Åse Stenius: Läkare med egen praktik 
 
Boken utgörs av nio karaktärer varav åtta är kvinnor, men trots den stora majoriteten av 
kvinnor utgörs huvudkaraktären av en man, vilket vi anser är ett tydliggörande av att det i 
denna bok är mannen som är den karaktär som har störst betydelse.   
 
Första gången vi får bekanta oss med huvudkaraktären Christer Wijk sitter han i en bil 
tillsammans med Camilla Martin på väg till orten Blacksta. Under färden sker en 
argumentation mellan de två, Christer tala r nedvärderande om kvinnoklubben och Camillas 
yrke som operasångerska. Trots att han stödjer sin flickvän i hennes yrkesliv säger han 
”Ibland önskar jag att du hade lite större förutsättningar att bli en alldeles vanlig och talanglös 
och undergiven hemmafru.” (Lang, 1961, s. 13) Detta anser vi vara ett tydligt exempel på den 
då rådande genusstrukturen i samhället där kvinnan hade sin plats i hemmet men samtidigt var 
detta en tid då en förändring låg i luften. (Andersen & Kaspersen, 2003, s. 547 och Forsberg, 
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1992, s. 108) Samtidigt som Christer vill att Camilla ska ägna sig åt det som hon finner 
tillfredsställande har han fortfarande en föreställning om att det är mannens plikt att försörja 
kvinnan. Camilla framställs som en aning splittrad då hon ena stunden försvarar sitt yrkesval 
och kvinnoklubben men sedan ångrar hon sig och blir påverkad av Christers åsikter då hon 
utbrister efter en stunds argumenterande: 
 
                      -   Christer. Varför hindrade du mig inte…? 

- Hindrade dig från vad? 
- Från att anmäla mig till den här idiotiska kongressen?  (Lang, 
1961, s. 13) 

 
När Christer vidare omnämns i boken används ord som exempelvis lugn, grubblande, djärv 
och intellektuell. Han framställs som en man som både är omtänksam och 
gentlemannamässig men kan ta i med hårdhandskarna när det behövs. Genom hela boken 
gestaltas Christer som den ideala mannen, gentemot Camilla är han omtänksam och öm:  
 

”Han blir överraskad över att det han främst känner inte är åtrå 
utan en nästan svidande ömhet. Han ser på henne och han vet att 
han skulle vilja se henne så varje morgon under återstoden av sitt 
liv.” (Lang, 1961, s. 109) 

 
Men han har också en annan sida som han kan ta fram när det behövs, han kan få sin vilja 
igenom och få veta det han vill genom att vara brysk och höja rösten. Exempel på detta är när 
han talar till Katarina Lönner, ”Sluta att lipa och lyssna på mig, säger Christer med en sådan 
skärpa att det har omedelbar effekt.” (Lang, 1961, s. 192) Christer har också vissa attribut för 
att förstärka sin manlighet, exempelvis ”Kriminalkommissarie Wijks nya mörkröda 
Mercedes svänger med ilsket gnisslande bromsar in på grusplanen framför entrén…”, (Lang, 
1961, s. 72) vilket vi anser vara ett klassiskt sätt att framhäva sin manlighet på. Ofta 
förekommande är också scener där Christer röker eller stoppar sin pipa, vilket vi finner vara 
ännu ett exempel.  
 
Christers sätt att behandla kvinnor är som en gentleman och han lindar ofta in sina frågor och 
funderingar för att inte framstå som hård i kvinnligt sällskap. Han vet att han på detta sätt kan 
få reda på det han vill, genom att behandla kvinnorna på ett värdigt sätt får han dem dit han 
vill. När han anländer till Blacksta gård är han inkräktaren i den kvinnliga sfären, vilket han 
också känner sig som. Han är till och med lite rädd för kvinnoklubbens medlemmar.  
 

Femti fruntimmer. Till på köpet kvinnosaksfruntimmer. …Du är 
väl inte rädd, stora starka karln? Joo. Jo, det är jag. Om jag 
åtminstone hade nån officiell befogenhet att tränga mig på. Du 
menar att det skulle kännas tryggare att ha hela 
riksmordkommissionen att krypa bakom, med undersökningsbilar 
och brottsplatskillar och docenter i rättsmedicin och fotografer och 
övriga maskulina resurser? Ja. (Lang, 1961, s. 71) 

 
Här visas tydligt hans osäkerhet inför att vara ensam man bland många kvinnor. Hans första 
reaktion är att han vill ha maskulint stöd bakom sig vid sitt inträde. Christer känner sig väldigt 
obekväm i den miljö han vistas i, han känner sig som han befinner sig på helt ny mark. Han 
kan knappt använda sig av sina egenskaper, hans intellekt och djärvhet, som han alltid annars 
verkar göra. 
 

Han är en knappt tolererad tillfällig besökare i ett samhälle av idel 
kvinnor….Här gäller det i stället att hitta rätt i en labyrint av 
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tilltrasslade nerver, vaga antydningar och beskyllningar, tårdränkta 
och inflammerade känslor. (Lang, 1961, s. 92) 

 
Detta exempel anser vi visar på att Christer ser kvinnor som ett annorlunda släkte med svaga 
nerver och okontrollerade känslor.  
 
Christer tycker även om att betrakta kvinnor, det första han lägger märke till hos det motsatta 
könet är alltid deras utseende. 
 

Han är häpen över att dessa medelålders yrkeskvinnor ser så bra ut. 
Naturligtvis har de inte Camillas eggande skönhet, men Katarina 
Lönner hade mitt i sin sorg varit påfallande stilig och parant och 
läkaren framför honom är fräsch och blåögd och mycket dekorativ 
i sin blå bomullsklänning. (Lang, 1961, s.  76)   

 
Ytterligare ett exempel på Christers kvinnotycke är: ”….Christer som aldrig hyst någon 
motvilja mot rött hår och pikanta fräknar strövar villigt ditåt.” (Lang, 1961, s. 81) 
 
Camilla Martin är relativt osynlig genom boken på det sätt att hon inte har någon relation till 
övriga karaktärer förutom Christer. Den enda gången de andra talar om henne är det i 
samband med hennes fantastiska sångröst. Hon skildras i övrigt som blyg när hon ska tala 
inför större folkmassor och hon beskrivs även som fnittrig och försynt. Camilla är den person 
som upptäcker den mördade Betti, vilket leder till att hon blir hysterisk och ringer direkt till 
Christer. Camilla verkar vara beroende av sin man, hon vill att han ska komma och ställa allt 
till rätta. I början av boken är det dock Camilla som börjar ana oråd och uppfattar en del 
oroväckande ting. Men i och med att Christer anländer till gården väljer hon att inta en 
mindre framträdande roll och låter honom fortsätta jakten efter den skyldiga. 
 
Karaktären Betti Borg är den yngsta i gruppen och en viktig karaktär i boken då hon är offret. 
Första gången hon beskrivs framställs hon som vårdslös, vulgär, odräglig och slampig. Hon 
skildras genom sitt utseende, bortplockade ögonbryn, små illmariga ögon och långa ben. 
Betti beskrivs i väldigt hårda ordalag exempelvis skildras hon som en ”otillförlitlig 
sladdertacka” (Lang, 1961, s. 98), slug och slampig. Hon framställs inte som en särskilt 
sympatisk människa, ingen tycker om henne och hon nämns nästan aldrig med några positiva 
ord. Vi får också veta att Betti utövat utpressning mot ett flertal personer och hon framställs 
då som skadeglad och beräknande. Inte särskilt oväntat är det hon som blir mördad och vi 
anser att det faktum att hon framställs som slampig och elak medför att det är menat att man 
inte ska känna någon sympati för henne utan är man en så lösaktig och ond kvinna får man 
skylla sig själv.  
 
Christer är på besök hos Åse Stenius man Uno och Christer får veta att Uno haft en affär med 
Betti, Uno utbrister då:  
 

Förresten är det inte uteslutet att hon la an på mig av idel 
beräkning – hon var ett beräknande stycke, det vill jag ha sagt så 
död hon än är. Och somliga jäntor tycks tro att de placerar sig i ett 
fördelaktigt läge om de placerar sig i sängen hos sin chef eller 
lärare. (Lang, 1961, s. 139) 
 

Detta tycker vi är ett tydligt exempel på hur Betti framställs i boken. Fastän Uno va rit 
otrogen skildras Betti som den onda och han är ett slags offer för hennes beräknande 
intrigskapande. 
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En annan karaktär är Eva-Gun Nyrén och första gången hon nämns är hon föremål för 
beundran då många känner igen henne eftersom hon figurerat i TV och tidningar genom sin 
yrkesroll. När hon går genom staden Blacksta förekommer kommentarer som ”Snygg är hon, 
det kan en inte säga annat”, ”En kan då inte se på henne att hon är över förti.” och ”Kan nån 
begripa att hon inte har blitt gift? En sån gentil och trevlig människa.”. (Lang, 1961, s. 14) 
När Eva-Gun promenerar längs stadens gator möter hon människor hon känner eller känner 
igen och beskrivs då alltid som älskvärd, förtjusande och leende. Utseendet verkar vara det 
som karaktäriserar Eva-Gun och att visa upp sig perfekt på ytan. Människornas kommentarer 
bygger bara på hennes utseende, inte på de åsikter hon framfört i sitt yrke som 
riksdagsledamot.  
 
Eva-Gun skildras i bokens början som en charmerande, moralisk och något märkvärdig 
person och hon beskrivs mest genom andras ögon som något av en övermänsklig perfekt 
kändis. Senare i boken krackelerar denna bild och hon framställs istället som bitter, aggressiv 
och skenhelig. Bilden av Eva-Gun förändras mest i relation till karaktären Louise som ser 
upp till Eva-Gun, vilket hon finner mer och mer påfrestande och då sker denna förändring.  

 
I början var det så underbart att bli utsatt för beundran och dyrkan. 
Och jag skulle vara oärlig om jag inte erkände att det var extra 
underbart därför att den som dyrkade var Louise… 
- Hon hänger sig fast vid mig som en blodigel. En lättsårad och 
ömtålig och fårskallig blodigel…om nu en igel kan vara fårskallig. 
Och hon är så lojal att det är fasansfullt. (Lang, 1961, s.  89-90) 

 
Första gången Ia Axelson, Katarina Lönner och Ruth Zettergren presenteras sker detta 
mycket kortfattat. Ia nämns som en glad kvinna med pigga ögon och mörkt hår. Här är det 
genom utseendet som vi får vårt första intryck av Ia, det är samma sak med Katarina som 
beskrivs som en elegant kvinna i femtioårsåldern med sotsvart hår med en enda vit slinga och 
exklusiva kläder och smycken. Dock sägs vidare att hon ser ut att vara en framgångsrik 
affärskvinna med ett kyligt sätt. Ruth skildras som en klok kvinna med grått hår och tjocka 
glasögon. Dessa karaktärer, Ia, Ruth och Katarina, är svårare att få en uppfattning om 
eftersom de inte framträder lika tydligt i boken som exempelvis Christer och Betti, men de är 
ändå viktiga karaktärer som driver historien framåt. 
 
Ia Axelson beskrivs med ord som energisk, skojfrisk, pigg och tillförlitlig. Hon är en person 
som Christer har stort förtroende för, då hon är kvicktänkt och i sitt yrke som journalist även 
ibland rapporterar om kriminalbrott. Katarina Lönner skildras som en något kylig och 
skeptisk person. Hon framställs som trevlig och vältalig utåt sett men under ytan är hon hård 
och beräknande, vilket verkligen visar sig då det framkommer att hon är mördaren. 
Ruth Zettergren är den kloka och belästa karaktären i boken. Hon är den som vågar stå upp 
för sina egna åsikter och gå emot de andra kvinnorna, exempelvis då hon föreslår ny 
ordförande i klubben, vilket ses som en väldigt radikal handling. Ruth har fått iklädas rollen 
som en äldre klok dam och framställs inte som någon vacker kvinna. Vi får uppfattningen att 
en kvinna inte kan vara både vacker och klok.  

 
Ruth reser sig tungt. Hon är oformlig i kroppen, hennes 
småprickiga klänning är missklädsam och skrynklig, det yviga 
håret okammat. Men ingen ser något annat än klokheten och 
erfarenheten i det örnnästa ansiktet. (Lang, 1961, s. 41)  
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När vi får stifta bekantskap med Louise Fagerman beskrivs hon liksom de andra kvinnorna 
till utseendet. Hon är en 30 årig slank blondin med ett välvårdat yttre. Man får även veta att 
Louise inte är särkilt intelligent men detta är någon hon är medveten om, hon är däremot en 
”representativ hustru”. (Lang, 1961, s. 23) som är ett typiskt exempel för denna tiden då 
kvinnan fortfarande till stor del skulle vara hemmafru. (Forsberg, 1992, s. 108) Louise är den 
person som bor på Blacksta gård och hon framställs som den perfekta värdinnan, som vill 
vinna de andra kvinnornas respekt genom att organisera och visa upp ett respektabelt hem. 
Ord som används om Louise är ängslig, förvirrad, ömtålig och dum. Hon framställs som ett 
nervvrak som är oerhört beroende av sin man Robert och när mordet skett önskar hon inget 
hellre än att han ska komma hem och ställa allt till rätta. Ett tydligt exempel på att Louise 
skildras som klen och väldigt undergiven är ”Hon tittar vädjande på honom [Christer Wijk; 
vår anm.], och ögonen är bruna och fuktiga som hos en ledsen och trofast spanielvalp.” 
(Lang, 1961, s. 94)  
 
En beskrivning som skiljer sig en aning från de övriga är den av Åse Stenius, första gången 
hon nämns är det nämligen i förhållande till sin yrkesroll som läkare. Dock följer strax efter 
även en beskrivning av hennes utseende som en naturlig och kvinnlig blåögd blondin. Man 
får också veta att hon har make och barn och är skicklig med nål och tråd, även denna 
beskrivning anser vi pekar på att Åse är en idealkvinna i dåtidens samhälle, trots att hon har 
en egen praktik är hon en familjekvinna som har viktiga kvinnliga egenskaper såsom 
sömnadskunskap.  
 
Åse Stenius får man lära känna mestadels i hennes roll som läkare i boken. Hon beskrivs som 
uppriktig, trevlig och effektiv. Åse tappar dock även hon fattningen när Christer utreder 
hennes inblandning i mordutredningen.  
 

För Åse Stenius, den käcka och resoluta som alltid kan klara av 
andra människors kollapser och nervsammanbrott är rykande nära 
att själv bli hysterisk och ge vika för sin uppdämda förbittring och 
desperation. (Lang, 1961, s. 148) 
 

Åse har till viss del Christers förtroende, han rådfrågar henne som läkare ett flertal gånger 
men samtidigt ifrågasätter han henne vilket gör att hon framkommer som en aning osäker. 
Åse är den kvinna som framträder som starkast i gruppen, hon är handlingskraftig och 
bestämd.  
    
Yrkesroll/Familjeroll 
 
Karaktärernas yrkes- och familjeroller diskuteras inte något nämnvärt i boken, det enda man 
får veta är vad de har för yrke och om de är gifta och har några barn. Karaktärernas position 
på sin arbetsplats och deras relationer med kollegor är ingenting som överhuvudtaget tas upp. 
Deras relation till familjen är inte heller det någonting som behandlas i någon större 
utsträckning. Det man kan säga om birollernas yrken är att det inte är några jobb som inte 
räknas som typiskt kvinnliga, exempelvis affärskvinna, riksdagsledamot och professor.  Det 
finns dock även med yrkestitlar som exempelvis hemmafru. Det är svårt att göra en jämförelse 
av yrkes- och familjeroll mellan könen då dessa aspekter knappt behandlas i texten och vi kan 
därmed inte urskilja några könsskillnader.   
 
Det påpekas tydligt i boken om karaktärerna är gifta eller inte, det märks att det rådande 
familjeidealet är den så kallade kärnfamiljen. En av de karaktärerna som inte är gift är 
Katarina Lönner då hennes man gick bort för ett antal år sedan, hon har heller inga barn men 
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har agerat fosterförälder åt Betti. Att det sedan visar sig vara Katarina som är mördaren tror 
inte vi är någon slump, hon har varken barn eller man och är inte i det fallet någon 
idealkvinna och framställs som lite nedbruten och galen. 
 
Över- och underordning 
 
Det är väldigt uppenbart att det finns vad Yvonne Hirdman kallar ett genuskontrakt, som 
innebär att det finns regler och förhållningssätt för hur könen ska uppträda och där ena parten 
är överordnad den andra. Detta kommer till uttryck genom att kvinnorna har tilldelats 
egenskaper som anses typiskt kvinnliga, exempelvis Camilla som blyg och fnittrig och Åse 
som käck och moderlig. Kvinnorna i boken beskrivs ständigt genom utseendet, vilket 
Mäntymäki menar är vanligt förekommande i detektivromaner (Mäntymäki, 2004. s. 107) och 
även de själva observerar varandras utseende. Vid ett tillfälle granskar Camilla ingående sina 
kurskamrater; 
 

Camilla försöker avgöra vem som är stiligast och elegantast, och 
hon upptäcker att stockholmarna, till vilka hon spontant räknar 
Eva-Gun, håller sig väl framme i konkurrensen. Åse Stenius 
klänning är blå som hennes ögon, Ia Axelsson har midja som en 
mannekäng i en lustigt rutmönstrad sak i gulvitt, Eva-Gun har bytt 
till en mjukt grå dräkt med rund korskrage, vilket får henne att 
verka rörande bräcklig och på något vis likt en katolsk korgosse. 
Fastän två göteborgskor och en modist från Östergötland – och 
naturligtvis den blonda och ranka Louise Fagerman i ett enkelt 
smultronrött fodral – kan göra anspråk på en första placering, ger 
Camilla pris till Katarina Lönner. (Lang, 1961, s. 40) 

 
Vi anser detta vara ett typiskt exempel på en fördom gentemot kvinnor, att kvinnor ständigt 
jämför sig med andra av samma kön och alltid observerar mode. Därför finner vi det en aning 
märkligt att det är en kvinnlig författare som använt sig av dessa formuleringar. Men detta 
anser vi tyder på att även kvinnorna på 1960-talet var märkbart färgade av dåtidens 
genusstruktur som boken tydligt visar.  
 
Det finns även en markant över- och underordning i boken där mannen är den överordnade. 
Detta kommer till uttryck genom att kvinnorna är oerhört beroende av sina män och ständigt 
påpekar att de önskar manlig handlingskraft vore i närheten.  
 

- Om ändå Robert vore hemma!... 
- N…nej, men han skulle sköta om alltsammans, och jag skulle 
s…slippa tänka. (Lang, 1961, s. 88) 
 

Man kan även skönja mannens överordning i Christers och Camillas relation, där Christer är 
den starka och pålitliga som tar hand om Camilla och kommer till hennes undsättning. Det är 
också uppenbart att Christer har övertag över Camilla då hon påverkas av hans negativa 
åsikter om kvinnoklubben så att hon tillslut inte längre känner sig hågad att delta.  
 
Enligt Mäntymäki beskrivs kvinnor ofta i detektivromaner som det andra könet, de lever i en 
egen värld som befinner sig utanför den ”normala”, det vill säga den manliga. (Mäntymäki, 
2004, s. 364) Detta kommer även till uttryck i romanen, bland annat då Christer tänker 
följande;  
 

Kvinnors nerver. 
Kvinnors antydningar. 
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Kvinnors känslor. 
För en gång skull önskar han att han, åtminstone för en kortare 
period, kunde förvandlas till kvinna…(Lang, 1961, s. 92) 

 
Det är inte personer han ska möta utan det är kvinnor som har speciella känslor och yttrar sig 
på speciella sätt och han vet inte hur han ska hantera dessa varelser från en annan värld. 
 
Man kan även urskilja Yvonne Hirdmans stereotypmodell i boken, de kvinnliga stereotyperna 
är A – icke A, A – a och A – B. Den första kategorin innebär att kvinnan endast är en 
skuggfigur och den kommer till uttryck på ett tydligt sätt genom att fokus ligger på mannen, 
Christer. Trots att boken handlar om en kvinnoklubb bestående av femtio kvinnliga 
medlemmar, varav åtta har en mer betydande roll i berättelsens gång är det ändå mannen som 
är huvudkaraktären. I jämförelse med mannen anses kvinnorna endast vara av mindre 
betydelse. Hirdmans kategori A – a, där kvinnan är en sämre del av mannen och anses aldrig 
komma upp till samma statusfyllda nivå. Här kan man placera in Åse och Ia, som båda har 
Christers förtroende och hjälper till i utredningens gång men som ändå ständigt ifrågasätts och 
slutligen är det alltid Christer som vet bäst, har svaren och löser mordgåtan. Även den sista 
kategorin A – B, som innebär att kvinnan och mannen är varandras raka motsatser och 
kvinnans plats är att uppfostra och föda barn, kan vi placera in Åse i. Ett exempel där vi kan 
se denna kategori väldigt tydligt är när Åse utbrister: 
 

- Driver du inte begreppet likställdhet ut i det absurda? frågar Åse 
Stenius. Även om du ger män och kvinnor i morgondagens 
samhälle exakt samma rättigheter och samma skyldigheter går det 
aldrig att utplåna den biologiska skillnaden. Mannen kan inte föda 
barn… (Lang, 1961, s. 51) 

 
Trots att detta påstående ifrågasätts av en annan medlem i kvinnoklubben är det ändå i den 
ovanstående föreställning de lever i. Likaså kan Louise placeras in i kategori A – B då hon 
framställs som den raka motsatsen till männen, hon beskrivs som hysterisk och vek. 
 
Även Christer kan placeras in i Hirdmans manliga stereotypmodell, då i kategori Grund – A 
som innebär att mannen är det kvinnan inte är. Mannen är hård, förståndig, kontrollerad och 
ses utifrån ande istället för kropp. Om man då ser på hur Christer beskrivs i boken är det just 
utifrån dessa aspekter han framställs, medan kvinnorna är kropp. Första gången man ens får 
veta någonting om hans utseende är först i slutet av boken och då endast att han är solbränd.  
 
4.1.2 Död men obegråten – Hans-Krister Rönblom 
 
Karaktärerna 
 
Huvudkaraktär; 
Paul Kennet 
 
Biroller; 
Jan Markusson 
Krister Ordahl  
Vera Söderblad 
Åke Malm 
Kate Almondt 
Osvald Eriksson 
Ola Sirelius 
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Sture Klang 
Anton Finell 
Raymond Tyr 
 
I denna bok är det en klar majoritet av män bland karaktärerna, endast två kvinnor och nio 
män. Även här är det en man som är huvudkaraktären.  
 
Första gången Paul Kennet presenteras i boken får man möta hans intellekt. Han sitter och 
bevittnar sin svågers universitetsexamen och man får då veta att Paul minsann har kompetens 
och är intelligent nog att själv delta i processionen om han så velat. Han väljer dock att stiga 
åt sidan och vara åhörare tillsammans med sin familj. Paul framträder som en mycket 
observant och respektingivande person och beskrivs med ord som en företagsam, renhårig, 
enträgen och piprökande man. Trots att han inte är polis till yrket, utan filosofi doktor,  
erhåller han ändå en stor respekt från de polismän han möter. De anförtror honom ständigt 
med det material som framkommer i utredningen och de rådfrågar Paul om hans åsikter om 
fallet. Under historiens gång får man inte veta särskilt mycket om Pauls känslor och vi får 
intrycket att han är en person som inte vill låta känslorna styra. Han skjuter bland annat undan 
de känslor som tyder på sentimentalitet då han återigen får stifta bekantskap med sina gamla 
elever. Vi tror dock att detta fenomen, att inte ha särskilt ingående personskildringar utan 
endast en ytlig beskrivning, är något som är utmärkande för detektivromanerna från just 
denna period. (Cranny-Francis, 1990, s. 160) 
 
I sin relation till kvinnor anser vi att Paul framställs som den typiska mannen, då han är 
omtänksam och beskyddande mot de flesta kvinnor. Det han dock lägger märke till när han 
ser på en kvinna är oftast hennes utseende och inte hennes intellekt. 
 

- Vera Söderblad? undrade han. Vad hette hon som ogift?  
- Svensson. Det har sagts mig att hon var den vackraste flickan i 
klassen. 
Paul nickade igenkännande. 
- Nu kommer jag ihåg henne. Fastän mer än för utseendets skulle 
än för kunskapernas, tillade han. (Rönblom, 1961, s. 17) 

 
Han finner det också orimligt att en kvinna skulle kunna vara en mördare då det inte ligger i 
hennes natur, vilket gör att han helt utesluter både Vera och Kate som misstänkta. Hans syn 
på kvinnor som det andra könet vilka behöver beskyddas genomsyrar hela boken. 
 
Karaktären Jan Markusson beskrivs första gången i texten när han konverserar med Krister 
Ordahl. Båda herrarna framställs som intelligenta, Jan är docent i allmän statslära och Krister 
är konsthistoriker. Liksom Raymond beskrivs Jan till utseendet som en riktig man, lång, 
skäggig och med en påfallande likhet med Abraham Lincoln. Krister skildras som en 
obehaglig person med sadistiska drag. Ord som används om honom är utmanande, klen, 
snobb och bortskämd. Krister beskrivs inte i typiska maskulina ordalag utan mer som en 
världsvan och elegant person och omnämns mer feminint. 
 

För aftonen klädd i en kostym av mörk mohair såg Krister själv ut 
som en väl genomtänkt detalj i rummets helhet. Kostymtyget med 
sin dunkelvioletta lyster stod lika verkningsfullt mot ägarens svagt 
bruna hy som mot de matt guldblänkande skinnbanden i bokhyllan 
bakom honom. Fast han tagit avstånd från den eftergjorda rokokon 
i rummet skulle han personligen gott ha kunnat tänkas in i en 
rokokomiljö. (Rönblom, 1961, s. 29) 
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Att det är Krister som är offret finner inte vi särskilt märkligt då han inte framställs som en 
riktig karl utan som en man med feminina drag. Han är även den karaktär som beskrivs som 
ond och beräknande redan från början av boken. Liksom som i Att vara kvinna får man då 
känslan av att han får skylla sig själv.  
 
Jan var den person som under skoltiden beskyddade Krister, han var en slagskämpe och på 
detta sätt fick han Kristers beundran. Genom boken beskrivs han som intelligent och han och 
Paul är relativt jämbördiga rent intellektuellt. När det sedan visar sig vara han som är 
mördaren blir man något förvånad då han inte framställts i särskilt dålig dager.   
 
Vera Söderblad beskrivs första gången genom före detta klasskamraten Raymond Tyrs ögon 
som en mycket vacker kvinna och han tänker att hon inte passar in i skolmiljön. ”Hon passade 
bättre på cocktailparties än på klassjubileer.” (Rönb lom, 1961, s. 18) Efter sin examen valde 
Vera att gifta sig istället för att fortsätta sina studier, vilket vi anser vara en bild av det typiska 
kvinnoideal som präglade början 1960-talet. Det var få kvinnor under denna period som var 
yrkesverksamma då idealet fortfarande var att vara hemmafru. (Baude et.al. 1968, s. 108) Det 
är genom Veras utseende man får lära känna hennes karaktär genom hela boken. Ständigt när 
hon nämns beskrivs det hur slående vacker hon är. ”Vera närmade sig över golvet, smidig och 
lätt, i rosenskimrande siden och äppelblomsfärgade skor, liksom stigen ur den blommande 
vårkvällen utanför.” (Rönblom, 1961, s. 37)  
 
Åke Malm beskrivs första gången i texten som en något tillbakadragen person men som Kate 
Almondt får att delta i samtalet genom att be honom berätta om sig själv. Samtalet fortlöper 
som sådant att Åke pratar och Kate lyssnar intresserat, och det påpekas att det är ett typiskt 
manligt drag då män tycker om att berätta om sig själva. Åke är klassens gamla charmör som 
numera inte har samma dragningskraft. Dock uppvaktas han av Kate, vilket stärker hans 
självförtroende.  
 
Kate Almondt framträder i boken som en inte särskilt uppseendeväckande kvinna som 
människor oftast inte tar någon notis om. Hon beskrivs däremot som en begåvad 
privatsekreterare. Kate omnämns med ord som flitig, rar, intelligent och kompetent och detta 
anser vi vara en tydlig beskrivning av den begåvade kvinnan, precis som i boken Att vara 
kvinna får vi uppfattningen om att man inte kunde vara både vacker och intelligent. Kate 
känner sig också hotad av Vera då Vera får all uppmärksamhet så fort hon kommer in i ett 
rum. ”Vera Söderblad, i pärlrosa siden, gjorde en välberäknad entré som enda dam i sällskapet 
- Kate Almondt upphörde att räknas när denna jagande Diana trädde in med fågelvingade steg 
och djurhud över axlarna.” (Rönblom, 1961, s. 30) Vi kan se att man som kvinna identifieras 
med sitt utseende och det verkar vara det enda som räknas.  
 
Osvald Eriksson framträder första gången som sådan han var under skoltiden, då han var lite 
utanför de andra och ingen kom honom särskilt nära. Vi får också veta att han blev anklagad 
för att ha stulit pengar av en klasskamrat och på grund av detta fått lämna klassen. Fortfarande 
efter att år har förflutit känner klasskamraterna en viss misstro gentemot Osvald, han är 
fortfarande en främling i gruppen. Han är dock självsäker nog att inte ta åt sig och framstår 
som något distingerad och bestämd.  
 
Första gången man får bekanta sig med Ola Sirelius få man veta att han är en pratglad lärare 
då han samtalar med Sture Klang och Anton Finell. Anton framställs då som en person som 
vill delta i samtalet men som inte riktigt vågar bryta sig in och de andra släpper inte heller in 
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honom. Under skoltiden var han nedtryckt av hans klasskamrater och han är fortfarande en 
ganska bortkommen och grå person som framstår som hjälplös men som inte vill stå i 
centrum. Sture Klang framställs som en ledare och är den som har samordnat klassträffen.  
De egenskaper som Sture tillskrivs är att han är en vänlig och intelligent man, dock är han 
något militärisk och bestämd.  
 
Första gången vi får bekanta oss med Raymond Tyr får vi veta att han till yrket är konstnär. 
Han beskrivs som ” … en viking som gick omkring och letade efter någon att slå ihjäl.” 
(Rönblom, 1961, s. 18) Hans utseende skildras som en riktig man, grov och skäggig. 
Raymond är konstnär och framställs som något rebellisk då han inte låter någon bestämma 
över hans skapande och han sätter sig upp mot de med större makt.  
 
Yrkesroll/Familjeroll 
 
Inte heller i denna bok beskrivs karaktärernas yrkesroll särskilt mycket eller ingående, det 
enda vi får veta är deras yrkestitel. Det finns en tydlig uppdelning mellan män och kvinnors 
yrken, där Vera och Kate är hemmafru respektive sekreterare vilket anses vara typiska 
kvinnliga yrken, medan männen har yrken så som professor, läkare och docent. Även de 
karaktärer som figurerar i boken i övrigt har denna särskiljning mellan manliga och kvinnliga 
yrken, då exempelvis alla sekreterare, städare och hemhjälp är kvinnor.  
 
Inte heller familjerollen är något som tas upp mer ingående. Det enda man får veta är att Paul 
har en fru som heter Lena, vilken han verkar ha ett relativt jämställt förhållande med. Under 
utredningens gång diskuterar Paul fallet med sin fru och lyssnar på hennes åsikter. Även Vera 
är gift, men där får man inte veta något mer ingående om hennes förhållande till sin man.  
 
Över- och underordning 
 
I boken kan man urskilja ett genuskontrakt där mannen är den överordnade parten. Detta 
kommer till uttryck genom att kvinnan genom hela boken särskiljs från männen, kvinnorna 
verkar tillhöra ett annat släkte. Exempelvis ”Den tioårsfirande klass som avslöt tågen bestod 
av övervägande humanister och räknade nio närvarande, varav två studentskor [vår 
kursivering].” (Rönblom, 1961, s. 15) Man kan också uppmärksamma detta genom att 
kvinnorna inte anses vara i stånd till att varken begå brott eller vara narkotikamissbrukare. 
”Kate och Vera? Inget motiv hade passat in på dem, och ingen beskrivning av mördarens 
psyke tycktes passa heller.” (Rönblom, 1961, s. 116) 
 
Både kvinnor och män beskrivs mestadels till utseendet genom boken men med olika slags 
ordval. Vid ett tillfälle beskrivs en kvinnlig kanslist på följande sätt: ”Mopsansiktet såg litet 
purket ur, som om det hade blivit lurat på något intressant.” (Rönblom, 1961, s. 68) och på ett 
annat ställe omnämns en kvinna som ”den aprikosfärgade”. (Rönblom, 1961, s. 51) Männen 
beskrivs däremot i mer maskulina ordalag, exempelvis ”En brottartyp i blå overall…” 
(Rönblom, 1961, s. 52) och   
 

Mannen bakom skrivbordet såg mera ut som en boxningsmanager 
än som en språklärare. Nedre delen av ansiktet var rött och 
uttryckte falsk gemytlighet; pannan var blekare och fortsatte i en 
alldeles vit flintskalle, kringgärdad med en häck av borstigt svart 
hår. (Rönblom, 1961, s. 100) 
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Även det här finner vi vara tecken på att kvinnorna och männen i boken är varandras 
motsatser och inte anses tillhöra samma släkte. Detta kommer till uttryck på ett flertal platser i 
boken exempelvis beskrivs Åke och Kate på helt olika sätt trots att de upplever samma 
situation: ”Åke och Kate kände sig, med ens beskyddande och starka, Kate moderligt 
omtänksam, Åke myndigt lugnande som när man får en skrämd patient att ta saken 
förståndigt.” (Rönblom, 1961, s. 110) 
 
Boken präglas av dåtidens samhällsstruktur där kvinnan skulle sköta om hem och hushåll 
medan mannen var den försörjande parten. (Forsberg, 1992, s. 108)  Dock erbjuder sig 
männen i historien ibland att hjälpa till med sysslor som diskning och kaffekokning, men vid 
de få tillfällena får vi intrycket av att de framställs som duktiga då det egentligen är kvinnans 
uppgift. 
 
I boken har vi sett vissa drag av Hirdmans kvinnliga stereotypmodell, då särskilt kategori A- 
B som innebär att kvinnor inte alls jämförs med män då de inte anses kunna nå upp till samma 
nivå. Här kan Kate och Vera placeras in eftersom de framställs helt olika männen och särskiljs 
från deras värld. Det är desto svårare att placera in männen i boken i Hirdmans manliga 
stereotypmodell då man inte får en särskilt klar bild av deras känslor och tankar. Vi kan dock 
placera in Paul i kategorin Grund – A vilken innebär att mannen är motsatsen till kvinnan, han 
är behärskad, förståndig och ande. Paul framställs som väldigt lugn och eftertänksam och man 
får aldrig någon beskrivning av hans utseende tillskillnad från Vera och Kate. Vi finner 
honom vara en typisk man som passar i kategorin Grund – A. Det lilla vi får lära känna de 
övriga manliga karaktärerna medför att vi anser att de inte passar in i någon specifik kategori 
utan är mer otydbara. Hirdman anser att bli kategoriserad tillhör de underordnade medan att 
inte bli indelad i fack tillhör de överordnade, alltså männen. (Hirdman, 2001, s. 47) Detta 
finner vi vara en möjlig orsak till varför männen beskrivs så otydligt vilket verkar vara relativt 
vanligt i 1961 års detektivromaner. 
 
4.1.3 Färjkarlen – Stieg Trenter 
 
Karaktärerna 
 
Huvudkaraktärer; 
Harry Friberg  
Kerstin Almark 
 
Biroller; 
Sigismund Fihn 
Tessy Fihn 
 
I denna bok är det en jämn fördelning mellan könen beträffande karaktärerna. Detta är även 
den enda boken från 1961 där det är en kvinnlig huvudkaraktär dock i sällskap av en manlig 
huvudkaraktär. Vi tycker detta tyder på att en kvinna inte klarar att ensam stå i fokus. 
 
Första gången vi får möta Harry Friberg samtalar han över telefon med Kerstin Almark och 
han presenterar sig då genom sin yrkestitel, fotograf, fast detta inte alls är relevant i 
sammanhanget. Han vill träffa henne och ställa frågor angående ett brott. Harry framställs 
med fokus på hans yrke som fotograf och amatördetektiv. Vidare genom boken beskrivs han 
som en vältalig respektabel gentleman. Trots att det finns tillfällen när han inte blir betrodd av 
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polisen är han respekterad och då särskilt av Kerstin som har höga tankar om honom. Harry är 
även en man som gärna njuter av god mat och dryck och röker även pipa.  
 
Harry ser på kvinnor som om de behöver trygghet och vill bli omhändertagna. Han använder 
ofta en lite nedlåtande ton när han tilltalar kvinnor, exempelvis ”- Gomiddag, gomiddag, sade 
jag. Var inte rädd, fröken lilla, jag bits inte.” (Trenter, 1961, s. 64) och vid ett annat tillfälle 
kan man se Harrys kvinnosyn då en kvinnlig servitris beskrivs som följande, ”Jag banade mig 
då resolut genom rökskyarna, knuffades litet, bad upphettade ansikten om ursäkt och slog så 
småningom följe med en liten söt snärta, som med små varnande utrop balanserade sig fram 
med en stor bricka belamrad med urdruckna glas och rågade askfat.” (Trenter, 1961, s. 115) 
Det första Harry lägger märke till hos kvinnor är utseendet och man får då ta del av en utförlig 
beskrivning. 
 

Jag beställde och kikad just på vinlistan när en skugga föll över 
bordet. Där stod en flicka och fnissade åt mig, lagom blond och 
lång, med finskuret ansikte och rak hals.  
- Goddag, herr Friberg, sade hon okynnigt som en barnunge. Jag 
reste mig, överrumplad och osäker.  
- Goddag. 
Hon hade gråblå ögon med gröna stänk i, över de elfenbensvita 
ögonlocken löpte ögonbrynen som raka sträck med en liten lustig 
höjning utåt tinningarna där hårlänkarna krökte sig i små tofsar. 
Hon såg ut som en lokatt. (Trenter, 1961, s. 42)  

 
Dessa exempel ger en tydlig bild av hur Harry ser på det motsatta könet det vill säga som 
vackra varelser som behöver en mans beskydd. Men trots allt så vill han att Kerstin ska vara 
delaktig i hans undersökning av brottet, samtidigt som han emellanåt ignorerar det hon säger.  
 
Första gången Kerstin Almark presenteras i texten står hon i ett kök och diskar. Vilket vi 
anser genast placerar henne i ett fack, det vill säga en kvinna i sin rätta miljö enligt dåtidens 
ideal. (Baude et.al. 1968, s. 108) I boken beskrivs hon som en fnissande och behagfull flicka 
som är blyg och väluppfostrad, men i Harrys sällskap är hon pratglad. En typisk skildring av 
Kerstin är: ”Hon ryckte på axlarna och putade med munnen, hon hade fått rosor på kinderna.” 
(Trenter, 1961, s. 48) Kerstin beskrivs även som nyfiken och hon vill vara med under 
utredningens gång och tar även en del egna initiativ. Hon visar sig vara handlingskraftig bland 
annat genom att ta reda på fakta och beger sig till olika brottsplatser för att driva utredningen 
framåt. Dock kommer dessa egenskaper i skymundan då det hela tiden visas på att hon endast 
är kvinna, till exempel med beskrivningar som: 

 
 - Ursäktar nu mej om jag bryter upp – jag tänker fara ut till 
Bromma. 
- Bromma är det värsta draghålet i Stockholm; tänk på er 
förkylning. 
Hon skrattade som ett egensinnigt barn  [Vår kursivering]. (Trenter, 
1961, s. 49) 

 
I det här fallet trycks hon ner genom att hon beskrivs som ett barn trots att hon är 24 år och 
att det är hennes initiativ, vid ett annat tillfälle uppmanas hon att le behagfullt och hon 
beskrivs då som att se ut som en fjortonåring.        
 
Det man får veta om Kerstins relationer till det motsatta könet är inte särskilt utförligt 
beskrivet i boken, man får veta att hon inte har någon fästman vilket hon nästan skäms för. 
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När en kvinna frågar om hennes civiltillstånd reagerar hon som så, ”Hon blev generad och 
ville förklara sig.  
- Jag är inte förlovad, mumlade hon och stirrade ner i plåtdisken, där hon möttes av sin egen 
spegelbild. Hon såg verkligen enfaldig ut.” (Trenter, 1961, s. 21) I hennes relation med Harry 
är hon dock något tuffare då hon ibland ger honom mothugg men mestadels är hon en vacker 
yta som svansar runt honom.  
 
Tessy Fihn som är en av brottslingarna beskrivs första gången utifrån hennes utseende, då hon 
under mystiska omständigheter befinner sig vid hamnens kaj samma kväll som Kerstins 
traumatiska färjefärd. Mystiken kring Tessy fortskrider genom hela romanen och det är först i 
slutet av berättelsen man får reda på hennes namn, innan det beskrivs hon endast som en 
snygg blondin. I slutet av boken framkommer det också att det är Tessy som legat bakom en 
stor del av planen som gick ut på att stjäla Vasa-guldet och man får då en annorlunda bild av 
henne. Från att endast ha varit en snygg blondin framstår hon som beräknande och intelligent.   
 
Brottslingen Sigismund Fihn beskrivs första gången han omnämns i texten som en 
respektingivande och vältalig man, då han gör sin entré vid en tillställning, ” Mitt i tumultet 
sjönk glammet till ett knappt hörbart surr, och när jag vände på huvudet, fick jag syn på en 
liten smärt karl som var på väg mot mig genom en gata som gästerna tycktes ha bildat åt 
honom.” (Trenter, 1961, s. 112) Sigismund beskrivs som en belevad och viljestark man med 
stora ambitioner i sin strävan efter rikedom. Han framstår även som en intelligent man med ett 
övertygande sätt.  
 
Yrkesroll/Familjeroll 
 
Harry Friberg är verksam som fotograf, men då och då tar hans nyfikenhet över och han 
hjälper polisen i deras brottsutredningar. Den uppfattning man får av Harrys relation med 
poliskåren är att han inom vissa områden har goda kontakter, är välkänd och respekterad. Han 
är nära vän till Stockholms kriminalchef vilket underlättar hans privata utredningar. Dock 
händer det att han blir misstrodd av polisen, men i och med att Harrys teorier oftast infrias 
uppklaras missförstånden relativt snabbt. Som fotograf har Harry en manlig kollega vid namn 
Hymling, som är hans assistent. Hymling springer ärenden åt honom, håller ett öga på honom 
och har respekt för honom. Harrys familjesituation får man inte veta någonting om 
överhuvudtaget.  
 
Kerstin Almark arbetar som farmaceut vilket i stort sett är den enda upplysning man får om 
hennes yrkessituation. Hon bor fortfarande hemma hos sina föräldrar i en lägenhet i centrala 
Stockholm. Kerstin blir väl omhändertagen av sina föräldrar och man får känslan av att hon är 
bortskämd. Hon framställs verkligen som familjens minsting och hon beter sig ofta barnsligt i 
sina föräldrars närvaro, hon blir genast det lilla barnet återigen. Familjebilden framhålles som 
lycklig, med en omhändertagande, uppassande mamma, en omtänksam pappa och en glad och 
något försynt dotter.  
 
Om karaktärerna Tessy Fihn och Sigismund Fihn framkommer det ytterst lite upplysningar 
om både yrkesliv och familjeliv. Det man får veta är att Sigismund arbetar inom 
textilindustrin och att paret numera är skilda, men man får dock ingen inblick i relationen 
mellan Tessy och Sigismund. 
 
Den skillnad man kan urskilja mellan huvudkaraktärernas familjebild är att medan man inte 
får veta någonting angående Harrys familj får man veta desto mer om Kerstins. Detta kan man 
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tolka som om Harry ska framstå som självständig och obunden medan Kerstin beskrivs som 
nära knuten sin familj vilket gör att bilden av henne som barnslig förstärks. Dock kan vi inte 
se någon särskiljning mellan birollerna och yrkesmässigt kan vi inte heller se några konkreta 
likheter eller skillnader mellan könen.  
 
Över- och underordning 
 
Liksom i de två ovanstående böckerna vi analyserat kan man urskilja ett genuskontrakt där 
kvinnan är underordnad mannen. Detta visar sig genom att kvinnorna framställs på ett 
utmärkande kvinnligt sätt, exempelvis ”En skara flygvärdinnor kom pladdrande med röda 
munnar under vippande små skärmmössor.” (Trenter, 1961, s. 51) och ”…vår lilla söta 
kunskapskälla vid receptionsdisken.” (Trenter, 1961, s. 101). Kvinnorna beskrivs med ord 
som flicksnärta, böna, bombnedslag och de kvittrar, trippar och fnissar. Männen däremot 
beskrivs med ord och fraser som storväxt, brummande, ljöd en spänstig dunderbas. När en 
kvinna beskrivs sker detta genom utseendet och då i detalj och väldigt ingående. 
 

Det lilla finmejslade ansiktet hade återfått sina konturer, näsan 
pekade obstinat över ett par känsliga läppar, från munvinklarna 
sprang tvenne knappt skönjbara veck uppåt kinden för att djupna 
och dala ner mot den runda hakan. Pannan var ovanligt hög och 
från det jämna hårfästet begynte lockarna en sällsam skruvdans 
som slöt i tinningstofsar, små lodjurstofsar som verkade 
skuggeffekter av ögonbrynens böjda spetsar. (Trenter, 1961, s. 
148)  
 

 När sedan en man beskrivs till utseendet sker detta väldigt kortfattat, ”Det var en välklädd 
karl i yngre medelåldern, det grånande håret välvde sig som en hjälm runt ett ungdomligt 
ansikte med allvarligt blickande ögon.” (Trenter, 1961, s. 188) Detta är ett mönster vi kan 
följa genom hela boken.  Man kan även se att det samhällsideal som råder i boken är att 
kvinnorna ska finnas för männen och uppföra sig på ett särskilt sätt. Detta framkommer bland 
annat då Harry säger ”Fru Tessy Fihn är sannerligen en riktig hustru. Trots att hon är skild 
från mannen, går hon i döden för honom.” (Trenter, 1961, s. 215)  
 
Med tanke på ovanstående påpekanden tolkar vi det som om kvinnorna i denna bok liksom i 
boken Att vara kvinna, tillhör en annan värld. Ett talande exempel på detta är, ”- Fruntimmer 
får så lätt saker och ting om bakfoten.  
- Jag är fullkomligt överens med er.” (Trenter, 1961, s. 177) Här kan man se hur kvinnorna 
ses som ett släkte för sig.  
 
Kerstin har en stor roll i bokens upplösning, det är hon som kommer brottslingarna på spåren, 
men trots det blir hon undsatt av män och framställs som relativt vek och känslosam då hon 
svimmar och gråter. Om man granskar detta scenario närmre och vänder på situationen, det 
vill säga sätter en man exempelvis Harry i Kerstins situation, är det inte särskilt troligt att en 
kvinna kommit till hans undsättning. Kerstin uppmärksammas dock för sitt mod men då orden 
”…den fagra hjältinnan…” (Trenter, 1961, s. 210), vilket vi anser tyder på en något 
nedlåtande syn på Kerstin och att hon då särskiljs från en manlig hjälte.  
 
Kerstin kan vi se som en typisk kvinna som stämmer in på kategori A- a i Yvonne Hirdmans 
stereotypmodell. Hon är aktiv, initiativrik och hon följer med Harry under hans utredning. 
Trots detta beskrivs hon ändå som den lilla flickan som Harry inte riktigt tar på allvar. Detta 
gör att Kerstin passar in i denna kategori som innebär att kvinnan ses som den lilla mannen, 
trots att hon försöker ses hon som en sämre del av det manliga könet.  



 46 

 
I  Hirdmans manliga stereotypmodell kan vi inte placera in Harry i någon specifik kategori då 
hans karaktär inte beskrivs så konkret men vissa av hans drag passar in i Grund- A. De 
egenskaperna som stämmer överens är att han är kontrollerad, behärskad och han beskrivs 
inte utifrån sin kropp utan man får bekanta sig med honom utifrån hans sinne. De övriga 
karaktärerna, Tessy och Sigismund, finner vi ännu svårare att kategorisera då man inte på 
djupet får lära känna deras person.    
 
4.2 2001 och 2002 års detektivromaner 
 
Vi kommer nedan att analysera tre böcker skrivna av de tre mest utlånade författarna år 2001, 
Håkan Nesser, Henning Mankell och Olov Svedelid. Den föraning vi hade innan vi började 
vårt analysarbete var att genusstrukturen i dessa böcker inte skulle vara lika utmärkande som i 
de från 1961. Liksom i vår analys av böckerna från 1961 får vår första bok från detta årtionde 
något större plats, detta för att klargöra hur samhällsstrukturen tedde sig och få en bättre 
uppfattning av den miljö 2001 och 2002 års detektivromaner utspelar sig i för att undersöka 
hur genusstrukturen tar sitt uttryck.  
 
4.2.1 Svalan, katten, rosen, döden – Håkan Nesser 
 
Karaktärerna 
 
Huvudkaraktärer; 
Van Veeteren: före detta kommissarie och chef för kriminalavdelningen 
Ewa Moreno: kriminalinspektör 
Maarten deFraan (Figurerar även med namnen Benjamin Kerran, Amos Brugge): mördaren 
 
Biroller; 
Monica Kammerle: offer 
Reinhart: kommissarie 
Münster: intendent  
Jung: inspektör 
Rooth: inspektör 
 
Fördelningen av kön mellan karaktärerna är två kvinnor och sex män, varav en kvinna och två 
män är huvudkaraktärer. Som man kan se är det övervägande män i denna bok precis som i 
Död men obegråten. 
 
Första gången Van Veeteren presenteras befinner han sig i en smörgåsbutik och skäller ut 
butiksbiträdet då Veeteren begärt en smörgås med kärnfria oliver men förstör en tand på just 
en olivkärna. Han framställs som väldigt burdus, han avbryter ständigt biträdet, han är 
bestämd och vill ha saker gjorda på sitt sätt. Veeteren är en person som är känd för sin 
intuition och han framställs bufflig, framfusig och han är en person som tar plats i sitt sätt att 
vara. ”Om det kom in någon kund och frågade efter deckare kunde han alltid be honom dra åt 
helvete. Eller återkomma på måndag.” (Nesser, 2001, s. 282) Dock har han även en mer 
självkritisk sida, exempelvis känner han sig osäker på om han trots ganska klara bevis 
misstänker fel person vilket får honom att ifrågasätta om han fortfarande är kapabel till att 
agera som en polis. Vi får intrycket av att Veeteren slutade inom poliskåren på grund av att 
han var trött på allt våld i samhället som han mötte genom sitt arbete och när han nu återigen 
är inblandad i ett fall kommer dessa känslor tillbaka.  
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- Kan man säga. Och det är ingen munter historia den här gången 
heller. Fast det är ju det som är själva den ruttna kärnan i 
polisarbetet… 
- Vilket då? 
- Att det aldrig känns bra när man har löst sina arbetsuppgifter 
heller. När allt är blottlagt. Det finns ingen tillfredsställelse under 
arbetets gång och ingen efteråt. Mera som en …ja, som en lyckad 
amputation ungefär. 
- Jag förstår, sa Ulrike. Och vad är det man amputerar då? 
- En bit av själen, sa Van Veeteren. Den ljusa sidan av själen. 
Men jag har ju slutat, gudbevars, vad sitter vi här och förmörkar 
oss för? (Nesser, 2001, s.  396-397) 

 
Trots att han känner på det här sättet är det svårt för honom att låta bli att blanda sig i 
utredningen. Enligt Mäntymäki är det även ofta som männen i detektivromaner röker, dricker 
och äter mycket, gärna något exklusivare eller precis tvärtom. (Mäntymäki, 2004, s. 112) 
Detta stämmer bra in på Veeteren då han ofta dricker och då uttryckligen kvalitetsdryck så 
som mörkt öl eller ett bra rödvin.   
 
Veeterens verkar se på det motsatta könet som om de har en slags inneboende moderlighet 
och trygghet. Ett exempel på detta kan man se när Moreno anländer till hans butik när han är 
barnvakt och han tänker: 
 

Kanske inte så dumt med en kvinna? tänkte han. Om det skulle bli 
kritiskt på något sätt. Ewa Moreno hade visserligen inga barn för 
egen del ännu, men hon var väl ändå en biologisk varelse? I högsta 
grad biologisk, slog det honom. (Nesser, 2001, s. 283) 

 
Ett annat tecken på detta är när Veeteren tänker på sin hustru Ulrike, ”…den inneboende 
tryggheten i hennes kvinnliga, varma väsen. Eller någonting dylikt biologiskt.” (Nesser, 2001, 
s. 98) Vi anser att detta är en typisk kvinnosyn som vi tycker ofta förekommer i böckerna från 
2001 och 2002, när karaktärer framställs som burdusa och kraftfulla män och kvinnorna står 
då för en trygghet som de kan uppsöka vid behov. Dock verkar det som om Veeteren ändå 
hyser en viss respekt för kvinnorna i hans omgivning då han diskuterar och lyssnar på ett 
flertal kvinnors åsikter i boken.  
 
Ewa Moreno beskrivs första gången i samband med att hon besöker Veeterens bokantikvariat. 
Man får då ta del av hans tankar om Moreno så som en väldigt attraktiv kvinna som blir 
vackrare med åren. Hon framställs som en lättsam och saklig person som hyser stor respekt 
för sin före detta chef, Veeteren. Under samtalet påpekar Veeteren hennes utseende ett flertal 
gånger och undrar även om hon inte skaffat sig en man än. Genom boken beskrivs Moreno 
som något av en filosofisk kvinna som ofta har djupa funderingar kring livet. Hon framställs 
som en person med ganska dåligt självförtroende som ofta frågar efter andras åsikter istället 
för att komma med egna.  
 
Man får intrycket av att Morenos relation till män inte varit särskilt bra då hon framställs som 
en bitter kvinna som ofta ser ner på män. Vid ett tillfälle när hon sitter och samtalar med en 
kvinnlig polis vid namn Sammelmerk säger hon följande;  
 

- Jo, sa hon, så här alltså. När nu hannarna – om dom bara följer 
sina instinkter och primära behov, alltså – är programmerade för 
att få tillfredsställelse på styvt tjugo sekunder…ja, då kan ju vår 
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herre knappast ha menat att vi kvinnor skulle ha nåt nöje av det 
hela. Eller hur? (Nesser,2001, s. 339) 

 
Man kan även känna av en viss bitterhet gentemot kvinnor, hon tänker ofta nedlåtande om 
andra kvinnor och deras leverne. ”Dom [två tonårsflickor som utfrågas om ett försvinnande, 
vår anm.] kommer att ha celluliter och hängbröst före tjugo, tänkte hon och drog ett djupt 
andetag. Det är inte mer än rätt, det heller.” (Nesser, 2001, s. 170) 
 
Trots att hon är bitter mot män känner hon en press på sig att det börjar bli dags att stadga 
sig, vilket inte är särskilt märkligt då många i människor i hennes närhet ständigt påpekar 
detta faktum för henne. Detta anser vi är ett tydligt exempel på att samhällsnormen som 
existerar i boken är att om man är en attraktiv kvinna i medelåldern bör man vara gift och ha 
barn.  
 
Första gången man får möta Maarten deFraan är när han dödar sin fru genom att strypa henne. 
Han skildras som en pervers, översexuell och aggressiv person. När han precis dödat sin 
hustru sker följande: ”Han betraktar hennes mörka triangel som syns tvärs igenom den tunna 
bomullen, stryker över den med handen ett par gånger och känner på sin stenhårda lem.” 
(Nesser, 2001, s. 12) Man får även vissa aningar om att han haft ett något märkligt förhållande 
till sin mamma då han tänker på henne i samma stund som han begått sitt brott. Han ser på sitt 
agerande som en utmaning då livet i övrigt ter sig meningslöst och mördandet skänker honom 
en förhöjd livskänsla. deFraan är en man som man kan säga har två personligheter, å ena 
sidan är han mycket kontrollerad och dominant och manipulerar sina offer att finna honom 
tilldragande. Samtidigt är han en person som är välutbildad och vältalig vilket medför att han 
inte uppfattas som särskilt hotfull. Han framställs också som hemlighetsfull, beräknande, 
djärv och väldigt lugn. 
 
deFraan verkar ha en väldigt förvrängd kvinnosyn, vilket man redan tidigt i boken upptäcker. 
Den präglas av det osunda förhållande han hade till sin mor som man får glimtar av genom 
berättelsens gång. ” Drömde om branden och om sin mor. Om hur han sög på hennes 
bröstvårtor för sista gången på sin tolvårsdag.” (Nesser, 2001, s. 478) Ett annat exempel är, 
”Drack en del och drömde om sin mors könshår. Det blev ganska uttunnat med åren.” 
(Nesser, 2001, s. 480) deFraan inleder ett förhållande med två av sina offer, Monica 
Kammerle och hennes mamma Martina Kammerle, där han genom Monicas ögon till en 
början är lugn och trygg. Efter ett tag inser Monica att förhållandet är skadligt både för henne 
och för hennes mamma och försöker då dra sig ur, men han använder sig då av sina 
manipulativa egenskaper. 
 

- Plågar det dig? frågade han. Det här mellan dig och mig.  
Hon funderade en stund. 
- Kanske inte plågar, sa hon. Men det får vara slut nu. Jag trodde 
du hade fattat det.  
Hon märkte hur han stelnade till. Blev sittande orörlig ett par 
sekunder innan han lugnt och stilla lade ifrån sig besticken på 
tallriken.  
- Jag hade för mig att vi hade ansvar båda två, påminde han. Hade 
för mig att det var du som sa så.  
Hon svarade inte och såg inte på honom. 
- Om jag accepterar dig som en riktig kvinna – och det var väl så 
du ville ha det? – så måste du också försöka uppföra dig som en 
riktig kvinna. Och acceptera att jag är en man. (Nesser, 2001, s. 
59-60) 
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deFraan är även ursäktande gentemot Monica för att få henne att se honom som vänlig och 
charmerande vilket leder till att hon får dåligt samvete för att hon vill avsluta det hela. Dåligt 
samvete är däremot inget som plågar deFraan då han anser att det snarare är hans rätt att ta 
livet av kvinnor, ” Jag är i min fulla rätt att döda varenda en av dem, alla dessa som förr eller 
senare avvisar mig…att blåsa ut dessa svaga lågor i dessa kallnande, äckliga köttstycken, …” 
(Nesser, 2001, s. 236-237) Han känner stor tillfredsställelse när han dödar sina offer, han blir 
upphetsad av det och masturberar alltid efteråt. Vi får uppfattningen om att genom att vara 
hotfull och dominant mot sina offer känner karaktären makt över kvinnor.   
 
Karaktären Monica Kammerle, som är ett av offren, är en 16 årig flicka som bor med sin 
mamma Martina och tar hand om henne då hon är manodepressiv. Första gången hon 
presenteras är det som en typisk tonåring som är irriterad på sin mamma, dock får hon genast 
dåligt samvete då hon vet att hon måste vara en god dotter och hon skäms för sina 
nedvärderande tankar. Genom hela boken pendlar Monica mellan att vara arg på sin mamma 
samtidigt som hon då får dåligt samvete. Hon är också arg på sin mamma som inte tar hand 
om henne som hon borde göra och Monica saknar trygghet. Detta gör att hon söker sig till 
deFraan som hon hoppas ska kunna ge henne det. ”Men hon mindes hans goda lukt. Hon 
mindes det sträva tyget i hans skjorta och hans jämna, djupa andetag mot hennes rygg. Hans 
värme och hans starka händer som då och då varligt strök henne över armarna och håret” 
(Nesser, 2001, s. 30) Monica är en tonåring som är känslosam och hon anser att ingen förstår 
henne och hon ser ofta ner på sig själv. Hennes klasskamrater anser att hon är märkvärdig och 
att hon tycker att hon själv är förmer än de andra, vilket gör att hon inte har några vänner.  
 
Reinhart och Münster presenteras samtidigt i boken och då i samband med att de sitter på 
polishuset och har precis fått in ett mordfall. De diskuterar fallet och man får intrycket av att 
de är ganska lika varandra, lite smått kaxiga män som har blivit härdade av åren inom 
poliskåren. Reinhart är den som bestämmer i utredningen och framställs som något 
nonchalant då han väljer vilka frågor han vill besvara från de övriga medarbetarna. Ju mer tid 
som förflyter och fallet förblir olöst ju mer irriterad och lättretlig framstår han.  
 

- … Jag [Münster, vår anm.]tror det är bäst att lämna dig 
[Reinhart, vår anm.] ifred, hur som helst. Du verkar lite 
premenstruell, om du ursäktar att jag säger det.  
- Dra åt helvete, sa Reinhart och såg sig om efter ett tillhygge, 
men Münster hade redan hunnit ut i korridoren. (Nesser, 2001, s. 
321-322)  

 
Reinhart skildras som en ganska snäsig, piprökande person som har samarbetssvårigheter med 
personer som har högre rang än han själv och vi får intrycket av att han då känner sig 
mindervärdig och hotad i sin position. Münster hyser stor respekt för sin kollega Reinhart och 
framställs i inte riktigt lika hårda ordalag utan verkar vara en mer sympatisk person. Dock har 
även han vissa bryska drag så som att han till exempel avbryter människor.  
 
Den första replik som Rooth utbrister i boken är ”- Jävla skit, sa Rooth. Jag står nästan inte ut 
med sånt här[här syftar han på mord, vår anm.].” (Nesser, 2001, s. 134) Vilket gör att man får 
intrycket av att han inte är lika erfaren som de övriga inom kåren. Jungs svar på denna 
kommentar är ”- Du har betalt för att stå ut…” (Nesser, 2001, s. 134) Han, liksom Reinhart 
och Münster, framstår som något mer erfaren och härdad än Rooth. Jung är den som man får 
lära känna minst i boken men han framstår som lugn och rutinerad. Då han är Rooths partner 
får han ofta ta på sig rollen som den förståndiga i deras relation. Jung är även en lycklig 
familjeman, det är där han känner sig tillfreds med livet.      
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Rooth är den som ingen riktigt lyssnar på, det händer ofta att de ignorerar hans frågor och då 
speciellt Reinhart som han verkar ha en spänd relation till. Han tänker inte efter innan han 
pratar och framstår som poliskårens ”minsting” som ingen riktigt tar på allvar. Bitterhet är 
något som Rooth ibland känner då han funderar över sin familjesituation, vilken är att han är 
ensam medan alla hans manliga kollegor är stadgade. Han framstår som lite desperat över att 
finna en partner då han vid ett tillfälle söker en språkkurs enbart för att den består av tre män 
och tjugotvå kvinnor. Trots en desperat framtoning skildras han ändå som självsäker, 
exempelvis visas det när hans dejt uteblir och den enda orsaken han kan tänka sig är att det 
har hänt henne något, inte att det beror på honom. När han sedan upptäcker att kvinnan i fråga 
valt en annan man blir hans manlighet sårad och han utbrister ”Kvinna, ditt namn är 
bräcklighet!” (Nesser, 2001, s. 342)       
 
Yrkesroll/Familjeroll    
 
Veeteren är en före detta kriminalkommissarie som numera har ett eget bokantikvariat och 
verkar trivas med det lite mer lugnare livet. Under hans tid som kommissarie hade han en 
chefsposition och därmed hög status. Man får även intrycket att hans dåvarande kollegor 
hyste stor respekt för honom och gör fortfarande i viss utsträckning vilket tyder på att han 
skötte sin roll som överordnad till belåtenhet. Hans relation till hans före detta kollegor är 
skiftande, Reinhart känner sig hotad av Veeteren när han nu åter igen är inkopplad på ett fall 
och känner att han måste bekräfta sin chefsposition gentemot Veeteren och trycka ner honom 
en aning. ” – Tanken har slagit mig, muttrade han. Faktiskt. Det är otroligt hur avdankade 
kommissarier kan slå huvudet på spiken i vissa fall. ” (Nesser, 2001, s. 210) Veeteren får 
desto större respekt från Moreno som ständigt söker sig till honom. Vi får intrycket av att han 
känner ett ansvar för henne och att Moreno är i behov av hans stöd. Han behandlar henne på 
ett faderligt sätt exempelvis genom ”…och fick en klapp på huvudet i retur.” (Nesser, 2001, s. 
402) och försöker uppmuntra henne till att tro mer på sig själv.  
 
Veeterens familj består av sambo Ulrike Fremdli, sondottern Andrea och den avlidne sonen 
Erich. Ulrike och Veeteren har känt varandra i fem år och Veeteren framstår som väldigt 
förälskad i henne. 
 

Han blev stående ett par ögonblick och betraktade henne. Kunde 
inte heller denna märkliga morgon förstå vilken välvillig högre 
makt det var som fört henne i hans väg. Eller honom i hennes. Om 
han hade någonting att tacka den gud för som han inte trodde på, så 
var det Ulrike Fremdli. (Nesser, 2001, s. 102) 

 
Det finns också en ömsesidig respekt mellan de två och Veeteren diskuterar ofta problem med 
Ulrike och lyssnar på hennes åsikter.  
 
Ewa Moreno är kriminalinspektör och i relationen till sina kollegor skildras hon som något 
tystlåten. Hon har svårt för att tro på sin egen förmåga och ursäktar sig ofta inför sina 
kollegor, vi tror dock att det kan ha ett samband med att hon känner sig något ensam som 
enda kvinna på avdelningen. Därför blir hon tacksam när det anställs en ny kvinna, 
Sammelmerk, som hon genast tyr sig till. ” Tänkte bara säga att jag tycker det är skitkul att 
det blev en kvinna som flyttar in i det här rummet…och så tänkte jag föreslå en liten middag 
ihop när du har tid. Så kan jag berätta om både det här fallet och allt möjligt annat. ” (Nesser, 
2001, s. 264) De fortsätter även träffas utanför arbetet och umgås som vänner.  
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Maarten deFraan är verksam som professor i engelsk litteratur och framstår som en högst 
intelligent person som dock håller en låg profil gentemot sina kollegor. Detta är i stort sett det 
enda man får veta angående hans yrkesliv. Man får heller inte reda på särskilt mycket om hans 
familjeliv, som vi tidigare nämnt har han varit gift men dödade sin hustru. Likaså framgår det 
att han hade ett märkligt förhållande till sin mamma och att hans far tidigt omkom i en brand.  
 
Monica Kammerle har ofta bytt klass och skola och har svårt att skaffa vänner då hon ses som 
märklig och högfärdig. En orsak till att hon inte har några vänner är att hon skäms för sin 
mamma så att hon inte vågar bjuda hem någon och det går rykten på hennes skolor om hennes 
manodepressiva mor. Relationen mellan Monica och hennes mamma är omvänd, det är 
Monica som har ansvaret då hennes mamma inte är kapabel att ta hand om varken sig själv 
eller någon annan. Då Monicas pappa omkommit i en olycka saknar hon en fadersgestalt och 
söker efter trygghet.  
 
Reinhart är chef för kriminalavdelningen och har därmed en hög position på sitt arbete. Hans 
relation med sina kollegor känns ganska avspänd då alla munhuggs med varandra. Ibland kan 
han dock bli sur och kort i tonen och han kan säga ifrån när det behövs. Münster är den person 
som Reinhart har det närmsta samarbetet med och de har en god relation, det märks dock att 
det är Reinhart som är det högre befälet dem emellan. Liksom övriga manliga karaktärer 
påpekar Reinhart ständigt Morenos skönhet. ”[…]…ringer det inte en liten klocka i ditt 
vackra huvud när du hör det namnet?” (Nesser, 2001, s. 319) Trots det har han ändå lika stor 
respekt för Moreno som för hans manliga kollegor. Om vi sedan ser på Reinharts 
familjerelation är det lilla man får veta att han har en fru, Winnifred och en dotter, Joanna. 
Dock antyds det att det är Winnifred som håller familjen samman och gör det mesta av 
hemarbetet samtidigt som hon själv arbetar vid engelska institutionen vid ett universitet.  
 
Münster är intendent på polishuset och det verkar som om han nästan är på samma nivå som 
Reinhart då han anförtror Münster viktiga uppdrag. Han har också, liksom Reinhart, svårt fö r 
att Veeteren lägger sig i utredningen och anser att han tar sig för stora friheter. Münsters 
familj är hans fru Synn, dotter Marieke, sonen Bart och ytterligare ett barn är på väg. Han 
skildras som en lycklig familjefar när han kan tränga undan våldet han möter genom sitt 
arbete. Det är svårt att säga någonting om vilken relation Münster har med sin fru då hans 
familjeliv endast beskrivs på en sida i boken.  
 
Inspektörerna Jung och Rooth är partners och i deras relation är det Jung som är den kloka 
och förståndiga, medan Rooth framstår som mindre erfaren. Deras relation med resterande 
kollegor får man ingen direkt uppfattning om, mer än att Rooth och Reinhart verkar ha en 
något spänd relation då han ofta ignorerar Rooths förfrågningar. Familjelivet för Jung ter sig 
på ett lyckligt sätt, han är gift med Maureen och tillsammans har de den tjugoåriga dottern 
Sophie. Rooth däremot är den enda av de manliga karaktärerna som inte har någon familj 
vilket han är bitter över.  
 
Om man ser på huruvida karaktärernas arbetssituation skiljer sig åt mellan könen kan man 
uppmärksamma att Moreno, som är den enda kvinnliga polisen, ständigt får påpekanden och 
kommentarer om sitt utseende. Hennes skönhet är också ett diskussionsämne i hennes 
frånvaro, ” – Jag känner förresten en vacker snut vid namn Moreno hos er…träffade henne ute 
i Lejnice förra sommaren. Kyss henne från mig om ni inte slarvat bort henne. ” (Nesser, 2001, 
s. 215) Moreno är också den av poliserna som är osäker på sig själv och framstår som vekare 
än de andra, även karaktären Monica Kammerle framställs som vek och sårbar.  
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När man däremot ser på karaktärernas familjesituationer kan vi inte urskilja någon skillnad 
mellan könen, exempelvis är både Moreno och Rooth ensamstående men detta är något de vill 
ändra på båda två.  
 
Över- och underordning 
 
Vi har svårt att urskilja ett specifikt genuskontrakt i boken, det enda vi kan uppmärksamma är 
att det ibland påpekas att kvinnor är biologiska varelser, det vill säga de ska föda barn och har 
en inneboende moderlighet, vilket vi tidigare gett exempel på. Dock märks det tydligt att 
mannen är den överordnade och kvinnan är lägre stående. Alla kvinnliga karaktärer genom 
boken, även de som vi inte tagit upp här som har mindre roller, framställs som om de har 
blivit formade av män. Många av kvinnorna har haft tidigare förhållanden som har påverkat 
hur de idag är, vilket är ett mönster som vi inte kan urskilja hos de manliga karaktärerna. Ett 
exempelvis är Monicas mamma Martina, när Martinas man fortfarande var i livet mådde hon 
bra, hon blev omhändertagen av honom och numera när hon är själv har hon helt förlorat 
fotfästet. När sedan deFraan kommer in i hennes liv blir hennes psykiska tillstånd återigen 
bättre för att ännu en gång krackelera när han lämnar henne. Även Ewa Moreno och ett av 
offren Ester Peerenkaas har haft förhållanden som gjort dem bittra och cyniska i deras 
relationer till män. Ett exempel på Esters bitterhet är; 
 

- Den viktigaste skillnaden mellan män och bananer, hade 
väninnan Ester Peerenkaas anmärkt vid något tillfälle, åtminstone 
för vårt vidkommande, är att män inte växer på träd.  
Det var förstås en alldeles korrekt observation. Även om man bara 
var ute efter att tillfredställa ett periodiskt behov, så var det 
givetvis en poäng om frukten smakade gott. De män som fanns att 
hämta på restauranger, barer och andra tvivelaktiga plantager var 
visserligen lättplockade, men resultatet, själva utbytet av 
arrangemangen, var sällan särskilt lyckat. (Nesser, 2001, s.  246-
247) 

 
I detta citat är det istället mannen som framställs som objekt, till skillnad från exempelvis 
1961 års detektivromaner där det alltid är kvinnan. Detta är någonting som vi tror aldrig 
skulle ha fått förekomma i de tidiga böckerna, vilket vi tycker tyder på att någon slags 
förändring ändå har trätt i kraft. Det är idag tillåtet att även sätta mannen i en utsatt position.  
 
De flesta kvinnliga karaktärer som förekommer i boken framställs som svaga, Monica på det 
sätt att hon söker trygghet genom män, Martina har psykiska problem, Moreno är bitter för att 
hon inte än har stadgat sig och tidigare har haft dåliga förhållanden. Ett tydligt exempel på 
detta är när en kvinna kommer till polishuset med information angående morden och beskrivs 
då på följande sätt;  
 

Tittade sig lite bekymrat runt om i rummet, som om hon ville 
försäkra sig om att hon inte var inlåst. Överhuvudtaget tyckte 
Münster att hon bar en aura av oro omkring sig. Hon var en tunn 
kvinna i hans egen ålder ungefär, med blek hy, blekt hår och bleka 
kläder. Han gissade att hon drogs med någons sorts kronisk 
sjukdom – fibromyalgi eller någon lindrig form av reumatism, 
kanske – men det kunde mycket väl bero på att han läst en artikel 
om dolt lidande i en av Synns tidningar häromkvällen. (Nesser, 
2001, s. 176) 
 

Ett annat lika tydligt exempel är i beskrivningen av en kvinnlig kurator;  
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Kuratorn blev röd långt upp i sitt blonderade hårfäste. Hon trevade 
nervöst mellan pappershögarna på skrivbordet och drack någonting 
ur en porslinsmugg med blå blommor på… Kuratorn skakade på 
huvudet och flackade med blicken.  
- Förlåt, viskade hon. Min …min personliga situation har varit 
pressande. Igår var jag på min brors begravning…det är ingen 
ursäkt, men …  (Nesser, 2001, s. 164-165, 167) 

 
Vi finner det också uppenbart att den familjesyn som präglar samhället i boken är att man ska 
ha en partner, dock behöver man inte nödvändigtvis vara gifta. De karaktärer som är gifta 
skildras som lyckliga i sitt familjeliv medan de som är ensamstående ofta framställs som 
bittra och ofta tänker de att de egentligen inte borde vara ensamma utan skaffa en partner. 
Även andra människor i deras omgivning påpekar ständigt för dem att de borde bilda familj. 
Veeteren frågar Moreno följande: ” - Du är förmodligen den vackraste snut jag sett. Jag är 
gammal nog för att våga säga det. Har du inte gift dig än? ” (Nesser, 2001, s. 113) Det verkar 
som om kvinnorna är väldigt beroende av män då de ständigt samtalar om dem och 
exempelvis är det det första Moreno och Sammelmerk samtalar om då de träffas för första 
gången. Då får man reda på att Sammelmerk flyttat till staden på grund av att hennes man fått 
jobb där. Sedan följer dialogen, angående giftermål:  
 

… Hur är det för din del? 
- Inte än, sa Moreno och kastade en blick ut mot gråvädret. Men 
jag tror det börjar bli dags.  
- Jag kan rekommendera det, sa Sammelmerk …(Nesser, 2001, s. 
263) 

 
Någonting som tyder på en särskiljning mellan könen är att det tas för givet att det är en 
manlig brottsling, vilket sägs uttryckligen i boken. Det antyds att en kvinna inte är kapabel 
till att begå så pass grova brott och då mördaren är i behov av fysisk styrka är en kvinna 
utesluten. Det finns dock kvinnlig aggressivitet i boken då ett av offren som lyckades 
överleva tar sin hämnd på deFraan vid bokens slut på ett väldigt brutalt sätt, vilket vi anser 
vara positivt på så sätt att kvinnan då inte enbart framställs som en klen varelse.  
 
Vi finner det svårt att placera in de kvinnliga karaktärerna i Hirdmans kvinnliga 
stereotypmodell, eftersom ingen av dem framställs på så sätt att man kan urskilja klara 
mönster som stämmer överens med Hirdmans kategorier i deras sätt att vara. Moreno skildras 
i och med sin yrkesroll som en karaktär som skulle kunna placeras in i kategori A – a, den 
lilla mannen, men detta stämmer inte överens med hennes personlighet där hon är alldeles för 
försynt och osynlig. Däremot kan vi se att deFraan på sätt och vis passar in i kategori Grund – 
A i Hirdmans manliga stereotypmodell. Han framställs som kontrollerad och beläst och ser 
sin egen manlighet genom sin penis, vilket stämmer in på denna kategori där mannens grund 
för manlighet ligger just i hans könsorgan.  
 
De övriga manliga karaktärerna kan vi gemensamt placera in i kategori A – A där mäns 
förhållande till varandra står i fokus, det skapas en stark gemenskap samtidigt som det finns 
en konkurrens om maskuliniteten. Detta kan vi urskilja hos våra karaktärer då de ständigt 
munhuggs och kastar ur sig kommentarer som exempelvis ” – Så talar en riktig karl, sa Van 
Veeteren. Du kommer att kunna springa maraton i maj.” (Nesser, 2001, s. 413) och ” Du 
verkar lite premenstruell, om du ursäktar att jag säger det.” (Nesser, 2001, s. 322). Detta visar 
på att de måste hävda sin maskulinitet samtidigt som de försöker tillskriver varandra mindre 
manliga egenskaper. Detta passar även in på det som Mäntymäki säger, att män bekräftar sin 
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maskulinitet genom att umgås med andra män så som kollegor, chefer och vänner. 
(Mäntymäki, 2004, s. 95)  
 
4.2.2 Innan frosten – Henning Mankell 
 
Karaktärerna 
 
Huvudkaraktärer: 
Linda Wallander 
Kurt Wallander 
 
Biroller: 
Erik Westin 
Anna Westin 
Zeba (Zebran) 
 
I denna bok, liksom i Maria Langs Att vara kvinna, är det flest kvinnliga karaktärer men trots 
det så är en av dessa få män en av huvudkaraktärerna.    
 
Linda Wallander är en 30-årig, nyutexaminerad polisaspirant som ska börja sitt arbete på 
Ystad polishus. Första gången hon presenteras i texten får man följa hennes tankar gällande 
vilka likheter hon har med sin pappa och det framkommer även att hon ofta hamnar i gräl 
med honom. Detta medför att hon inte presenteras som egen individ utan ställs i förhållande 
till en man, det vill säga sin pappa. Vidare i boken beskrivs hon som otålig, med ett häftigt 
humör men med stor iakttagelseförmåga. Hon har även höga krav på sig själv, vilket man kan 
se ett tydligt exempel på då hon klistrat upp en lapp på spegeln i badrummet och en vid sin 
säng som lyder: ”En polis som inte tänker klart är en dålig polis.” (Mankell, 2002, s. 136) 
När hon var yngre försökte hon vid två tillfällen ta sitt liv, vilket vi anser också tyder på 
hennes höga krav på sig själv och känner en press på att leva upp till omgivningens 
förväntningar. Något som präglar Lindas karaktär är att hon hela tiden känner att ett behov av 
att hävda sig gentemot sin pappa Kurt och bevisa att hon är kompetent nog att tillhöra 
poliskåren. Genom hela boken får man ta del av Lindas förflutna på så sätt att hon ständigt 
tänker på före detta pojkvänner. Ett exempel är: 
 

Just på den platsen hade hon några år tidigare berättat för honom 
[Kurt, vår anm.] om sitt beslut. Hon skulle inte bli 
möbeltapetserare, inte heller hade hon tillräcklig tilltro till den 
vaga drömmen om att kanske kunna bli skådespelerska. Hon hade 
slutat ge sig iväg på oroliga resor runt om i världen. Det var länge 
sen hon hade haft sällskap med en pojke från Kenya som utbildat 
sig till läkare i Lund och som varit hennes största kärlek, även om 
minnet hade bleknat de senaste åren. Nu hade han rest hem och 
hon hade inte följt med. (Mankell, 2002, s. 25) 

 
Vid ett flertal tillfällen sker denna ständiga tillbakablick på Lindas före detta pojkvänner i tid 
och otid och ännu ett exempel är, ”Linda tappade för ett ögonblick greppet om Anna och 
tänkte på sig själv. Hon hade också haft en Måns Persson som hon sparkat ut ur sitt liv i 
mitten av mars…”.(Mankell, 2002, s. 67) Detta gör att Linda framstår som svag då hon ofta 
känner sig vara i behov av att ha en man. När det anländer en ny polis till Ystad, Stefan 
Lidman, börjar Linda genast att ty sig till honom och fantisera om en gemensam framtid. 
Trots detta får man ändå en uppfattning om att hon är en stark person när hon lägger de andra 
känslorna åt sidan.      
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Kurt Wallander jobbar även han som polis inom Ystad poliskår. Första gången han framträder 
i texten få man intrycket av att han är en burdus man då han uttrycker, ”Jag har alltid drömt 
om att kunna stiga upp ur sängen på morgonen och kliva rakt ut på marken och pissa.” 
(Mankell, 2002, s. 24) Denna bild av Kurt som en barsk och rättfram man kvarstår genom 
hela boken. Han har även ett hett temperament som han har svårt att kontrollera och som går 
ut över omgivningen.  
 

Linda visste aldrig på förhand när hennes far skulle få ett av sina 
plötsliga och svårartade raserianfall. Hon mindes rädslan från 
uppväxten, den som både hon och hennes mor hade upplevt, men 
aldrig hennes farfar som bara ryckte på axlarna eller röt tillbaka. 
Ett oroligt sökande efter tecken på att ett raserianfall var på väg. 
En röd fläck i pannan, mitt emellan ögonbrynen, flammade upp, 
men oftast så sent att utbrottet redan var igång. (Mankell, 2002, s. 
115)  

 
Kurt är också en man som håller sig lite för sig själv och är väldigt hängiven sitt arbete. Han 
framställs som aggressiv, auktoritär och barsk. Han ”…dundrar fram genom livet som en 
ilsken infanteripluton.” (Mankell, 2002, s. 150) Han passar även in på den bild som 
Mäntymäki förmedlar där den typiska mannen i de hårdkokta detektivromanerna är en 
överviktig, smått försupen, skild polisman som alltid arbetar övertid och är olycklig. 
(Mäntymäki, 2004, s. 9)   
   
När Kurt träffar på attraktiva kvinnor stramar han upp sig och blir genast mildare i tonen. När 
han och Linda stöter på en kvinna i skogen som kan ha upplysningar om ett försvinnande 
reagerar han på följande sätt, ”Han rätade på ryggen, lyfta huvudet för att göra halsen mindre 
rynkig och drog in magen.” (Mankell, 2002, s. 127) I övrigt kan vi inte se att han särskiljer 
kvinnor eller behandlar dem på ett nedlåtande sätt.  
 
Erik Westin, som är ogärningsmannen i boken, presenteras på första sidan i boken när han flyr 
från en sekt där han varit medlem. Han befinner sig i skogen och skildras som rädd, jagad och 
med väldigt stark gudstro. Flera år senare startar Erik själv en sekt där han är ledaren som ska 
upplysa mänskligheten om hans egen gudstro. Han framställs som en känslokall och väldigt 
kontrollerande person, han tillåter varken sig själv eller andra att känna och tappa kontrollen. 
Han ser till att detta efterföljs genom att ta pulsen på hans sektmedlemmar, för att på detta sätt 
känna makt. Erik försöker fylla ett tomrum inom sig genom att trycka ner människor i guds 
namn, på så sätt verkar det som om han känner en tillfredställelse som en viktig och 
betydelsefull person. Han ser sig som guds sändebud och de människor som är hans 
följeslagare är martyrer för att resten av mänskligheten ska kunna finna den rätta vägen. 

 
Det gick några människor nere på stranden. En av dem hade en 
hund, en annan bar ett litet barn på sina axlar. Det är för er jag gör 
det här, tänkte han. Det är för er skull jag har samlat dem som är 
beredda att bli martyrer, för er frihets skull, för att fylla den tomhet 
ni kanske inte ens anar att ni bär djupast inom er själva. (Mankell, 
2002, s. 418)  

 
Erik har väldigt höga tankar om sig själv, vid ett tillfälle tänker han,  

 
”Någon måste alltid gå först. Det hade Jesus gjort. Men Gud 
hade övergett honom eftersom han inte gått tillräckligt långt. 
Jesus hade en svaghet, tänkte han. Jesus saknade den styrka som 
jag har. (Mankell, 2002, s. 419) 
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Han har dåligt samvete då han flera år tidigare övergett sin fru Henrietta och sin dotter Anna, 
men till och med sin återfunna familj är han villig att offra för att uppnå sitt mål.  
 
Eriks kvinnosyn är tvetydig då samtidigt som han vill att Anna ska bli hans efterträdare och 
inte har något emot att hon är kvinna så är det endast kvinnor han offrar i Guds namn. Vid ett 
tillfälle när Anna är upprörd och känslosam skyller han på att hon fått ärva det från Henrietta, 
kvinnorna är alltså det svagare könet. Kvinnorna han offrar har i hans ögon begått en synd, de 
har gjort abort. Detta anser vi kan tyda på ett konservativt synsätt där kvinnor är skapade för 
att föda barn och ska då inte välja abort. 
 
Första gången man får möta Anna Westin, dotter till Erik och nära vän till Linda, samtalar 
hon med Linda Wallander och framstår som eftertänksam och svävande då hon aldrig säger 
rakt ut vad det är hon funderar på. Vidare i boken beskrivs Anna med ord som misstänksam, 
mytoman, orolig, tankfull och punktlig. Man får intrycket av att Anna är en väldigt splittrad 
person som dras mellan två olika viljor, sin fars och sina vänners. Hon skildras som svag och 
blir manipulerad av Erik, dock har hon ett samvete som säger ifrån då hon blir tillsagd att 
skada sina vänner, hon går emot sin pappas vilja.  
 
Zeba, som liksom Anna är nära vän till Linda, beskrivs första gången till utseendet och man 
får även veta att hon är invandrare och har en son där pappan är frånvarande. Hon skildras 
som en trygg, moderlig och lugn person som ger Linda stöd när hon behöver. Zeba är även 
ganska hård och visar inte gärna sina svaga sidor.   
 
Yrkesroll/Familjeroll 
 
Trots att Linda Wallander ännu inte börjat sin anställning följer hon oftast med sin pappa på 
uppdrag men då mest som observerande åskådare. Kollegorna ser henne endast som sin 
pappas skugga och de tar ingen notis om henne, särskilt en kvinnlig kollega Ann-Britt 
Höglund. Dock när Linda mot slutet av boken vågar ta större plats på arbetet lyssnar 
kollegorna på vad hon har att säga men man får ändå intrycket av att det ibland är för att Kurt 
sagt åt dem att lyssna på vad hans dotter berättar. En av kollegorna, Stefan Lidman, tar Linda 
på allvar men detta vågar han inte erkänna inför Kurt utan hans och Lindas yrkesmässiga 
relation sker i tysthet.  
  
Kurt är en respektingivande person som har stor auktoritet bland sina kollegor. Trots att han 
inte är chef är det han som fungerar som samordnare av verksamheten som bedrivs och 
kollegorna vänder sig först och främst till honom med sina frågor. Det intryck man får av hans 
yrkesroll är att han är bestämd och organiserad och att han tar sitt yrke på största allvar. Man 
får även uppfattningen om att det finns en viss konkurrens män emellan på arbetsplatsen, som 
Linda uttrycker det, ”All denna tid som slösas bort med att pissa in revir.” (Mankell, 2002, s. 
281)    
 
Linda och Kurts relation till varandra är komplicerad, oftast är de ovänner och råkar i gräl. 
Linda hyser stor respekt för Kurt men samtidigt är hon rädd för hans temperament. Det är ofta 
han ifrågasätter Linda och de resultat hon kommer fram till. De har ändå ett stort förtroende 
för varandra och vet att de alltid ställer upp för varandra. Linda ser upp till sin far och anser 
honom vara en skicklig polis med stor auktoritet som hon lyssnar och lär sig av. Ett exempel 
på Kurts positiva inverkan på Linda kan man se när hon får medverka vid ett förhör där 
hennes far är förhörsledare och man delges att ”Den dagen lärde sig Linda något avgörande 
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om polisarbete.” (Mankell, 2002, s. 325) Med i familjebilden finns också Mona, Lindas 
mamma och Kurts före detta fru. Lindas relation med Mona är inte särskilt bra, hon kallar 
henne inte ens mamma utan vid namn. Deras relation är spänd för att de inte har något 
förtroende för varandra eftersom Mona vid flera tillfällen snokat bland Lindas saker och då 
läst hennes dagbok. Man får inte veta särskilt mycket om relationen mellan Kurt och Mona 
mer än att de haft ett stormigt förhållande under Lindas uppväxt, vilket ledde till skilsmässa. 
Dock har Kurt och Mona fortfarande en viss kontakt och Kurt känner ett visst ansvar för 
hennes välbefinnande. Det finns även med en pappa/farfar med i bilden som nyss avlidit. Han 
skildras som en egensinnig man som målade samma tavlor hela tiden i sitt uthus. Gentemot 
Linda var han kärleksfull och hyste stor tilltro till henne. Medan relationen till hans son Kurt 
var spänd, Kurt säger sig aldrig riktigt ha känt sin far och såg honom som en vresig gammal 
gubbe. Sedan han dog är det Kurt som är den överordnade i familjen.  
 
Kurt har alltid arbetat väldigt mycket vilket har gjort att familjen blivit lidande, han har satt 
arbetet som första prioritet vilket var en bidragande orsak till hans och Monas skilsmässa. 
”Det var som om hon först nu förstod varför han så sällan hade haft tid med vare sig henne 
eller Mona. Det hade helt enkelt inte funnits plats… han valde bort Mona och mig.” (Mankell, 
2002, s. 352) Kurts engagemang för sitt arbete och sitt åsidosättande av sin familj är enligt 
Mäntymäki något vanligt förekommande i detektivromaner. Hon säger också att det beror på 
att de har svårt att agera i andra sociala sammanhang. (Mäntymäki, 2004, s. 93)  
 
Erik Westin är verksam som sektledare, vilket upptar all hans tid så något annat yrke har han 
inte. Man får dock veta att han en gång i tiden varit sandalmakare. Hans familj består av hans 
dotter Anna Westin och hans före detta hustru Henrie tta, men då han övergett familjen för 
många år sedan har hans dotter och fru inte riktigt fullt förtroende för honom. Dock har Anna 
genom åren saknat sin pappa vilket gör att hon trots allt tyr sig till honom och blir påverkad 
av hans åsikter och gudstro. Relationen mellan Anna och Henrietta är inte heller den särskilt 
bra. Man får veta att när Anna var liten var hon rädd för sin mamma och de står idag inte 
varandra särskilt nära och man får intrycket av att de inte hörs av alls ofta utan mer lever 
varsitt liv.   
 
Zeba får man inte veta särskilt mycket om, varken när det gäller yrkesliv eller familjeliv. Det 
enda man får ta del av är att hon har en liten son, där pappan inte är närvarande och att hon är 
utbildad till bartender men de fortsatta yrkesplanerna sprack när hon blev gravid.  
 
Vi kan inte urskilja någon skillnad mellan hur de båda könens familjeroll skildras i boken. I 
de två huvudkaraktärernas yrkesroller kan vi se en skillnad då Linda ofta ignoreras och inte 
alls har lika stor respekt från kollegor som Kurt. Vi är medvetna om att det till viss del har att 
göra med att hon ännu inte är verksam polis men vi får ändå uppfattningen om att det även 
handlar om att hon är kvinna. Birollernas yrkesroll kan vi inte uppmärksamma då denna 
aspekt inte beskrivs närmre i boken.   
   
Över- och underordning 
 
I denna bok finns det inget tydligt genuskontrakt, men vi kan ändå ana en över- och 
underordning mellan könen. Det är tydligt att Kurt Wallander ha stor pondus och står över de 
resterande karaktärerna i texten, då särskilt Linda. Exempelvis kan man urskilja detta genom 
att Linda ständigt passar upp på sin pappa,  
 

Linda hade dukat fram det som fanns i Annas kylskåp. Hon visste 
att han ville äta ifred, under tystnad. När hon var barn hade det 
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nästan varit en dödssynd att prata eller stoja vid frukostbordet. 
Mona stod inte ut med att sitta mitt emot sin stumme man. Hon åt 
frukost när han gått hemifrån. (Mankell, 2002, s. 151) 

 
Detta är något som ständigt återkommer boken igenom, Linda anpassar sig efter Kurt.  
Ytterligare ett exempel på Kurts överordning är när han beordrar Linda att delge deras 
kollegor vissa uppgifter angående utredningen,  
 

- Du får en timme på dig at förbereda dig, sa han och reste sig. 
Inte mer. Jag säger till dom andra.  
Han gick ut och slog igen dörren. Linda fick en känsla av att hon 
inte skulle kunna ta sig ut ur rummet. Han hade låst in henne, inte 
med en nyckel utan med den förberedelsetid han gett henne, en 
timme, inte mer. (Mankell, 2002, s. 404) 
 

 
Man får en känsla av att Kurt alltid har velat ha en viss kontroll över Linda, särskilt 
framkommer detta när man får veta att han vid ett flertal tillfällen kastat ut hennes 
pojkvänner och spionerat på henne. Det finns dock tillfällen när Linda står upp emot sin 
pappa men får dåligt samvete och ångrar sig, vilket vi tycker tyder på att hon inte är bekväm 
med att vara överordnad Kurt. 
 

- Du sa nånting häromdagen, började han tveksamt.  
Linda visste genast vad han syftade på. Det roade henne att se på 
när han blev generad.  
- Du menar det där jag sa om att jag inte vet nån som bättre skulle 
behöva knulla än du. 
… Går jag för hårt åt honom, tänkte hon. (Mankell, 2002, s. 302-
303) 

 
Det finns ändå några få exempel på då hon står upp inför Kurt och känner ingen ånger inför 
sitt agerande, men samtidigt får man då en bild av henne som en upprorisk tonåring då hon 
exempelvis efter de bråkat springer iväg och sätter sig i sin bil och tjurar. Vid ett annat tillfälle 
sker följande, 
 

 Linda tog ett glasfat som stod på bordet och slängde mot honom. 
Fatet träffade honom i pannan och slog upp ögonbrynet. Blodet 
började genast rinna. Det droppade ner på pärmen med Harriet 
Bolsons namn på ryggen.  
- Det var inte meningen.  
Han tryckte papperservetter mot ögonbrynet.  
- Jag tål inte att du retar mig.  
Han lämnade rummet. Linda plockade upp glasskärvorna. Hon var 
så upprörd att han skakade. Han var rasande, det visste hon. Ingen 
av dem tålde förödmjukelse. Men hon ångrade ingenting. 
(Mankell, 2002, s. 402) 

 
Detta finner vi visar på att hon trots viss ånger har viljan att ta sig ur sin underordning.  
 
Något som vi också uppmärksammat är att alla offer är kvinnor. Ogärningsmannen Erik 
Westin har som vi tidigare nämnt en nedlåtande syn på kvinnor och i det sammanhanget är det 
inte så konstigt om de som offras endast är kvinnor, men även de personer som i boken dödas 
utanför sektens gränser är av kvinnligt kön. Vad tyder detta på? Man kan tolka detta som att 
kvinnor är det svagare könet som är ett lättare offer än män. Vi kan också urskilja att kvinnor 
är svagare genom att exempelvis i slutet av boken då Linda och hennes vänner har hamnat i 
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knipa och ett flertal män kommer till deras undsättning. Detta har vi också uppmärksammat i 
boken Färjkarlen. Trots att det är Linda som är den mest framstående huvudkaraktären i 
boken och har bidragit med mycket fakta i mordutredningen och borde varit den person som 
tagit sig ur knipan själv, är det ändå männen som kommer för att rädda henne.  
 
Det verkar även vara av stor vikt att som kvinna ha en man vid sin sida, detta visas genom att 
Linda genom hela boken tänker tillbaka på sina före detta pojkvänner och när kvinnor 
utfrågas är bland det första som efterfrågas om de har någon partner. Vid ett tillfälle när Linda 
är inne hos sin blivande chef ser hon hans leende hustru på bild och hon undrar ”…vem hon 
skulle ha på bild på sitt skrivbord.” (Mankell, 2002, s. 48) Dessa exempel anser vi tyder på att 
samhällsnormen i boken är att kvinnan behöver en trygghet, det vill säga en man.    
 
Genom att se på de olika exempel vi tagit upp här ovan kan vi konstatera att samtliga 
kvinnliga karaktärer framställs som svaga. Den enda karaktär som skildras som starkare än 
övriga kvinnor är Zeba men hon blir istället ett tilltänkt offer. Detta mönster har vi även 
uppmärksammat i Nessers bok Svalan, katten, rosen, döden.  
 
Om vi granskar Hirdmans kvinnliga stereotypmodell kan vi placera in Linda i kategorin A – 
a, vilken innebär att kvinnan är en avbild av mannen men hon kan aldrig nå upp till samma 
nivå. Linda framställs inte som typiskt kvinnlig utan hon svär, slåss och kan vara relativt 
kaxig. Hon har vissa drag som anses manliga men blir ändå ifrågasatt, alltså kan hon inte 
riktigt accepteras i den manliga gemenskapen. Anna och Zeba är svårare att placera in i någon 
speciell kategori, Anna framställs som en svag person som är lättpåverkad vilket gör att hon 
skulle passa in i kategori A – icke a, men bilden av henne förändras i slutet av boken då hon 
visar sig stark när hon trotsar sin fars vilja. Detta gör att hon inte passar in i ovan nämnda 
kategori. Zeba framställs i boken som jordnära, moderlig och trygg som är egenskaper som 
vore exemplariska att placera in i kategori A – B, där kvinnan ses som en biologisk varelse. 
Dock beskrivs Zeba även som hård och bestämd vilket gör att även hon är svår att 
kategorisera.  
 
Kurt Wallander kan vi placera in i Hirdmans manliga stereotypmodell och då i kategorin 
Grund – A. Den innebär att mannen är väldigt maskulin i sin framtoning och beskrivs med ord 
som hård, kontroll och ande. Vi anser detta stämmer in på Kurt då han framställs som en 
organiserad, framfusig och hård man. Han är också en man som människor ser upp till och ber 
om råd och hjälp, hans erfarenhet ger honom en vis framtoning, vilket är typiskt för Grund – 
A. Men inte heller Kurt passar helt in i en kategori då han exempelvis inte alltid är särskilt 
behärskad då han ständigt får raseriutbrott. Likaså kan vi placera in Erik Westin i kategori 
Grund – A. Han framställs i boken som en oerhört kontrollerad man som har nära kontakt 
med sin själ. Men samtidigt står han inte för styrka, som är en viktig komponent i denna 
kategori, då han desperat försöker fylla ett tomrum med hjälp av olika människor och Gud.         
 
4.2.3 Nödens handelsmän – Olov Svedelid 
 
Karaktärerna 
 
Huvudkaraktärer; 
Roland Hassel 
 
Biroller; 
Maud Gudmunds  



 60 

Therese Lager  
Maggie Chiari 
 
De roller vi valt ut att analysera i denna bok karaktäriseras av tre kvinnor och en man, varav 
huvudkaraktären utgörs av en man. Trots övervägande kvinnliga karaktärer är det ändå 
mannen som blir tilldelad huvudrollen precis som vi sett i flertalet av de böcker vi analyserat 
tidigare. 
 
Första gången man får bekanta sig med Roland Hassel sitter han i en bil och blir hotad av två 
män i baksätet, genom att ha ett knivblad mot sin hals. Hassel framstår vid detta tillfälle som 
ytterst sårbar, ångestfylld och rädd. Den uppfattning man får fortsättningsvis av hans karaktär 
är att han är en barsk man med kaxig attityd. Han är inte rädd för att yttra sin åsikt och 
avbryter gärna folk för att framhäva sin åsikt. Man får även intrycket av att Hassel är en 
ganska bitter man då han ofta klagar på hur samhället idag ter sig och är trött på våldet han 
dagligen möter.  
 

Men hela denna verksamhet stod mig upp i halsen. Man orkar med 
misär och ofattbar iskyla till en viss gräns. Vid våra interna 
dragningar om brottskategorier lät jag alltid tankarna vandra till 
trevligare marker när prostitutionen kom på tal, jag hade gjort mitt 
i kampen mot kroppar. Alla har en mättnadsgräns och jag var djupt 
tacksam över att ha fått lämna det deprimerade fältarbetet mot den 
bekväma kontorsstolen och den lilla trevna datorskärmen och den 
gosiga värmen vintertid. (Svedelid, 2002, s. 14) 

 
Hassel verkar vara nöjd med sitt numera lite lugnare liv på poliskontoret, han ser tillbaka på 
sin tid som spanare ute på fältet med känslan av att han dragit sitt strå till stacken och känner 
sig tillfreds. Vi får intrycket av att han är en nostalgisk man då han ständigt ser tillbaka på sin 
ungdom och minns andra episoder av sitt liv, man får då veta att han under en period drack 
mycket. Detta karaktärsdrag har vi även kunnat urskilja hos de manliga huvudkaraktärerna i 
de två andra böckerna från 2000-talet. Hassel framstår inte till sin karaktär som en osårbar 
hjälte, utan skildras som mänsklig då han exempelvis reagerar starkt vid situationer då han 
känner sig utsatt och hotad. Enligt Mäntymäki beskrivs huvudkaraktären i hårdkokta 
detektivromaner som realistisk och hon/han är inte oövervinnlig eller intellektuellt överlägsen 
(Mäntymäki, 2004, s. 11), vilket stämmer väldigt bra in på Hassels karaktär.  
 
Det är svårt att få en klar bild av Hassels relation till kvinnor då han behandlar dem olika. I 
sällskap med äldre kvinnor förvandlas han till en gentleman och han tänker efter innan han 
pratar eller agerar. När han samtalar med sin kvinnliga chef Maud Gudmunds känner man inte 
av någon förändring i hans framtoning, utan behandlar henne på ett respektfullt sätt. Men när 
han däremot är i sällskap med sin nya tillfälliga partner Therese Lager och den extrainkallade 
experten Maggie Chiari är han allt annat än respektfull. Genom hela boken tilltalar han Lager 
som Flätan och kallar dem båda för fnittriga flickor, vilket vi anser tyder på att Hassel har ett 
nedlåtande sätt gentemot vissa kvinnor.  
 

- Vad är det med dig? Vad är det med Therese som upprör dig så 
att du blir oprofessionell?  
Det tålde att fundera en halvminut på. Ja, vad var det egentligen? 
Ärligt talat vet jag inte. Du vet mobbningen i skolan. Det ingen 
talar om är att det finns barn som drar till sig mobbare bara genom 
att finnas till och kamrater som aldrig i sitt liv skulle ha tänkt sig 
att bli pennalister finner till sin häpna förskräckelse att de tillhör 
plågoandarna. Jäkligt men tyvärr sant. Men fan vet varför. 
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Flätmajan är så…så…motsägelsefull utan att det är något positivt 
med det. Hon har en massa komplex, vet väldigt lite om livet som 
det är, har en rigid uppfattning om det mesta, saknar humor, kan 
minst av allt skratta åt sig själv, tar allting på ett allvar som inte 
finns, man trivs inte i hennes sällskap, hon är trulig som en 
tonårsflicka, kan surna som gammal fil, och så den där förbannade 
flätan! (Svedelid, 2002, s. 110) 

 
I citatet kan man även urskilja att Hassel anser att Therese har sig själv att skylla för hans 
beteende, vilket man också kan se på ett flertal andra ställen i boken.  
 
Maud Gudmunds presenteras första gången i texten som före detta chefen Åke Sundgrens fru 
som fått tillträda som ny chef. Det förklaras att hon är mycket lämplig för sina arbetsuppgifter 
och har ett stort intellekt. Vi får dock uppfattningen om att detta förtäljs på grund av att hon är 
kvinna och det måste då tydligt förklaras att hon är kapabel till att sköta sitt arbete ändå. I 
samma stycke får man även på ett inlindat sätt veta att hon har snygga ben, ”De gräsliga och 
vidriga manschauvinisterna påstår i all enskildhet att hon till annat också har snygga ben.” 
(Svedelid, 2002, s. 17) Vidare i boken skildras Maud som en auktoritär och bestämd kvinna 
som är organiserad och framstår som en effektiv chef.       
 
Första gången Therese Lager framträder i boken beskrivs hon på följande sätt, ”En ung 
kvinna, ännu inte fyllda trettio, reste sig. Hon var mörkblond och hade till och med en lång 
fläta som gick ner över ryggen, och hon såg ganska bra ut men det gör alla kvinnor när de är 
unga.” (Svedelid, 2002, s. 34) Denna, som vi tycker, nedlåtande ton gentemot Thereses 
karaktär kvarstår genom hela boken. Hon skildras fortsättningsvis som en ordningsam och 
allvarlig kvinna men framförallt framstår hon som en hysterisk och väldigt hispig flicka. Detta 
kommer bland annat till uttryck genom att hon vid ett flertal tillfällen skriker att alla män är 
svin och hon tillåter ingen som helst fysisk beröring.  
 

Utan att tänka mig för buffade jag till henne med lös näve på 
överarmen och utbrast:  
- Bra! I think this is the beginning of a beutiful friendship.  
Men åter studsade hon och hoppade baklänges.  
-Du rörde mig! Äckligt…äckligt…” 
Utan att se på mig rusade hon därifrån och runt hörnet. (Svedelid, 
2002, s. 95)        

 
Detta exemplet anser vi visar på den bild man får av Therese Lager som genomsyrar hela 
boken. 
 
Första gången presenteras Maggie Chiari som en skärpt och intelligent person och meningen 
som sedan följer beskriver hennes utseende. Vidare i boken framställs hon som korrekt och 
professionell men hon framställs även ibland som flickaktig, helst i sällskap med Lager. Vid 
ett tillfälle beskrivs de två kvinnorna som ”…två välkända fnitterfior…” (Svedelid, 2002, s. 
181) och vid ett annat tillfälle skildras Maggie på följande sätt, ”Maggie Chiari räckte upp 
handen som en skolflicka…” (Svedelid, 2002, s. 157)  
 
Yrkesroll/Familjeroll 
 
Roland Hassel är verksam som kriminalkommissarie vid Operativa sektionen inom Centrala 
beredningen vid Stockholmspolisen. Han har tidigare arbetat vid en annan avdelning med ett 
intensivare tempo som spanare, men man får uppfattningen om att han självmant slutade vid 
denna avdelning för att istället fokusera på en något lugnare tillvaro bakom skrivbordet. Vi får 
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intrycket av att han trivs mycket bra i sin nya arbetssituation och blir emellanåt smått irriterad 
för att han i denna nya utredning blir tilldelad vissa spaningsuppdrag. Hassel verkar väldigt 
omtyckt på sin arbetsplats och får stor respekt från kollegor, dock verkar det mest vara från 
sin egen avdelning, då exempelvis vid ett tillfälle blir ifrågasatt av en kommissarie från en 
annan avdelning. Han får dock särskilt stor respekt från sin chef Maud som ofta frågar om 
Hassels åsikter och hans och Mauds relation framstår som god utan några större konflikter. 
Hans relation med Therese Lager kantas däremot ständigt av konflikter och missförstånd. 
Hassel tycker om att retas med Lager och ofta är det han som är orsak till deras konflikter, 
men han framställs ändå som en helylle kille som ständigt försöker få Lager att sluta fred med 
honom. Dock är Lagers karaktär väldigt hysterisk, vilket också påverkar deras relation.    
 
Hassels familj utgörs av hans fru Virena som är sjuksköterska och hans dotter Elin. Vi får 
uppfattningen om att Virena hela tiden ser till sin mans bästa och försöker behaga honom på 
bästa sätt. Det framgår även att Hassel ibland känner sig lite utanför då hans fru och dotter har 
ett väldigt starkt förhållande. Vi får uppfattningen om att detta möjligtvis kan bero på att han 
tidigare arbetat väldigt mycket, vilket har slitit på hans relation med dottern. Det är väldigt 
tydligt att Hassel ser på sin familj som det trygga i tillvaron och han är tacksam över att de 
finns. Detta stämmer bra in på vad Öhman säger, att det är hos kvinnan hjälten ofta söker 
tröst. (Öhman, 2002. s.29) Detta uttrycks på ett flertal ställen i boken, exempelvis ”Utan er är 
bara köld och mörker. Ni är min värld! Och det är bara i den avskärmade världen jag vill 
vara!” (Svedelid, 2002, s. 384) Det är också med dessa ord boken slutar, vilket vi tycker tyder 
på att precis som i boken Svalan, katten, rosen, döden, att ha en familj är detsamma som att 
vara lycklig.   
 
Maud Gudmunds är chef för Operativa sektionen inom Centrala beredningen vid 
Stockholmspolisen. Vi har fått uppfattningen om att hon har respekt från övriga medarbetare 
och hon har ett särskilt gott samarbete med Hassel. I deras relation är de rela tivt jämställda, 
dock är Maud chef och det märks, hon rådfrågar emellertid ofta Hassel och har stort 
förtroende för honom. Mauds familjesituation får man inte veta mycket om, endast att hon är 
gift med Åke Sundgren som är före detta polischef.    
 
Therese Lager är anställd vid kriminalen i Göteborg och är även verksam som student vid 
Interpol i Lyon. Hon har blivit kontaktad för att delta vid den pågående utredningen som 
boken kretsar kring. Eftersom hon i normala fall inte är verksam i Stockholm får vi 
uppfattningen att hon inte riktigt tas på allvar, det är ofta hon fördummas exempelvis ”Maud 
är en mycket rak person och även om hon för det mesta är en angenäm chef kan hon frysa till 
om hon ser uppenbar stupiditet.  
- Hur kan du [Therese, vår anm.] föreslå något så urbota dumt!” (Svedelid, 2002, s. 162) Som 
vi tidigare nämnt har hon inte heller särskilt bra relation till Hassel. Lagers familjesituation får 
man inte veta någonting alls om. 
 
Maggie Chiari arbetar vid brittiska polisen men har liksom Therese Lager kallats till 
Stockholm för att hjälpa till vid utredningen. Hon däremot bemöts med större respekt men 
även hon har vissa svårigheter att samarbeta med Hassel, i hans ögon är hon en flicka som 
fnittrar tillsammans med sin väninna Therese Lager. Det enda man får reda på om hennes 
familjesituation är att hon varit gift två gånger och i slutet får man veta att mannen som har 
framstått som hennes pappa i själva verket är hennes älskare.  
 
Vi kan inte urskilja några konkreta skillnader mellan könen och hur deras yrkes- och 
familjeliv skildras. Dock har två av de kvinnliga karaktärerna, Lager och Chiari, inte lika stor 
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respekt från kollegorna som mannen, Hassel, har. Vi kan även se att  Hassels familjeliv 
skildras betydligt mer än de övriga, men detta tror vi beror på att han är huvudkaraktären, inte 
på grund av hans kön.     
 
Över- och underordning 
 
Vi kan i denna bok ana konturerna av ett genuskontrakt på så sätt att många av kvinnorna 
tillskrivs sådana egenskaper som brukar räknas som kvinnliga och mannen har sådana 
egenskaper som brukar ses som manliga. Exempel på detta är att Maud ofta trutar med 
munnen och beskrivs som en kvinna som hyser omsorg om sina medarbetare. Även Hassels 
fru Virena framställs som en omsorgsfull kvinna, hon skildras som trygg och moderlig. Hassel 
själv beskrivs som en burdus och framfusig karl som inte är rädd för att säga vad han tycker. 
Vi kan också tycka oss ana genuskontraktet genom att kvinnan på en del ställen i boken 
förknippas med hushållssysslor, vid ett tillfälle säger Virena ”- Inte ska du väl skjuta min man 
när jag nyss har städat här. Du vet hur det blir med ett skott i kroppen. Skvätter överallt.  
Möjligen var det vardagen hos henne som fick Therese att tveka, det medsysterliga bekymret 
med att hålla rent.” (Svedelid, 2002, s. 99)  
 
Vi tolkar det också som om kvinnorna ses som att tillhöra en egen värld, detta får vi exempel 
på vid upprepade tillfällen i boken. Exempelvis vid ett tillfälle då Therese och Maggie sitter i 
en soffa och samtalar ”…började småviska, om vad gick inte att höra för ett maskulint öra, 
flickors hemligheter när inte herrarnas samtal intresserade dem längre.” (Svedelid, 2002, s. 
185-186) Det är också ofta det påpekas när det är kvinnor som är närvarande, när det är män 
sägs ingenting, det tas bara för givet. Tillexempel när man får veta att det inte bara är en 
pianist som spelar på en restaurang utan en kvinnlig pianist. Vidare i boken får man 
uppfattningen om att det endast är kvinnor som förstår kvinnor då det alltid är Therese som 
når fram till de övriga kvinnliga karaktärerna som dyker upp i boken och får dem att öppna 
sig. Hassel påpekar ofta att han inte förstår sig på det kvinnliga psyket, vilket vi ser som en 
tydlig särskiljning av kvinnor. Enligt Mäntymäki är det vanligt att kvinnorna i 
detektivromaner beskrivs som det andra könet, de existerar i en egen sfär som befinner sig 
utanför den ”normala” världen. (Mäntymäki, 2004, s. 364) 
 
Vi finner det svårt att placera in de kvinnliga karaktärerna i Hirdmans kvinnliga 
stereotypmodell. Maud framställs som att vara på samma nivå som Hassel och skildras inte 
som svagare än de manliga karaktärerna. Maggie skulle eventuellt kunna placeras in 
Hirdmans kategori A – a, då hon speglar enligt samma regler som männen men omtalas ändå i 
en något nedlåtande ton som flicka emellanåt. Therese är ytterst svår att placera i en kategori 
då hon skildras å ena sidan som en hysterisk flicka, men senare i boken blir hon hård och 
hotfull. Den närmsta kategori hon kan placeras in i är A – B, då hon beskrivs som motsatsen 
till den kontrollerade mannen.  
 
Liksom i merparten av de böcker vi analyserat passar den manliga huvudkaraktären mest in i 
kategori Grund – A, då Hassel framställs som hård och bestämd, alltså motsatsen till det 
kvinnliga könet. Men han besitter egenskaper så som att han är känslosam och sårbar vilket 
gör att han inte passar helt in i denna kategori.  
 
4.3 Sammanfattande diskussion 
 
Vi vill här i korthet visa på de återkommande mönster vi kunnat urskilja i de sex skönlitterära 
detektivromaner vi analyserat. Ett av dessa är hur de manliga huvudkaraktärerna framställs i 
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böckerna och då främst den person som ska lösa brottet. De har alla kunnat placeras in mer 
eller mindre i kategori Grund – A i Yvonne Hirdmans manliga stereotypmodell som innebär 
att mannen är kontroll, förstånd och ande. Desto svårare var det att placera in de kvinnliga 
karaktärerna i den kvinnliga stereotypmodellen, men vi kan dock se att de få kvinnliga 
huvudkaraktärerna kan placeras in i kategori A – a. Denna kategori innebär att de framställs 
som den lilla mannen.  
 
De manliga huvudkaraktärerna framställs som en motsats till kvinnan och skildras som 
kontrollerade och hårda män. Det förekommer alltid manliga attribut såsom att röka pipa eller 
häftiga bilar, det är minst en karaktär i varje bok som använder sig av sådana attribut. Vi kan 
också urskilja att merparten av de manliga huvudkaraktärerna i böckerna har som gemensamt 
att de ser på kvinnan som skör och därmed behöver en varsammare hantering, vilket leder till 
att de exempelvis lindar in sina frågor. Det är också alltid mannen som framstår som hjälten 
som räddar situationen, även i de böcker där det också finns en kvinnlig brottsbekämpare. 
Huvudkaraktärerna i böckerna är mestadels män, figurerar en kvinna som huvudkaraktär finns 
det även en manlig huvudkaraktär med i bilden. Kvinnan kan aldrig helt själv stå i fokus. Det 
mönster vi kan utröna när vi tittar på samtliga kvinnliga karaktärer är att de framställs som 
svaga på det sätt att de är i behov av män. I skildringen av brottslingarna kan vi också se ett 
visst mönster. De framställs som beräknande, sluga och deras beteende förstås genom att 
förklara dem som något onormala galningar.   
 
Karaktärernas yrkesroll och deras relation till kollegor framkommer inte särskilt tydligt. I 
böckerna från 1961 får vi som läsare knappt någon inblick överhuvudtaget i deras 
arbetssituation, medan vi i 2001 och 2002 års böcker får veta lite mer och då särskilt 
huvudkaraktärernas situation. Det vi dock kan urskilja är att de manliga karaktärerna ofta får 
en stor respekt från sin omgivning, för att de anses vara skickliga yrkesutövare. Det är även 
just genom sitt yrke man får lära känna de manliga karaktärerna. Samma mönster kan vi 
urskilja i karaktärernas familjesituation, där vi får veta ytterst lite i de äldre böckerna men 
något utförligare i de nyare. Dock kan vi se en gemensam familjenorm i samtliga böcker, som 
uttrycker att karaktärerna bör ha en livspartner för att bli lycklig.   
 
Innan vi började vår analys hade vi en misstanke att det finns en manlig dominans som skulle 
ta sitt uttryck i de sex böckerna, vilket vi också har uppmärksammat. Det existerar en över- 
och underordning, där mannen är den överordnade parten. Detta tar dock sitt uttryck på olika 
sätt men de gemensamma dragen är att kvinnan framställs som det svagare könet och de 
verkar ses som att tillhöra en egen sfär. Vi kan dock inte se ett tydligt genuskontrakt i 
samtliga böcker, men i böckerna från 1961 framstår det väldigt tydligt.  
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5. Diskussion 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur genusstrukturen tar sitt uttryck i detektivromaner 
och i samhället under 1960- och 2000-talets början och då genom att se på aspekterna yrkes- 
respektive familjeroll. Likaså har vi i detektivromanerna granskat hur karaktärerna skildras. I 
detta avsnitt kommer vi att utgå från våra frågeställningar genom att vi väver samman dem 
och placerar dem under två rubriker för att förtydliga vår diskussion kring resultatet. Våra 
frågeställningar är: Vilken bild förmedlas av de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i 
de tre mest utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001?, 
Hur skildras de kvinnliga och manliga karaktärernas yrkes- och familjeroll i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001?, Hur tar sig den 
manliga dominansen och kvinnans underordning i samhället sitt uttryck i år 1961 och 2001 
års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk? och på vilket sätt framträder vad Yvonne 
Hirdman kallar mannens överordning och kvinnans underordning i år 1961 och 2001 års mest 
utlånade detektivromansförfattarnas verk?  
 
 
5.1 Karaktärernas framtoning och deras yrkes- respektive familjeroll 
 
När vi började vårt uppsatsskrivande hade vi en föraning om att man på ett tydligt sätt skulle 
kunna utläsa genusstrukturen i detektivromanerna genom att granska karaktärernas yrkes- och 
familjeroller. Vi upptäckte emellertid att dessa aspekter inte framgick särskilt tydligt i de 
utvalda böckerna. Karaktärernas yrkes- respektive familjeroller framträder dock betydligt mer 
i böckerna från 2000-talets början, där man får en utförligare beskrivning av karaktärernas 
person. Enligt Mäntymäki beskrivs ofta den manliga huvudkaraktären i de hårdkokta 
detektivromanerna som en frånskild, alkoholiserad och olycklig man. Detta stämmer till stor 
del men inte till fullo in på de manliga huvudkaraktärerna i de böcker vi har analyserat. En av 
karaktärerna framstår som lycklig i sitt förhållande och hans alkoholvanor är under kontroll. 
En annan karaktär stämmer däremot bättre in på Mäntymäkis bild av den olycklige mannen, 
då han är frånskild och dricker ganska friskt emellanåt. (2004, s. 9) Han beskrivs som ganska 
ensam, den enda relation han har med det motsatta könet är med sin dotter och inte heller 
deras relation framstår som särskilt bra då de ständigt har konflikter. Ytterligare en karaktär 
har haft problem med spriten, han har tidigare i sitt liv levt som den man som Mäntymäki 
beskriver, men är numera en lycklig familjefar. 
 
I den litteratur vi granskat om samhället har vi fått uppfattningen om att familjen i början av 
2000-talets samhälle har genomgått en förändring från 1960-talet. Kärnfamiljen existerar inte 
längre i lika hög utsträckning och arbetet har fått ta en större plats i människors liv. 
(Göransson, 2000, s. 39,45) Detta har vi kunnat urskilja i de detektivromaner från 2001 och 
2002 som vi analyserat genom att en del av karaktärerna har satt arbetet främst och åsidosatt 
familjen. Att prioritera arbetet är något som är vanligt förekommande i samhället i början av 
2000-talet (Göransson, 2000, s. 39, 45), vilket gör att vi här kan se att samhället avspeglas i 
detektivromanerna i just denna aspekt. I alla tre böckerna framställs karaktärernas familjer 
som deras trygghet i en annars så skrämmande tillvaro som de upplever genom sitt arbete. Det 
förekommer också att kärnfamiljen ses som det ideala, karaktärerna med familj skildras som 
lyckliga. Detta skiljer sig från den litteratur som vi studerat som behandlar samhället, den 
menar att kärnfamiljen inte längre eftersträvas på samma sätt som tidigare. Genom denna 
aspekt kan vi alltså inte se att samhällsnormen återspeglas i detektivromanerna. Vi tror 
emellertid att det är mycket möjligt att samhällsstrukturen påverkar detektivromanernas form, 
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vilket vi även fått uppfattningen om då vi läst facklitteraturen. Ett tydligt exempel är att en 
förändring av rättssystemet på 1800-talet även ledde till en förändring av samhällskildringen i 
dåtidens detektivromaner. (Öhman, 2002, s. 23) Vi har även kunnat urskilja denna utveckling 
av samhällsskildringen, genom att de böcker vi analyserat från 1961 visar en bild som 
överrensstämmer med den samhällsnorm som rådde och liknande mönster kan vi överlag se i 
2001 och 2002 års detektivromaner. Det framgår emellertid inte på ett lika tydligt sätt i de 
senare böckerna som i de från 1961 , där det verkligen framträder på ett markant sätt. I 
böckerna från 2001 och 2002 är genusstrukturen mer dold, det är inte uppenbart att 
ojämställdhet råder men vid närmare granskning framkommer det dock.   
 
I de detektivromaner vi analyserat från 1961 beskrivs som sagt yrkes- och familjeroller knappt 
överhuvudtaget. Detta tror vi kan bero på att det inte är karaktärerna som är det viktiga utan 
fokus ligger på brottet och vägen till dess upplösning, vilket är ett typiskt drag i 
pusseldeckare. (Heller, 1995, s. 154) Det man dock nästan alltid får veta är om karaktärerna, 
både huvudkaraktärer och biroller, är gifta. Detta anser vi avspeglar det rådande 
samhällsklimatet där det ansågs vara av stor vikt att ha en partner, tvåsamheten var central. 
Innan vi påbörjade vår analys hade vi en föraning om att karaktärernas familjeroll skulle visas 
på ett tydligt sätt, vilket det som vi ovan nämnt inte görs. Detta finner vi förvånande då vi har 
fått uppfattningen om att familjen i början av 1960-talet var av större vikt än den är idag. Idag 
är det mycket vanligare med exempelvis skilsmässor. (Bygren, Gähler & Nermo, 2004, s. 26) 
Vi finner det då märkligt att familjebilden inte framställs på ett tydligare sätt i 1961 års 
böcker. Istället är det i 2001 och 2002 års böcker familjen skildras desto mer och som det 
trygga. Möjligtvis kan detta bero på att kärnfamiljen sågs som så självklar och naturlig i 
början på 1960-talet att man därmed inte beskrev familjelivet närmre i böckerna, det ansågs 
inte nödvändigt.  
 
Vi har även funnit en skillnad mellan 1961 och 2001 års detektivromaner i hur yrkesliven 
skildras, trots att det inte beskrivs i särskilt hög utsträckning. I de böcker från 2001 och 2002 
vi analyserat är yrket en viktig komponent i storyn, där karaktärerna oftast har en nära 
arbetsrelation till sina kollegor som vi som läsare får ta del av. I böckerna från 1961 berörs 
inte yrkeslivet i särskilt stor utsträckning, det enda man får veta är deras yrkestitel. 
Brottsutredaren arbetar ensam för att lösa brottet, visserligen får han ibland hjälp på vägen 
men till skillnad mot detektivromanerna från 2001 och 2002 där brottsutredaren har ett team 
bakom sig så framställs han som den ensamma hjälten. När vi har granskat karaktärernas 
yrken utifrån en genusaspekt i samtliga böcker kan vi inte finna att det är någon tydlig 
uppdelning av yrken mellan könen. Kvinnorna har inte endast sådana yrken som anses 
kvinnliga utan innehar även yrkestitlar så som chefspositioner, professorer, 
riksdagsledamöter. Männen har däremot endast sådana yrken som uppfattas som manliga, där 
finns ingen som har arbete inom typiskt kvinnliga områden. Vi anser att detta visar på att det i 
2001 års samhälle existerar en falsk jämställdhet inom arbetslivet, då kvinnorna till viss del 
kan överskrida könsgränserna medan männen fortfarande håller sig inom sina domäner. Vid 
första anblicken verkar det som att arbetsfördelningen mellan könen är jämställd men vid 
närmre granskning framkommer dess brister. Vi tror att det sker genom att kvinnorna endast 
blir insläppta på männens domäner på männens villkor. När det kvinnliga gränsöverskridandet 
sker menar Hirdman att männen ofta flyttar sig vidare till andra områden, vilket gör att 
kvinnorna alltid ligger steget efter. (1997, s. 416) Detta anser vi tyder på att det är mer 
accepterat att kvinnorna träder in på männens områden än tvärtom, eftersom vi tror att detta är 
ett sätt för männen att hela tiden behålla sin makt och inte riskera att hamna i underordnad 
position. Detta medför att den ojämställdhet som råder fortskrider. 
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Merparten av de manliga huvudkaraktärerna i 2001 och 2002 års böcker är eller har varit 
verksamma som kriminalkommissarier, vilket har påverkat dem i deras vardag. Både 
Veeteren och Hassel skildras som män som blivit ärrade av det våld de möter, de framställs 
som bittra över hur världen ser ut. Dessa huvudkaraktärer får stor respekt från sina kollegor 
vilket är en skillnad mot hur de kvinnliga huvudkaraktärerna framställs i sina yrkesroller. 
Linda Wallander som figurerar i Innan frosten ignoreras av sina kollegor och befinner sig ofta 
i skuggan av sin far, Kurt Wallander. Den andra kvinnliga huvudkaraktären finns i Svalan, 
katten, rosen, döden och inte heller hon framställs som särskilt respektingivande då hon 
ständigt efterfrågar andras åsikter och är relativt tystlåten. Vi har fått uppfattningen om att i 
och med att kvinnorna numera har tagit en större plats i detektivromanerna så ska man som 
kvinna vara nöjd. Nu finns de ändå med och figurerar vid sidan av männen och vi får 
intrycket av att man som kvinna ska vara tacksam över detta. Men kvinnorna i de böcker vi 
analyserat spelar för det mesta fortfarande endast en liten roll om man jämför med manliga 
karaktärer och kvinnors underordning kommer till uttryck genom deras sätt att skildras. 
 
I detektivromanerna från 2001 och 2002 framställs inte den manliga brottsutredaren som 
någon hjälte, han beskrivs som mänsklig med brister och fel. Mäntymäki menar att detta sätt 
att skildra karaktärer är vanligt i de hårdkokta detektivromanerna. (2004, s. 11) Detta anser vi 
syns väldigt tydligt i de böcker vi analyserat, istället för att vara en gentlemannamässig hjälte 
som är vanligt förekommande i 1961 års böcker, så skildras de manliga brottsutredarna som 
”riktiga män”. De svär, pissar, spottar och framstår som argsinta och maskulina. Kan detta 
vara ett tecken på ett förändrat mansideal? Vi anser att detta är mycket möjligt, i dagens 
samhälle tror vi att män behöver hävda sig och bevisa att de är ”riktiga män” som kan ta för 
sig, gärna sexuellt. Enligt Mäntymäki är det ofta män i detektivromaner bevisar sin manlighet 
genom just sin sexualitet (2004, s. 86), detta är dock något vi inte i särskilt hög grad har 
uppmärksammat i de böcker vi har analyserat. De manliga karaktärerna i dessa böcker visar 
istället sin manlighet genom det vi nämnt ovan, genom att vara högljudda och burdusa. I 
detektivromanerna från 1961 framställs såväl manliga som kvinnliga karaktärer som asexuella 
varelser, det finns dock undantag i form av karaktären Betti i Maria Langs bok som beskrivs 
som slampig och vulgär. Vi anser att genom att hon är en ung kvinna som visar sin sexualitet, 
vilket vi förmodar inte var accepterat i dåtidens samhälle i samma utsträckning som idag, blir 
hon brutalt mördad. Det verkar vara ett bestämt sätt att påpeka att ett sådant beteende inte är 
acceptabelt. 

 
5.2 Den manliga dominansen  
 
Genom vår analys av samhällskontexten har vi uppmärksammat att mannen har varit och är 
fortfarande den dominerande parten. Detta har vi kunnat se genom att granska hur 
jämställdheten sett ut inom områdena familj och arbete. I början av 1960-talet påbörjades 
debatten om kvinnans lika rätt till att arbeta och att arbetet i hemmet skulle fördelas lika 
mellan könen. Detta var en tid som präglades av två olika synsätt, det ena innebar att 
hemmafrusidealet från 1950-talet fortfarande skulle dominera och att det var mannens plikt att 
försörja sin familj. Det andra innebar att kvinnan skulle få möjlighet till att förvärvsarbeta i 
högre utsträckning och kombinera familj och arbete. De yrken som tilldelades kvinnor var 
sådana som anses typiskt kvinnliga, exempelvis vårdarbeten, sömmerskor, städerskor och 
telefonister. (Forsberg, 1992, s. 109; Qvarsebo, 2002, s. 28-29; Baude et.al., 1968, s. 108) 
Denna tydliga uppdelning av kvinnliga arbeten är som vi tidigare nämnt ingenting som vi har 
kunnat urskilja i de böcker vi analyserat från denna period. Då yrkes- och familjeliv inte 
berörs något nämnvärt i böckerna är det svårt för oss att urskilja någon manlig dominans 
genom dessa aspekter, dock kommer det till uttryck på andra sätt. Hirdman menar att 
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genusstrukturen består av två grundprinciper, den ena är mannen som norm och den andra är 
isärhållande av det manliga och kvinnliga. (1997, s. 404-405) Dessa aspekter har vi 
uppmärksammat i de böcker vi analyserat, den sistnämnda genom att mannen och kvinnan 
framställs som motsats till varandra och kvinnan beskrivs som det andra könet som inte 
verkar tillhöra denna värld. Detta kommer till uttryck genom att kvinnor och män blir 
tilldelade egenskaper som anses könstypiska och det är inte ofta de går utanför ramarna. 
Exempel på kvinnliga egenskaper är moderlighet, fnitter, hysteri och omtänksamhet, medan 
männen beskrivs som behärskade, respektingivande och handlingskraftiga. Enligt Bengt 
Stahlman, som skrivit boken Könsrollernas maskerad, fokuseras det mycket på kvinnor och 
mäns olikheter mellan könen i samhället istället för att se närmre på likheter. Det bidrar till 
socialiseringen av kön då man uppmuntrar pojkar till andra saker än flickor och tvärtom 
(Stahlman, 1998, s. 14), vilket även detektivromanerna i detta fall bidrar till. Likaså särskiljs 
kvinnorna i böckerna genom att de beskrivs utifrån sitt utseende, dock sker detta på olika sätt i 
de olika böckerna. I vissa av de böcker vi analyserat är det endast kvinnorna som man får lära 
känna genom deras utseende, medan det i andra böcker är både män och kvinnor som beskrivs 
till deras yttre. Detta sker då på olika sätt, genom att kvinnor omskrivs med långa 
utläggningar och med feminina ordval, männen beskrivs kortfattat och då med tydligt 
maskulina drag. Detta är ett typiskt drag för detektivromaner enligt Mäntymäki, att kvinnor 
ofta beskrivs som en kropp medan männen är intellekt. (2004, s. 107)Vi finner det 
illavarslande att vi uppmärksammat detta mönster även i 2001 och 2002 års detektivromaner, 
dock har vi fått uppfattningen att dessa författare är medvetna om att deras sätt att beskriva 
kvinnor kan ifrågasättas. Det leder till att författarna lindar in sina skildringar av kvinnor och 
skämtar om genusstrukturen, vilket gör att det är svårare för oss att kritisera dem för att bidra 
till det stereotypa tänkandet. Det kan även bero på att författarna vill ta avstånd från den 
genusstruktur som råder i detektivromaner, men samtidigt inte helt frångå den komposition 
som följer med genren där det oftast är männen som är den överordnade parten. Det är möjligt 
att författarna därför visar sin åsikt om genusstrukturen på ett mildare sätt, de vill markera sin 
distans till detta synsätt. 
 
Vi har även i ett antal av böckerna uppmärksammat Hirdmans andra grundprincip, vilken 
innebär att det är mannen som är norm som framgår markant i detektivromanerna vi 
analyserat. Hirdman anser att mannen som det normgivande kommer till uttryck på ett flertal 
sätt i vårt samhälle (2001, s. 59) och vi har kunnat urskilja detta genom exempelvis ett 
utpekande av kvinnan. Vid ett flertal tillfällen kan vi se att när man i böckerna talar om ett vi 
är det mannen som det står för, kvinnorna särskiljs genom att det poängteras att det 
exempelvis är en kvinnlig polis. Vi finner detta faktum att det fortfarande i böckerna från 
2001 och 2002 existerar en sådan tydlig särskiljning är problematiskt. Enligt Nordenmark 
utsågs Sverige för tio år sedan till världens mest jämställda land men trots det råder det inte 
fullständig jämställdhet (2004, s. 21), vilket vi anser att denna särskiljning av könen i 2001 
och 2002 års detektivromaner visar på.  
 
Om vi tittar närmre på könsfördelningen av karaktärerna som vi har valt ut kan vi se att det är 
20 kvinnor och 21 män, det vore då logiskt att kvinnorna skulle få lika stor uppmärksamhet 
som männen i böckerna. Dock är det endast tre kvinnor som figurerar som huvudkaraktärer 
och sju män. De tre kvinnliga huvudkaraktärerna figurerar heller aldrig som ensamma 
huvudrollsinnehavare, det finns även då alltid med en manlig huvudrollsinnehavare vid 
hennes sida. Vi får uppfattningen att i den litteratur vi läst som behandlar detektivromaner tas 
det ofta för givet att huvudkaraktären utgörs av en man och att kvinnorna i detektivromaner 
endast är biroller för att på olika sätt framhäva den manliga huvudkaraktären. Kvinnorna är 
endast en del av rekvisitan i böckerna. Vi finner att detektivromanernas maskulinitet inte 
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ifrågasätts i särskilt hög grad, utan accepteras bara som den är. Vi tror att det kan bero på att 
detektivromaner har en väldigt invand struktur som människor finner tilltalande, vilket kan 
göra det svårt att frångå denna uppbyggnad av genren. Det finns dock de som tar upp detta 
ämne exempelvis Anne Cranny-Francis och försöker få till en förändring.  
 
Likaså har vi uppmärksammat att i de fall där det förekommer en kvinnlig huvudkaraktär som 
är delaktig i brottsutredningen och brottets upplösning ser ut att ligga i hennes händer, så 
kommer ändå en man till undsättning och intar hjälterollen. Uppmärksamheten riktas ändå på 
mannen när det i själva verket är kvinnan som skulle varit den självklara att stå i rampljuset. 
Även de kvinnor som framställs som något mer jämställda männen, blir i slutändan ändå 
ifrågasatta och faller tillbaka till att bara vara den typiska kvinnan. Detta finner vi vara tecken 
på att kvinnorna i böckerna framställs som det svagare könet som är i behov av mäns 
trygghet. Vi har kunnat urskilja denna företeelse i alla de sex böckerna vi analyserat, dock 
kommer det till uttryck på olika sätt. Ett exempel är i boken Svalan, katten, rosen, döden där 
samtliga kvinnliga karaktärer framställs som svaga genom att de känner sig i behov av och 
blivit formade av män. Synen på kvinnor som biologiska varelser är också vanligt 
förekommande i detektivromanerna, många av kvinnorna framställs som moderliga 
omhändertagande med ett naturligt fallenhet för barnavård. Detta återkommande mönster 
finner vi vara ett konservativt synsätt som i dagens samhälle borde vara utrotat sedan länge, 
dock kan vi ha viss förståelse för det i 1960-talets samhälle då idealet såg ut som det gjorde. 
Självklart finns det även idag de som anser att kvinnor och män har biologiska skillnader som 
inte går att förändra som medför att kvinnors naturliga plats är i hemmet som barnuppfostrare 
medan männen ska vara försörjare, men detta är ett synsätt som vi personligen inte kan dela.  
 
Då fem utav de sex böcker vi har analyserat är författade av män kan man ställa sig frågan 
huruvida genusstrukturen hade sett annorlunda ut om det istället varit kvinnliga författare. En 
av böckerna är dock författad av en kvinna, men även den har fallit in i det stereotypa 
tänkandet kring kön och framställer kvinnor som svaga. Vi kan då misstänka att den rådande 
genusstrukturen är så ingrodd i vårt tankesätt att det förmodligen inte skulle göra någon större 
skillnad. Det har dock uppkommit feministiska detektivromaner där författarna bryter ner den 
traditionella genusstrukturen, kvinnor beskrivs i dessa böcker som mer än bara en kropp. 
(Cranny- Francis, 1990, s. 161)Vi finner emellertid att det faktum att man måste betona att 
denna sorts detektivromaner är feministiska är förkastligt, de faller inte endast under kategorin 
detektivromaner utan måste särskiljas. Enligt Hirdman bidrar särskiljning till fortsatt 
ojämställdhet mellan könen (1997, s. 405), vilket gör att man då kan säga att de feministiska 
detektivromanerna motverkar sitt eget syfte. Trots detta anser vi att de behövs för att 
synliggöra den manliga dominansen i detektivromaner för att på längre sikt kunna få till en 
förändring av genrens uppbyggnad. 
 
Hirdman har utformat en stereotypmodell för kvinnor respektive män som består av 
kategorierna A – a, A – icke a, A – B, Grund – A, A som i A – a, A som i A – B och A – A. I 
vår analys har vi granskat karaktärerna för att se om vi kan placera in dem i dessa kategorier. 
(2001, s. 27) Det vi tydligast har kunnat utröna är att de manliga huvudkaraktärerna alla på ett 
eller annat sätt har kunnat placeras in i kategori Grund – A. Den innebär att mannen framställs 
som hård, kontrollerad och som intellekt, själ och ande. (Hirdman, 2001, s. 48-51) Desto 
svårare fann vi det att kategorisera kvinnorna, vi kan här inte se någon entydig bild utan 
kvinnorna beskrivs mer varierat. Vi anser att detta skulle kunna tyda på att kvinnorna 
framställs på ett mer realistiskt sätt eftersom de inte alla fa ller under samma stereotypa bild. 
Dock var det inte denna uppfattningen vi fick när vi analyserade böckerna utan kvinnorna 
skildrades mer som bifigurer och det var därför vi inte kunde se någon enhetlig framställning 
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av dem. Vi har emellertid kunnat urskilja att de kvinnor som beskrivs som något mer 
handlingskraftiga och som ligger på ett mer jämställt plan med männen har kunnat placeras in 
i kategori A – a. Denna innebär att kvinnor är starka individer som dock inte når upp till 
samma pondus som männen och blir därmed den lilla mannen. (Hirdman, 2001, s. 28-31) I de 
övriga fallen är det en väldigt splittrad bild som ges.  
 
Enligt John G. Cawelti maskuliniserades de manliga karaktärerna i detektivromanerna efter 
andra världskrigets slut, detta i samband med att männen kände sig hotade då kvinnorna intog 
större plats på arbetsmarknaden. (Cranny-Francis, 1990, s. 157) Vi ställer oss då frågan om 
detta har levt kvar i genren då vi har fått en uppfattning om att detektivromanerna verkar vara 
en genre riktad till just män. Detta eftersom det finns en tydlig och stark mansbild i dessa 
böcker, medan kvinnokaraktärerna inte är lika tydliga. Vi tror att det gör att det för männen 
finns någon de kan identifiera sig med, en hjälte att se upp till medan de kvinnliga läsarna 
endast får ta del av litteraturen på männens villkor. Idag existerar emellertid även 
detektivromaner med en kvinnlig stark huvudperson, exempelvis Liza Marklunds böcker med 
Annika Bengtzon som huvudkaraktär. Men vi frågar oss då om det mönster vi har kunnat 
urskilja i de böcker vi analyserat, det vill säga att kvinnor ses som det svagare könet, är 
vanligt förekommande. Vi tror att det är mycket möjligt att detta mönster är något som är 
återkommande då de böcker från 2001 och 2002 vi analyserat är skrivna av tre stora författare 
och vi tror att många detektivromaner är uppbyggda på samma stereotypa vis. Men då vi 
endast har analyserat sex detektivromaner sammanlagt kan vi inte med säkerhet säga att 
samtliga kvinnor inom denna genre skildras på ett visst sätt. Vi har dock uppmärksammat att i 
stort sätt alla kvinnliga karaktärer, såväl huvud- som biroller, beskrivs som svagare än den 
manliga motsvarigheten. 
 
Hirdman talar även om att det förekommer ett generationsarv där mamman överför normer 
och värdering till sin dotter och pappan till sin son. Redan i ett tidigt stadium lär vi oss att 
flickor ska uppträda som flickor och pojkar som pojkar. Detta gör att den genusstruktur som 
idag existerar fortskrider. (Hirdman, 1997, s. 408-409) Vi tror att genom att uppmärksamma 
detta faktum och vara medveten om det kan man förebygga att kvinnor även i framtiden 
kommer att vara det underordnade könet. Idealet är ett jämställt samhälle där könen lever på 
samma villkor, men för att detta ska kunna komma i kraft måste man ta det på allvar och 
fortsätta att studera genusfrågor, exempelvis genom att studera hur genusstrukturen ser ut i 
skönlitterära böcker. 
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6. Slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur genusstrukturen ter sig i 1961 och 2001 års 
detektivromaner och i dåtidens samhälle. Vi har sett på aspekterna yrkes- och familjeroll och 
använt oss av Yvonne Hirdmans teori om mannens överordning och kvinnans underordning.  
I böckerna har vi även granskat karaktärernas framtoning, för att kunna utröna eventuella 
skillnader mellan könen. Då vi endast analyserat sex detektivromaner kan vi inte dra några 
generella slutsatser som gäller detektivromaner i allmänhet. Enligt hermeneutiken kan det 
finnas flera sätt att uppfatta samma text och vi är väl medvetna om detta. Vårt resultat baseras 
på vår tolkning av böckerna och likaså är det mycket möjligt att våra förförståelser har 
påverkat vårt resultat. Våra frågeställningar är: 
 

- Vilken bild förmedlas av de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001? 
  
- Hur skildras de kvinnliga och manliga karaktärernas yrkes- och familjeroll i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001? 
 
- Hur tar sig den manliga dominansen och kvinnans underordning i samhället sitt uttryck i 
år 1961 och 2001 års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk? 
 
- På vilket sätt framträder vad Yvonne Hirdman kallar mannens överordning och kvinnans 
underordning i år 1961 och 2001 års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk?  

 
Under uppsatsarbetet har vi uppmärksammat att det i detektivromanerna vi analyserat 
existerar en markant över- och underordning. Detta kommer till uttryck genom att kvinnor 
framställs som det svaga könet på så sätt att de ofta skildras som om de är i behov av mäns 
beskydd och trygghet. Även de kvinnor som framstår som starkare blir i slutändan ändå alltid 
räddade av män, vilket försätter dem i en underordnad position. Det framgår att den norm som 
råder i merparten av böckerna är att man bör ha en livspartner, både kvinnliga och manliga 
karaktärer som är ensamma beskrivs som olyckliga och veka. Vi kan se att denna norm 
existerade även i 1960-talets samhälle där idealet var den så kallade kärnfamiljen. Dock kan 
vi inte göra samma tydliga likne lse mellan detektivromanerna från 2001 och 2002 och 
samhället, när vi analyserat samhällskontexten har vi fått uppfattningen om att familjen inte 
längre sätts i främsta rummet. 
 
Vi har även uppmärksammat kvinnors underordning i form av att de särskiljs från männen 
som är normen. Detta sker genom en stark betoning när det är en kvinna som figurerar i olika 
sammanhang, böckerna utgår ifrån att det vi som existerar i texterna är männen. Kvinnor 
särskiljs också genom att de beskrivs utifrån sitt utseende och de böcker där båda könen 
beskrivs genom utseendet skildras ändå kvinnorna mer utförligt och på ett annat sätt med 
andra ordval. Likaså kan vi se en skillnad mellan mäns och kvinnors egenskaper. Männen 
skildras i maskulina ordalag och de manliga hjältarna framställs som den typiska mannen. I 
1961 års böcker är det en gentlemannamässig bild som ges medan det i böckerna från 2001 
och 2002 är en hårdare och burdusare mansbild som förmedlas. Kvinnorna beskrivs som 
osäkra, försynta och ofta förekommer vad som brukar ses som typiskt kvinnliga egenskaper. 
Bilden av de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna har förändrats. Männen som i 
böckerna från 1961 framställdes som känslokalla och återhållsamma gentlemän har i böckerna 
från 2001 och 2002 blivit mer känslomässigt involverade i sitt arbete, de framställs som mer 
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mänskliga. Kvinnorna tar större plats och figurerar i högre utsträckning på männens nivå, 
medan de i 1961 års böcker endast framställdes som bihang till de manliga 
huvudkaraktärerna. 
 
Genom att placera in karaktärerna i Hirdmans stereotypmodell har vi uppmärksammat att de 
flesta manliga karaktärerna kan placeras in i samma kategori, vilken innebär att mannen är 
motsats till kvinnan det vill säga hård, kontrollerad och intellekt. Det finns alltså en tydlig 
mansbild i böckerna som visar på den stereotypa mannen. Kvinnorna ger ett mer splittrat 
intryck, de kan inte placeras in i en specifik kategori vilket medför att vi får intrycket av att 
kvinnorna är otydliga och suddiga. Detta medför att kvinnorna återigen framstår som det 
underordnade könet. 
 
När vi började vårt uppsatsarbete hade vi en idé om att man skulle kunna urskilja 
genusstrukturen i detektivromanerna genom att se på aspekterna yrkes- och familjeliv. Dock 
visade det sig att dessa aspekter knappt berördes i de utvalda böckerna. I detektivromanerna 
från 1961 nämndes nästan inget alls om detta, medan det i 2001 och 2002 års böcker berördes 
något mer. En tydlig skillnad mellan dessa årtionden kan man se genom yrkesrollen då denna 
aspekt beskrivs i betydligt högre utsträckning i de detektivromaner från 2001 och 2002. Man 
får här ta del av relationerna mellan kollegor och vi uppmärksammade ett mönster där de 
manliga huvudkaraktärerna erhåller stor respekt från medarbetare, vilket inte de kvinnliga 
huvudkaraktärerna får i samma utsträckning. I 1961 års böcker skildras inte karaktärernas 
yrkesliv överhuvudtaget, det enda man får veta är deras yrkestitel. Vi har även 
uppmärksammat att i böckerna från 1961 är det den ensamma manliga hjälten som figurerar, 
medan i 2001 och 2002 års böcker har han hjälp av en grupp kollegor som bistår honom vid 
behov.  
 
I den litteratur vi läst om samhället har vi kunnat se att det i yrkeslivet fanns en ojämställdhet 
mellan könen i början på 1960-talet, vilken även lever kvar in på 2000-talet emellertid inte i 
lika hög utsträckning. Detta är någonting vi inte kunnat urskilja i detektivromanerna dels för 
att yrkeslivet inte beskrivs särskilt ingående men också för att de yrkestitlar som förekommer 
inte tyder på den traditionella yrkesfördelningen. Kvinnorna har inte endast yrken som anses 
typiskt kvinnliga utan figurerar till exempel även i chefspositioner och som professorer. Men 
vi kan dock se att männen i detektivromanerna inte öve rskrider könsgränserna yrkesmässigt, 
utan håller sig till de manliga områdena.   
 
Som vi kan se så existerar det en tydlig över- och underordning i de detektivromaner som vi 
analyserat i vår uppsats där mannen är den dominerande parten. Vi kan därmed konkludera att 
våra misstankar angående dessa slutsatser bekräftades, dock har vi funnit vissa överraskande 
moment under vår analys av detektivromanerna. Tillexempel finner vi det något oväntat att 
männen i böckerna skildras på ett väldigt stereotypt vis då i stort sätt alla de manliga 
karaktärer vi granskat kan placeras in i en och samma kategori i Hirdmans manliga 
stereotypmodell. Vi hade snarare förväntat oss att kvinnorna skulle vara mer stöpta i samma 
form, men till vår förvåning var de svårare att få grepp om dock inte sagt att de inte framstår 
på ett typiskt kvinnligt vis. Att även den kvinnliga författaren skildrar män och kvinnor på ett 
klichéartat sätt anser vi vara oväntat.  
 
Då vi gick in i denna uppsats med relativt tydliga förväntningar om vad vi skulle finna är vi 
medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat. Vi hade en misstanke om att vi på ett 
tydligt sätt skulle kunna urskilja en genusstruktur där kvinnor är underordnade männen och 
detta har medfört att vi eventuellt kan ha gått miste om andra aspekter som går ifrån våra 
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föraningar. Detta är givetvis någonting vi försökt undvika i största möjliga mån. Vi har funnit 
en problematisk aspekt under arbetets gång, vi ville inrikta oss på infallsvinklarna yrkes- och 
familjeroll men då dessa inte återfanns i särskilt hög grad i detektivromanerna vi valt ut för 
analys blev det svårt att utföra en jämförelse av samhället och litteraturen. Vi har ändå utfört 
denna jämförelse då vi trots allt funnit aspekter att granska för att urskilja genusstrukturen i 
både samhället och detektivromanerna. 
 
När vi inte kunnat täcka alla de aspekter som vore önskvärt i vår uppsats finns det många 
möjliga vägar att gå vidare med detta ämne. Det vore intressant att undersöka hur bilden av 
kvinnor i detektivromaner har förändrats över tid och i detta fall helt bortse från de manliga 
karaktärerna. Likaså vore det spännande att utvidga antalet böcker vid analysarbetet och göra 
en större jämförande studie av detektivromaner. Vi har även under uppsatsens gång blivit 
nyfikna på hur dagens kvinnliga författare av detektivromaner framställer kvinnor och män, 
om kvinnorna fortfarande på ett tydligt sätt skildras som det underordnade könet och om det 
finns några skillnader mellan kvinnligt och manligt författande. 
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7. Sammanfattning 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att granska genusstrukturen i detektivromaner och vi ville även 
undersöka om dåtidens samhällsideal avspeglade sig i böckerna. Detta genom att se närmre på 
aspekterna yrkes- och familjeroll både i samhället och i detektivromanerna och hur de 
manliga och kvinnliga karaktärerna framställdes var också aspekter som tillkom vid analys av 
böckerna. Vi valde att avgränsa oss till åren 1961 och 2001 och valde därmed ut tre böcker 
från varje år. Vi finner det vara viktigt att uppmärksamma denna typ av frågor då samhället än 
idag inte är jämställt och vi finner att biblioteken har betydelse då de spelar en 
informationsförmedlande roll. Biblioteken förser människor med litteratur, där ibland 
skönlitteratur, och vi anser därmed att de bör ha så stor kännedom som möjligt om sitt 
bestånd. Vår uppsats tror vi kan bidra till att uppmärksamma den genusstruktur som 
förekommer i detektivromaner och eventuellt medverka till att en förändring inom denna 
genre långsamt sker. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

- Vilken bild förmedlas av de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001? 
  
- Hur skildras de kvinnliga och manliga karaktärernas yrkes- och familjeroll i de tre mest 
utlånade svenska detektivromansförfattarnas verk åren 1961 respektive 2001? 
 
- Hur tar sig den manliga dominansen och kvinnans underordning i samhället sitt uttryck i 
år 1961 och 2001 års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk? 
 
- På vilket sätt framträder vad Yvonne Hirdman kallar mannens överordning och kvinnans 
underordning i år 1961 och 2001 års mest utlånade detektivromansförfattarnas verk?  

 
Den teori vi har utgått ifrån är Yvonne Hirdmans om den manliga överordningen och den 
kvinnliga underordningen. Hon menar att denna genusordning upprätthålls genom två 
principer, isärhållandet av könen och mannen som norm. Isärhållandet av könen kan man 
särskilt se i arbetslivet där var och en ska följa det som är angivet och inte överträda dessa 
gränser. Hirdman menar att för att kunna bryta den rådande genusstrukturen måste man se på 
historien och hur den upprepar sig. Hon har även utformat en kvinnlig stereotypmodell som 
består av tre kategorier, A – icke a, A – a och A- B. Likaså har hon, trots att hon anser att det 
inte finns tillräckligt med mansforskning, utformat en manlig stereotypmodell för att på detta 
sätt ställa mannen och kvinnan på samma nivå. Modellen består av fyra kategorier, Grund – 
A, A – A, A- a och A – B, där mannen representerar A. När vi konstruerat vårt 
textanalysverktyg har vi utgått ifrån Hirdmans teorier om över- och underordning och vi har 
även försökt placera in karaktärerna i de utvalda detektivromanerna i de båda 
stereotypmodellerna. De böcker vi valt att analysera är följande: 
 

• Maria Lang Att vara kvinna 
• Stieg Trenter Färjkarlen  
• Hans-Krister Rönblom Död men obegråten 
• Håkan Nesser Svalan, katten, rosen och döden  
• Henning Mankell Innan Frosten  
• Olov Svedelid  Nödens handelsmän  
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Vi har valt att göra en textanalys, närmre bestämt idéanalys. Det innebär att man har en 
föreställning om verkligheten och dess värderingar, man vill omskapa en idé. Vår föraning är 
att mannen är det dominerande könet i samhället, vilket vi tror avspeglar sig i litteraturen. Vi 
har rekonstruerat detta genom att granska hur samhället såg ut under de aktuella årtiondena 
och se hur genusstrukturen tar sitt uttryck i detektivromanerna. Vi har likaså utgått från 
hermeneutiken som menar att det finns flera sätt att uppfatta och tolka en text på och att 
förförståelsen är en viktig komponent i analysarbetet, vilken varierar för olika människor. 
 
Vi har i vår resultatdel valt att presentera hur samhället såg ut i början av 1960- och 2000-talet 
utifrån aspekterna yrkes- och familjeroll. Början av 1960-talet präglades fortfarande till stor 
del av ett hemmafrusideal men samtidigt var detta en tid då förändring låg i luften, kvinnorna 
började i högre grad att förvärvsarbeta. I samhället i början av 2000-talet råder det fortfarande 
ojämställdhet mellan könen, dock inte i lika hög utsträckning. Idag är de flesta kvinnor 
självförsörjande och i teorin har könen lika rätt till utbildning och arbetsmarknad. I denna del 
av uppsatsen ger vi även en kortare resumé av de böcker vi valt ut att analysera och även en 
kort presentation av författarna.  
 
Vårt analyskapitel är upplagt på så sätt att vi börjar med att analysera 1961 års 
detektivromaner bok för bok, för att sedan på samma sätt analysera 2001 och 2002 års böcker. 
Vi har valt att dela in varje bok i tre underrubriker, först analyserar vi karaktärerna och deras 
framtoning sedan granskar vi deras yrkes- och familjeroll för att sist komma in på Yvonne  
Hirdmans teorier om genusstrukturen.  
 
I diskussionsavsnittet diskuterar vi vårt analysresultat och kopplar samman detta med 
litteraturen om samhället, tidigare fo rskning och våra egna uppfattningar. Vi börjar med att 
diskutera beskrivningen av karaktärerna, hur de framställs och deras yrkes- och familjeroll. 
Sedan övergår vi i en djupare diskussion om hur den manliga dominansen framkommer i 
böckerna och hur det överensstämmer med hur den framträder i samhället. I vår uppsats 
kommer vi slutligen fram till att kvinnorna i böckerna skildras som det svagare könet, vilket 
tar sitt uttryck på olika sätt. Exempelvis sker detta genom att kvinnor särskiljs från männen, 
kvinnor anses vara i behov av en man för att känna sig kompletta och vi har även 
uppmärksammat en skillnad på hur kvinnor och män beskrivs i böckerna. Under uppsatsens 
gång fann vi att vi inte kunde urskilja genusstrukturen i böckerna i särskilt hög grad genom att 
granska yrkes- och familjeroll, utan vi fick istället urskilja den genom andra aspekter. Genom 
att använda oss av Yvonne Hirdmans stereotypmodell har vi kunnat se att det finns en tydlig 
mansbild i detektivromanerna vi granskat, medan kvinnorna framstår som mer otydbara.  
 
Vi har i vår uppsats kunnat se att det existerar en tydlig över- och underordning i de 
detektivromaner vi analyserat. Vi har även sett att det fanns en ojämställdhet i samhället under 
de aktuella tidsperioderna och det återspeglas i böckerna till viss del.  
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Bilaga 
 
Textanalysverktyg 
 
Hur framställs kvinnliga respektive manliga huvud- och birollskaraktärerna i böckerna? 
Hur blir karaktärerna presenterade första gången de nämns i texten?  
Vilka egenskaper framhålls hos de olika karaktärerna och finns det skillnader/likheter mellan 
hur de olika könen beskrivs? 
Vilken relation har huvudkaraktärerna till det motsatta könet?  
 
Yrkesroll 
Vad har karaktärerna för sysselsättning? 
Vad har de för ställning på sitt arbete/skola? 
Vilken relation har de med sina eventuella arbets-/klasskamrater? 
Hur skiljer sig karaktärernas sysselsättning/ställning/relation åt mellan könen? 
 
Familjeroll - Med familj menar vi föräldrar, eventue lla barn och syskon. 
Hur ser familjesituationen ut för karaktärerna? 
Vilken plats har de i familjen? 
Vilken relation har de med övriga familjemedlemmar? 
Hur skiljer sig karaktärernas familjesituationer åt mellan könen och är det skillnad på vad de 
ha för plats/relation inom familjen? 
 
Kan man urskilja Yvonne Hirdmans teori att det i samhället existerar ett så kallat 
genuskontrakt, som innebär att det finns ”regler” och förhållningssätt för hur könen ska 
uppträda och där ena parten är överordnad den andra?  
Kan man urskilja vissa drag av Hirdmans stereotypmodell i karaktärerna? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


