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Abstrakt 

 

Syftet i föreliggande uppsats är att undersöka hur tre kvinnliga detektiver i tre samtida 

kriminalromaner gestaltas utifrån ett intersektionellt perspektiv och ett genusperspektiv. Vid 

analysen använde jag mig av Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris samt Nina Lykkes 

intersektionalitetsbegrepp. Jag använde mig även av Maria Nikolajevas schema över hur 

manligt och kvinnligt gestaltas inom litteraturen. Utifrån analysen kan det konstateras att 

samtliga av de undersökta kvinnliga detektiverna till viss del eller helt bröt mot de typiska 

skildringarna i Nikolajevas schema, vilket går i linje med den tidigare forskningen inom 

området. Det framkommer även att det är fler faktorer än kön som är av betydelse för 

detektiverna och deras maktpositioner, både inom arbete och privatliv. Vidare problematiserar 

jag de framkomna resultaten i analysen ur ett genreteoretiskt perspektiv, för att i 

förlängningen även diskutera och argumentera för kriminallitteraturens plats i skolan. 

 

Nyckelord: genus, intersektionalitet, kriminallitteratur, populärlitteratur 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Kriminallitteratur, eller det vi till vardags kallar för deckare har de senaste årtiondena blivit en 

dominerande genre i västvärlden, inte bara inom litteraturen utan även inom exempelvis tv 

och film. Deckare hittar man inte bara på listor över bästsäljande böcker och i tv-tablån, utan 

det är en genre som även fått utrymme inom kulturdebatten och på högskolor och universitet. 

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap och Sara Kärrholm, filosofie doktor i 

litteraturvetenskap, lärare och forskare, menar att deckare därför har en stor genomslagskraft 

eftersom den når ut till många människor. Därför är det, enligt Bergman och Kärrholm (2011, 

s. 9), viktigt att skapa kunskap om, samt kunna analysera och tolka deckare. Trots 

kriminallitteraturens popularitet anses ofta denna typ av genrelitteratur inte vara passande för 

skoländamål. Detta bekräftades vid ett samtal med två bibliotekarier som menade att 

deckarläsning endast var lämpad för fritidsläsning och definitivt inte för skolsammanhang, 

vilket jag personligen ställer mig mycket frågande till. 

 

Inom skolämnet svenska har litteraturen en självklar plats, men vad som ska läsas eller inte 

läsas är ett ständigt aktuellt ämne att diskutera, både för blivande som verksamma 

svensklärare. Litteraturvetaren Anders Öhman (2008) menar att gränsen mellan högt och lågt 

inom litteraturen till stor del har minskat och att det är svårare att avgöra vilken litteratur som 

tillhör vilken kategori. Detta för att det har skett en uppluckring av kanon, vilket kan ses som 

positivt då man kan läsa vilken litteratur som helst med öppna ögon (Öhman, 2008, s. 97). 

Populärlitteraturen och genrelitteraturen har successivt börjat letat sig in i undervisningen, 

men den har ännu ingen direkt självklar plats inom svenskämnet. Det finns således belägg för 

att genrelitteratur inte bör uteslutas inom svenskämnet, utan istället kan ses som en didaktisk 

möjlighet och ett komplement till svenskundervisningen. Då föreliggande uppsats ämnar att 

beröra kriminallitteratur kommer jag därför inte att lägga någon vikt vid andra populärlitterära 

genrer, utan främst fokusera på den som i dagligt tal benämns som deckargenren. 

 

En av de främsta litteraturdidaktikerna på fältet, Ann Boglind, har undersökt 

ungdomsdeckares didaktiska möjligheter. Boglind (2014, s. 147) lyfter fram målen för 
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litteraturläsningen i skolan och menar att läsningen bland annat ska väcka läsintresse, ge 

kunskap om litterära genrer och om människor i andra kulturer. Läsningen ska även bidra till 

att eleverna utvecklar ett demokratiskt tänkande som främjar den personliga utvecklingen. 

Vidare menar Boglind att deckare, här ungdomsdeckare, har goda förutsättningar att utveckla 

dessa olika förmågor och menar därför att denna typ av genrelitteratur kan lyftas in i 

undervisningen, då den erbjuder många läsutvecklande möjligheter (Boglind, 2014, s. 148). I 

likhet med Boglind, slår Öhman ytterligare ett slag för populärlitteraturen och menar att 

populärlitteraturen är ett oslagbart sätt för att öka kunskapen kring viktiga delar av vår 

verklighet, exempelvis om makthierarkier, om könsskillnader, om kärlek, svartsjuka, våld, 

vänskap, med mera (Öhman, 2008, s. 104). Då kriminallitteratur ofta behandlar och berör ett 

antal svåra och känsliga ämnen kan det således finnas goda möjligheter att få ökad kunskap 

kring dessa delar som Öhman lyfter fram som viktiga för kunskapsutvecklandet. Så långt har 

de ledande litteraturdidaktikernas tankar presenterats, men vad står det då i läroplanen? För 

gymnasiet, i ämnet svenska står det under dess syfte att: 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket, 2011, s. 160). 

 

För att få en förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor och föreställningsvärldar 

kan den amerikanska moralfilosofen Martha C. Nussbaums begrepp narrativ fantasi vara av 

stor betydelse i sammanhanget. Litteraturdidaktikern Magnus Persson (2007, s. 257) 

framhåller Nussbaums narrativa fantasi och menar att det är en förmåga som bidrar till att 

man kan leva sig in i hur andra människor med andra livsöden, villkor och erfarenheter 

känner, tänker och lever. Då kriminalromanen går ut på att lista ut och lösa ett fall får läsaren 

ofta ta del av olika människors perspektiv och tankar för att komma på vem som begått 

brottet. Man kan således hävda att den narrativa fantasin här är av stor vikt då utvecklandet av 

denna förmåga hjälper läsaren att komma på en lösning till brottet. Den narrativa fantasin 

bidrar även till att läsaren får sätta sig in i både offers och förövares perspektiv och därför 

skapas det en förståelse för varför brottet har begåtts. Det finns alltid en orsak till varför en 

människa begår ett brott och varför en viss person blir utvald till offer. Med detta menas inte 

att läsaren nödvändigtvis ska känna sympati eller rättfärdiga gärningsmannens handlande, 

utan istället få en kunskap om varför brottet har begåtts. En människa som mördar gör det inte 
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utan en anledning och genom den narrativa fantasin kan förståelse för mördaren skapas, även 

om vi inte accepterar handlingen. Kriminallitteratur är således lämplig för att utveckla den 

narrativa fantasi då genren tränar läsarens förmåga att byta perspektiv och leva sig in i en 

annan människas liv och erfarenheter, detta för att kunna hitta en lösning i fallet. 

Kriminalromaner ofta är skrivna på ett sådant sätt att de hela tiden påverkar läsarens tankar, 

både genom ledtrådar eller genom att ”lura” läsaren att dra felaktiga slutsatser. För att kunna 

vara delaktig i detta ständigt pågående spel och för att kunna hitta en lösning krävs det att 

läsaren intar de olika karaktärernas perspektiv och således använder sin narrativa fantasi 

(Boglind, 2014, s. 140). I linje med de tidigare nämnda litteraturdidaktikerna och forskares 

tankar vill jag i föreliggande uppsats undersöka och diskutera deckargenren vidare, genom att 

bland annat utreda kriminalromanens förhållande till utvecklandet av den narrativa fantasin. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv och ett intersektionellt perspektiv 

undersöka hur tre kvinnliga detektiver gestaltas och vilka faktorer mer än kön som spelar in 

när det gäller de maktförhållanden de befinner sig i. Uppsatsen syftar även till att 

problematisera resultaten utifrån ett genreteoretiskt och feministiskt perspektiv, där den 

kvinnliga detektiven står i fokus. Eftersom jag själv är en blivande svensklärare finner jag att 

uppsatsen även bör ha en didaktisk koppling, så i förlängningen kommer jag att diskutera och 

eventuellt argumentera för att deckargenren kan tas in i undervisningssammanhang. 

Frågeställningarna uppsatsen är följande: 

 

Hur skildras de kvinnliga huvudkaraktärerna med rollen som detektiv i de olika 

kriminalromanerna utifrån ett genusperspektiv samt ett intersektionellt perspektiv? 

 

Vad händer när kvinnor innehar rollen som detektiv i kriminalromaner? 

 

 

1.3 Material, teori och metod 
 

Materialet som ska analyseras är tre romaner som klassas som kriminalromaner, alternativt 

spänningsromaner. Romanerna är skrivna av tre olika svenska kvinnliga deckarförfattare och 



4 
 

har en kvinna som huvudkaraktär och som dessutom innehar rollen som ”detektiv”. De tre 

romanerna är: Sprängaren (1998) av Liza Marklund, Solstorm (2003) av Åsa Larsson och 

Askungar (2009) av Kristina Ohlsson.  

 

För att besvara frågeställningen kommer jag göra en närläsning av de tre valda romanerna, jag 

kommer alltså att göra en hermeneutisk undersökning. Utifrån de valda teorierna kommer 

sedan materialet att analyseras och tolkas. 

 

1.3.1 Avgränsning 

 

Jag har valt tre debutromaner av tre olika svenska deckarförfattarinnor. Anledningen till att 

jag speciellt valt att rikta in mig på debutromanerna är att man förmodligen får veta mest om 

huvudkaraktären där. Detta för att kriminalromaner ofta ingår i en serie där man får följa en 

återkommande huvudkaraktär i jakten på att lösa olika fall. Man kan därför anta att en 

presentation av huvudkaraktären i mitten av bokserien inte är lika utförlig som i den första 

romanen i serien.  

 

1.3.2 Nikolajevas schema över ”manlighet” och ”kvinnlighet” 

 

I litteraturen kan man i teorin skildra män och kvinnor på mycket olika sätt, men 

litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004, s.129) menar att det finns könsstereotyper där de 

båda beskrivna könen beter sig så som de förväntas göra utifrån de rådande normerna i 

samhället. Flickor är exempelvis väluppfostrade och duktiga, medan pojkar istället är 

äventyrliga och busiga. I analyserande syfte har Nikolajeva skapat ett schema för ”manlighet” 

och ”kvinnlighet”, detta är möjligt eftersom dessa egenskaper bygger på motsatser mellan de 

båda könen. Schemat ser ut följande: 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
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Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

(Nikolajeva, 2004, s.129). 

  

Schemat kan vara till hjälp när hur vi ska bedöma hur litterära personer skildras, men det 

innebär dock inte att alla karaktärer följer detta till punkt och pricka. I dagens samhälle och 

kultur är det de manliga normerna som underförstått är de som anses som överlägsna, men 

även det ”neutrala”. Det vill säga om inget specifikt skildras som kvinnligt anses det vara 

neutralt och då även underförstått manligt (Nikolajeva, 2004, s. 130f.).  

 

Många forskare har hävdat att det inom deckargenren är vanligt att de kvinnliga 

huvudkaraktärerna blivit gestaltade som ”kvinnor i manskläder” vilket har inneburit att de 

egenskaper som anses vara manligt kodade har då övertagits av den kvinnliga huvudpersonen. 

Det är då inte ovanligt att de kvinnliga detektiverna skildras som intelligenta, 

handlingskraftiga och aktiva (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 196f.). Det är därför av stort 

intresse att undersöka huruvida de valda karaktärerna jag ämnar att analysera bryter mot de 

typiska och traditionella tillskrivna normerna för det kvinnliga könet. 

 

1.3.3 Intersektionellt perspektiv 

 

Enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005, s. 23), vilka båda är framträdande 

forskare inom genusvetenskap, är det intersektionella perspektivet ett teoretiskt perspektiv 

som tvingar oss att öppna våra ögon för nya synsätt och får oss att ifrågasätta kunskap om den 

sociala ordningen vi lever i. Intersektionalitet är idag ett användbart begrepp inom feministisk 

teori och kan förklaras med hjälp av Nina Lykke som är professor inom genusvetenskap. Hon 

definierar intersektionalitet som en  

 

teori för att analysera hur sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och skapar 

inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, 

ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv. (Lykke, 2005, s. 8). 
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Det är inte bara inom den feministiska teorin som det intersektionella perspektivet är 

användbart, utan det kan även användas inom andra fält, då makt och ojämlikheter är ett 

ständigt aktuellt ämne att diskutera. De los Reyes och Mulinari (2005, s. 16) menar att det 

intersektionella perspektivet undersöker hur makt och ojämlikheter i samhället förhåller sig 

till individens möjlighet att agera utifrån de olika uppsatta ramarna. För att återkoppla till 

Lykkes definition ovan är det alltså inte bara könsaspekten som är av betydelse utan andra 

faktorer och även samspelet mellan dessa som är det intressanta i sammanhanget. De los 

Reyes och Mulinari (2005, s. 90) menar att det intersektionella perspektivet kan fungera som 

ett viktigt analytiskt redskap för att problematisera makt och dess komplicerade uppbyggnad 

utan att fastna i ett kategoriseringstänkande. Då fokus i föreliggande uppsats ligger på de 

kvinnliga huvudkaraktärerna kommer genus att vara en given aspekt, men de andra faktorerna 

är likväl så intressanta att undersöka vidare och väga in i analysen. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

Kriminallitteratur är en genre som bygger på ett maskulint paradigm, vilket har sin grund i de 

klassiska detektivberättelserna, exempelvis Edgar Allan Poe (1809-1849) eller Sir Arthur 

Conan Doyle (1859-1930) där den manliga detektiven får glänsa med sitt intellekt och sin 

förmåga att komma fram till en slutsats (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 186). De manliga 

författarna har sedan ett tidigt skede dominerat genren och de maskulint kodade värdena har 

framhållits, vilket tyder på det maskulina paradigmets existens. Det är inte bara de manliga 

författarna som lockats av att skriva inom kriminalgenren, utan även kvinnorna, vilka även 

har fått uppmärksamhet och framgång. Här kan Agatha Christie (1890-1976) och Dorothy L. 

Sayers (1893-1957) nämnas som goda exempel (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 186). Både 

Agatha Christie och Dorothy L. Sayers har en manlig detektiv som huvudkaraktär i sina första 

böcker, då det länge var ovanligt att en kvinna tilldelades den rollen. Det var inte förrän under 

början av 1970-talet som de kvinnliga detektiverna började dyka upp inom genren (med få 

tidigare undantag), men den riktiga vändpunkten kom under 1980-talet då bland andra Sara 

Paretsky (1947-) och Sue Grafton (1940-) slog igenom som deckarförfattare genom att sätta 

hårdkokta, kvinnliga detektiver i huvudrollen (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 191). Den 

engelska professorn Kathleen Gregory Klein skriver i sin essä ”Women Times Women Times 
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Women” (1995, s. 12) att kriminallitteraturen som skrevs av män under 70- och 80-talet ofta 

var väldigt manscentrerad och de kvinnliga karaktärerna fungerade främst som sexobjekt som 

skulle kittla den manliga läsaren. De manliga författarna skrev alltså böcker som främst var 

anpassade och tänkta till de manliga läsarna, även om litteraturen både lästes av såväl män 

som kvinnor (Klein, 1995b, s. 12). Agatha Christie var en av de första kvinnliga författarna 

som valde att ha en kvinna som protagonist, idag finns det oerhört många kvinnliga 

deckarförfattare som valt att följa samma spår. Att välja en kvinnlig detektiv istället för en 

manlig, var en viktig vändpunkt inom kulturhistorien där feminism och en medvetenhet om 

lika rättigheter fick ett genomslag (Klein, 1995b, s. 11).  

 

Litteraturforskaren Maureen T. Reddy (2014, s. 188) har undersökt fyra etablerade 

kriminalromaner i artikeln ”Den feministiska mottraditionen i brottets värld: Cross, Grafton, 

Paretsky och Wilson”, vilka faller in under kategorin ”feministisk kriminallitteratur”. Hennes 

syfte är att undersöka tillståndet hos den feministiska kriminalromanen, med fokus på dess 

nya inriktningar. De valda romanerna i studien är: Blood Shot (1988) av Sara Paretsky, A Trap 

for Fools (1989) av Amanda Cross, ”F” is for Fugitive (1989) och The Dog Collar Murders 

(1989) av Barbara Wilson. Samtliga romaners intrig följer en utveckling som sätts igång på 

grund utav ett mord som sedan drivs vidare genom detektivens och läsarens önskan att hitta 

den skylde till brottet. Detta är en intrig som är vanlig inom den mesta kriminallitteraturen 

(Reddy, 2014, s. 189). Romanerna som Reddy valt undersöka går direkt över i en feministisk 

granskning av patriarkatet och de rådande sociala förhållandena, med undantag för ”F” is for 

Fugitive. Mördarna i böckerna, utom Graftons gärningsman, har en direkt koppling till en 

kvinnoförtryckande institution, där mordet har begåtts för att en romanfigur vill skydda sig 

själv och sin ställning inom institutionen. Vidare fann Reddy (2014, s. 189) att feminismen är 

den enda referensramen som kan appliceras för att få en förståelse och för att kunna kritisera 

brottet som har begåtts, vilket har sin grund i det rådande korrupta samhällssystemet. I de 

feministiska kriminalromanerna står alltid detektivens motiv mer i centrum än i de 

konventionella deckarna. De feministiska kriminalförfattarna brukar hävda att sanningen 

alltid är relativ och är beroende av omständigheter och perspektiv. Detta skiljer sig mot de 

icke-feministiska författarna som istället mestadels fokuserar på ren sanning, ordning och 

rättvisa (Reddy, 2014, s. 191). Inom de feministiska kriminalromanerna är det även vanligt att 

auktoritet är ett vanligt föremål för analys. Eftersom auktoritet normalt förknippas med 

maskulinitet ifrågasätts alltid en kvinnas auktoritet och det är även svårt för henne att få makt 

på olika områden eftersom det finns en maskulin koppling till auktoritet (Reddy, 2014, s. 
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192). Då det är vanligt att feministiska kriminalförfattare skriver om detektivernas kamp för 

att skapa relationer som går utanför den patriarkala kärnfamiljens begränsningar, kan det 

konstateras att relationer är ett betydande tema inom denna genre. Viljan att skapa relationer 

är något som skiljer sig avsevärt från de hårdkokta, manliga detektiverna som ofta istället 

väljer att isolera sig från detta (Reddy, 2014, s. 201). Vidare menar Reddy (2014, s. 201) att 

de kvinnliga detektiverna aktar sig för att falla in i traditionella kvinnopositioner som 

definieras i relation till män, som exempelvis rollerna som: hustru, mor och syster. 

 

 

2.1 Den kvinnliga detektiven 
 

Professorn och författaren Sally R. Munt skriver i sin doktorsavhandling Murder by the Book? 

Feminism and the Crime Novel (1994, s. 48) att är det en ständig kamp för en kvinnlig 

detektiv att bevisa för sig själv och för sin omgivning att hon är lämpad för sin yrkesroll. Det 

kan vara svårt för en kvinna att passa in i rollen som detektiv då den typiska rollen baseras på 

en man, vilket därför även kan medföra att hon inte blir tagen på allvar av sina kollegor. Att 

vara kvinna innebär inte bara att vara kvinnlig, utan även att vara omanlig. Inom 

kriminallitteratur är det vanligt att den kvinnliga karaktären innehar funktionen som en man, 

samtidigt som hon även tillskrivs kvinnliga egenskaper. Kathleen Gregory Klein (1995a, s. 

152) framhåller även i sin bok The Woman Detective att såväl kvinnliga som manliga 

författare inom kriminalgenren ständigt varit medvetna om att samhället har svårt att 

acceptera en kvinnlig karaktär som tillskrivs kvinnliga attribut samtidigt som hon fyller 

funktionen som en man. De författare som Klein har valt att studera har dock inte skrivit en 

klassisk kvinnlig berättelse, utan istället utmanat den traditionella manliga berättelsen med att 

ersätta den manliga hjälten med en kvinna istället (Klein, 1995a, s. 152). Genom att som 

författare använda sig av en kvinnlig detektiv och visa på dennes framgång går det dock inte 

att frångå att den stereotypa kvinnan oundvikligen begränsas av sitt kön.  

 

Ända sedan kriminallitteratur började skrivas har den klassats som en könad läsning där 

brottet löses genom antingen rationella handlingar där ett mödosamt arbete med ledtrådar 

leder fram till lösningen, eller genom fysisk handling, vilka klassas som maskulina 

egenskaper. Kvinnorna ansågs då både vara svagare och inte lika smarta som männen (Klein, 

1995b, s. 11). I och med den feministiska frigörelsen under 60- och 70-talet fick den 

hårdkokta hjältinnan möjlighet att slå igenom, då det skapats en viss acceptans i samhället. De 
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hjältinnor som framträdde då som exempelvis Sue Graftons Kinsey Millhone eller V.I 

Warshawski hos Sara Pertsky, har båda skinn på näsan, uppvisar en självständighet och har en 

förmåga att ge svar på tal, vilka är drag som även de manliga motsvarigheterna har (Bergman 

& Kärrholm, 2011, s. 192). Vidare menar Bergman och Kärrholm (2011, s. 192) att den 

största skillnaden mellan de manliga och de kvinnliga hårdkokta detektiverna främst visas i 

hur de blir uppfattade och behandlade av sin omgivning. Den kvinnliga karaktären möter 

mycket mer motstånd än vad den manliga gör. En annan skillnad är de bådas syn på och 

förhållande till kvinnor, där männen främst ser kvinnor som sexobjekt medan den kvinnliga 

detektiven istället ser dem som vänner och behandlar dem med respekt.  

 

 

3. Material 

 

 

3.1 Liza Marklund – Sprängaren 
 

Liza Marklunds debutroman Sprängaren (1998) handlar om Annika Bengtzon, den nyblivna 

chefen för kriminalredaktionen på tidningen Kvällspressen. Tidigt en morgon, en vecka före 

jul, kommer det in ett larm om att en bomb har exploderat på Olympiastadion och snart kan 

det konstateras att det är den omtyckta OS-chefen Christina Furhage som har blivit sprängd i 

bitar. Snabbt får Annika och hennes redaktion i uppgift att följa och bevaka mordet, där syftet 

är att skriva artiklar som säljer många exemplar av tidningen. Ganska snart inträffar 

ytterligare ett bombdåd, på ett annat stadion och med ett annat offer. Denna gång är det Stefan 

Bjurling, en byggnadsledare för en av underentreprenörerna för arrangerandet av de 

olympiska spelen. Kollegorna på Kvällspressen engagerar sig i fallet, inte minst Annika och 

hon är beredd att gå långt för att hitta en förklaring och en lösning i fallet, så långt att hon 

utsätter sig själv för livsfara. Sprängaren har en extradiegetiskt berättare som står utanför 

själva fiktionen, där huvudkaraktären Annika Bengtzon är den som främst fokuseras, men det 

innebär även att man få ta del av andra karaktärers handlingar och perspektiv genom 

berättelsens gång. 

 

3.1.1 Karaktären Annika Bengtzon 

 



10 
 

Chefen och inte minst reportern Annika Bengtzon är en skicklig, driven och smart person. På 

arbetet gör hon sitt yttersta för att prestera och få fram en bra story, vilket väldigt ofta går ut 

över hennes familj, då hennes man och två små barn sällan prioriteras framför jobbet. Som 

yrkesperson är Annika mycket målmedveten, rak och har mycket skinn på näsan. Hon låter 

inte någon sätta sig på henne, vilket många försöker göra. Hennes kollegor ogillar henne för 

att hon har den pondus som hon har, men även för att hon som ung kvinna fått jobbet som 

chef över flertalet äldre män. Hon blir ständigt ifrågasatt och kritiserad av sina kollegor, både 

bakom ryggen och i konfrontationer med henne själv. Annika är väldigt beslutsam gällande 

hennes tes och vill driva den vidare, även om hennes kollegor är inne på ett annat spår. 

Annika är smart och har en kontakt på polisen som hon använder sig av för att bekräfta 

information, samt få tillgång till det senaste, vilket gör henne till en av de mest kunniga och 

framstående personerna på redaktionen, vilket ogillas av många på hennes arbetsplats. Privat 

är Annika en kärleksfull mamma och hustru, men hon är fortfarande väldigt bestämd och vet 

vad hon vill. Hennes man Thomas får ofta ta hand om barnen och hämta dem från dagis och 

natta dem när Annika måste jobba över. Annika värdesätter tiden med sin familj, men hon 

anser att arbetet inte får komma i kläm och att hon ska vara den som tar hand om barnen bara 

för att hon är kvinna. Thomas får således ta ett stort ansvar gällande barn och hem, då 

Annikas jobb prioriteras mycket högt. 

 

 

3.2 Åsa Larsson - Solstorm 
 

Solstorm (2003) handlar om den drivna advokaten Rebecka Martinsson. En tidig morgon får 

hon reda på att ledaren för den religiösa frikyrkoförsamlingen Kraftkällans ledare, Viktor 

Strandgård, har mördats. Rebecka vet mycket väl vem ledaren är då hon själv har varit 

involverad i församlingen och har ett förflutet med Viktor. Strax efter beskedet ringer Viktors 

syster Sanna och ber Rebecka om hjälp då hon blivit misstänkt för att ha mördat sin egen bror. 

Rebecka känner sig manad att hjälpa sin vän och beger sig därför till barndomsstaden Kiruna 

som hon valt att lämna bakom sig av flera anledningar. När hon kommer tillbaka väcker detta 

starka känslor både inom henne själv och hos andra personer hon tidigare haft att göra med. 

 

3.2.2 Karaktären Rebecka Martinsson 
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Rebecka Martinsson är kvinna i trettioårsåldern som lämnat Kiruna för att bli en framgångsrik 

advokat. Som nybliven advokat är vägen dit är dock lång och hon spenderar både sena tidiga 

morgnar och sena nätter på jobbet, allt för att bevisa för chefen att hon är duglig och lämpad 

för arbetet.  

 

Som person är hon väldigt målmedveten, hon vet vad hon vill och hur hon ska komma dit. 

Rebecka är således bestämd, då hon exempelvis lämnar sitt krävande jobb för att hjälpa sin 

väninna som man förstår att hon tidigare haft en nära relation till. Rebecka uppvisar ett 

känslomässigt engagemang och en omtänksamhet då hon får ta hand om Sannas barn och 

hund när denna sitter anhållen hos polisen. Hon ser till att barnen får mat i magen och 

kommer i tid till skolan, samt att de befinner sig i en trygg miljö (delvis skyddad från 

morföräldrarna som vill ta barnen ifrån henne). Hon beslutar sig på eget bevåg att exempelvis 

att föra barnen till ett ställe där morföräldrarna inte kan hitta dem, vilket ogillas av både Sanna 

och barnens morföräldrar. Rebecka har inga problem med att säga vad hon tycker och hon 

handlar utefter det hon anser är rätt, även om det kan medföra stor fara för henne själv. I slutet 

av romanen uppvisar hon ett stort mod och handlingskraft när hon räddar både sig själv och 

barnen från att gå ett fruktansvärt öde till mötes. Solstorm har en extradiegetiskt berättare som 

således står utanför själva handlingen, vilket här öppnar för att läsaren får ta del av och följa 

flera personer i romanen, inte bara Rebecka utan exempelvis hennes chef i Stockholm, polisen 

Anna-Maria och pastorerna i frikyrkoförsamlingen. 

 

 

3.3 Kristina Ohlsson - Askungar  
 

I kriminalromanen Askungar, skriven av Kristina Ohlsson år 2009, får vi följa Fredrika 

Bergman och hennes kollegor Alex Recht och Peder Rydh, när de tar sig an uppgiften att lösa 

en sexårig flickas mystiska försvinnande. Vad de alla till en början tror är ett bortförande som 

orsakats av en vårdnadstvist mellan de både föräldrarna, visar sig snart vara mer svårlöst än 

väntat när flickan hittas skalperad och mördad utanför ett sjukhus i Umeå. Det faktum att hon 

hittas i just Umeå och att pappan är spårlöst försvunnen förvirrar både Fredrika och hennes 

kollegor på Stockholmspolisen. Romanen har en extradiegetisk berättare vilket här betyder att 

man får följa flera olika personer, bland annat kollegorna på polisen, två mystiska kvinnor och 

inte minst mördarens tankar och handlingar. 
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3.3.1 Karaktären Fredrika Bergman 

 

Den unga Fredrika Bengtsson är nyanställd på polisen och har ingen polisutbildning med sig, 

utan istället en akademisk utbildning som kriminolog med inriktning på brott riktade mot 

kvinnor och barn. Som person beskrivs Fredrika av sina kollegor som svår, otillgänglig och 

kall, med en avsaknad av humor. Fredrika själv vet hur hon uppfattas på jobbet och detta 

strider mot den bild av den som hon är privat. Hon menar att hennes riktiga vänner beskriver 

henne som varm, empatisk och mycket lojal. Anledning till att detta glapp finns är att Fredrika 

har svårt att visa sin privata sida i tjänsten, vilket enligt henne själv är en omöjlighet. Fredrika 

är en smart person som gärna prövar sina teorier på eget bevåg och tar egna initiativ som hon 

undanhåller för de andra i utredningsgruppen. Detta för att hon inte vill bli kritiserad och 

gjord till åtlöje när hon följer upp sidospår som av kollegorna tidigare klassats som irrelevant 

för fallet. Utanför jobbet har hon ett förhållande med en äldre gift man, som hon träffar då och 

då, främst när det passar honom. Fredrika tänker mycket på hennes ålder och att det är hög tid 

att skaffa barn, vilket oroar och stressar henne, då hon inte kan tänka sig ett barnlöst liv. 

 

 

4. Analys 

 

4.1 Annika Bengtzon 

 

En analys utifrån Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt visar att Annika Bengtzon 

innehar till övervägande del manliga egenskaper i jämförelse med de kvinnliga. En kvinnlig 

egenskap som hon besitter är att hon är aggressionshämmad. Det uppstår situationer där hon 

blir väldigt ifrågasatt, pressad och utsatt. Trots att Annika blir sårad och mycket upprörd när 

detta händer, låter hon för det mesta inte känslorna ta över utan hon håller det inom sig. 

Annika är dock inte sen på att ge svar på tal och käfta emot när hon känner att hon behöver 

göra det, så hon kan även klassas som något aggressiv i vissa sammanhang, vilket är en 

manlig egenskap. En annan kvinnlig egenskap som Annika har är att hon är till viss del är 

intuitiv då hon känner på sig att hennes teori är den rätta. Hon utgår ifrån det och intervjuar 

lämpliga personer därefter, allt för att komma ett steg närmare lösningen och få en bra story 

till tidningen. Annika har många manliga egenskaper, så som att hon uppfattas som både stark 

och hård av sin omgivning. Hon går alltid rakt på sak och är inte rädd för konflikter. Detta 



13 
 

framgår tydligast inom hennes arbete och när hon talar till sina kollegor, här en vikarierande 

fotograf som tycker sig klädd något opassande för ändamålet: 

 

– Jag är faktiskt klädd för att fota vimmel på Dramaten. Jag tycker att du hade kunnat säga till mig 

tidigare att vi skulle ut på en mordplats, det här måste du ju ha vetat om i flera timmar. [---] 

– Tala för fan inte om för mig vad jag ska göra och inte göra, du är fotograf här och ska kunna 

plåta allt från trafikolyckor till galapremiärer.  

(Marklund, 1998, s. 43) 

 

Andra manliga egenskaper som tillskrivs henne är att hon är aktiv, självständig och rovgirig i 

sitt arbete. Hon åker i princip alltid ut själv på jobb (förutom när hon behöver ha en fotograf 

med sig) för att intervjua olika personer som är kopplade till fallet. Hon tar egna initiativ och 

är även tävlande. Hon vill bevisa för de andra att hon har rätt och att hon faktiskt kan 

åstadkomma och bidra med något bra. Annika är även analyserande och rationell i sitt 

tänkande vilka båda också är manliga egenskaper. Med bakgrund i detta kan det konstateras 

att karaktären Annika Bengtzon till större delen innehar egenskaper som klassas som typiskt 

manliga sådana, med få inslag av några av kvinnlig sort. Utifrån en intersektionell analys av 

Annika Bengtzon kan det fastställas att det finns två framträdande faktorer som spelar in 

gällande vilken maktpositioner hon har i sitt liv, vilka är kön och hennes funktion som chef 

för kriminalredaktionen, inte minst en kombination av dessa två. Det framgår tidigt i romanen 

att hennes största utmaning inom hennes arbete går ut på att hävda sin position och visa att 

hon är lämpad för chefsjobbet. 

 

Hennes kollegor, som i princip alla är äldre män visar sitt misstycke gentemot Annika, gärna 

bakom hennes rygg, exempelvis inför nyhetschefen som även är hennes överordnade. Men 

hon möter även mycket öppet motstånd som hon måste hantera direkt, bland annat från 

hennes kollega Eva-Britt som blir upprörd när hon beordras att komma in och jobba trots att 

hon står mitt i julbaket. Eva-Britt skötte sitt jobb knapphändigt och när Annika konfronterar 

henne och ifrågasätter hennes attityd utbrister hon att redaktionen fungerade bra innan Annika 

blev en del av den, vilket sårar den nyblivna chefen. Det hade varit många sura miner på 

redaktionen när hon blivit erbjuden jobbet som chef för kriminalredaktionen, vilket hon själv 

inte såg som någon konstighet eftersom som hon i princip skött om den tidigare, vid sidan av 

hennes tidigare reporterjobb. 
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Men Nils Langeby hade förstås gått i taket. Han tyckte det var självklart att posten skulle vara 

hans. Han var ju 53 och Annika bara 32. 

   Hon hade också förvånats över människors självklara rätt att diskutera henne och kritisera henne 

för de mest skilda saker. Plötsligt började folk kommentera och ifrågasätta hennes klädsel, något 

de aldrig gjort förut. De kunde säga saker om hennes personlighet och egenskaper som var direkt 

oförskämda. 

(Marklund, 1998, s. 72). 

 

Av citatet ovan ser man tydligt att Annikas ålder och kön är relevant då den äldre manliga 

kollegan inte hade tyckt om att en något yngre kvinna fick det eftertraktade chefsjobbet. Det 

nya jobbet innebär även att kollegorna bemöter henne annorlunda, de tar sig friheter i negativ 

bemärkelse som de inte gjort tidigare. Det innebär att Annika trots att hon nu har en högre 

position än innan även känner sig mer utsatt och på ett sätt mer underlägsen än tidigare. Det är 

inte bara Annika som får erfara en manlig jargong där kvinnor och degraderas, utan det är 

något ständigt återkommande på tidningsredaktionen där männen dominerar. Detta blir extra 

tydligt vid en konversation kollegorna emellan gällande den mördade Christina Furhage. 

 

– Skulle hennes bedrifter vara speciellt märkvärdiga för att hon var kvinna? sa Patrik raljerande, 

och Berit blev riktigt arg. [---] 

– […] Sätt dig ner Patrik, du är karl och slipper engagera dig i fenomenet kvinnoförtryck. Det är 

klart att det är svårare för en kvinna än en man att ha en post som OS-chef, precis som det skulle 

vara svårare för en dövstum än för en frisk. Att vara kvinna är att vara ett vandrande lyte. [---] 

– Vafan då vandrande lyte, vad är det för jävla feministsnack? 

(Marklund, 1998, s. 121) 

 

Både Annika och hennes kollega Berit får erfara en manliga atmosfär på tidningsredaktionen 

där det finns en något nervärderande kvinnosyn. Det är en ständig kamp för Annika och hon 

är inte den som viker sig i diskussioner, utan hon står på sig och kämpar för det hon anser 

vara rätt. Även om Annika innehar en chefsposition och anses ha mycket makt förefaller det 

inte vara så, eftersom hennes kollegor inte har något vidare förtroende för henne. Bristande 

förtroende och kritik gentemot henne leder till att Annika överväger att säga upp sig. Eftersom 

Annikas jobb kräver mycket av henne får hon således prioritera bort tid med sin man och sina 

barn, vilket hon ibland får dåligt samvete över. Hon anser att det inte bara är kvinnorna som 

ska vara hemma, utan att mannen har ett lika stort ansvar, vilket hon påpekar för sin man som 

vill att hon ska vara hemma mer.  
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Och jag har så jävla dåligt samvete för att jag inte är hemma med dig och ungarna, jag är rädd att 

du ska tycka att jag sviker dig, men tidningen tillåter inte att jag sviker dem, och så står jag mitt 

emellan i nån sorts jävla korseld. 

(Marklund, 1998, s. 73) 

 

Oavsett hur Annika väljer att prioritera mellan sin familj och sitt jobb är det alltid något av 

dem som hamnar i kläm och inte hinns med, vilket gör så att hon ofta har dåligt samvete eller 

känner sig stressad över att hon inte hinner med allt hon vill. Att vara en framstående 

karriärkvinna är inte kompatibelt med det familjeliv hon lever, vilket orsakar en del bråk 

emellan henne och maken. Annika känner sig många gånger maktlös när hon slits mellan 

familjen och jobbet och har svårt att avgöra vad hon ska prioritera framför det andra. 

 

 

4.2 Rebecka Martinsson 

 

Utifrån Nikolajevas schema över manlighet och kvinnlighet kan man konstatera att Rebecka 

inte helt och hållet inte följer egenskaperna för varken den ena eller andra könet. De kvinnliga 

egenskaper som hon uppvisar är att hon är emotionell och mild i sitt sätt och bemöta sina 

medmänniskor. Hon är även självuppoffrande då hon beslutar sig för att lämna Stockholm och 

sitt arbete för att hjälpa sin vän, även om hon vet att chefen inte kommer uppskatta detta 

beslut. Hon är således också omtänksam då hon sätter någon annans behov framför sina egna. 

Det blir extra tydligt när hon tar sig an att ta hand om Sannas barn och sätter sina egna behov 

och planer åt sidan. Rebecka är också intuitiv då hon känner på sig saker och ting och handlar 

därefter instinktivt. Hon anses även vara vacker, inte minst sedan hon flyttat till Stockholm, 

hon verkar ha genomgått en förändring och även blivit mer självsäker mot vad hon varit 

innan. 

 

– Du har blivit så himla, vad ska jag säga, tjusig, sa Sanna. Och säker på något sätt. Jag har förstås 

alltid tyckt att du har varit vacker. Med nu ser du ut som plockad ur någon serie på TV. Jättesnygg 

i håret också. 

(Larsson, 2003, s. 76) 

 

De manliga egenskaperna Rebecka påvisar är att hon är aktiv, självständig och skyddande. Ett 

tydligt exempel ur boken är när hon beslutar sig för att föra barnen till ett ”säkert” ställe utan 

Sannas godkännande, det visar vilken handlingskraftig och självständig kvinna hon är. 
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Samtidigt som hon kan uppvisa en emotionell (kvinnlig) sida kan hon ibland uppfattas som 

hård (manlig) i vissa sammanhang, exempelvis när hon talar med Sannas föräldrar, polis och 

press som hon samtliga hyser ett visst agg mot. Hon uppfattas även som en något sluten 

person, då hon ogillar att prata känslor, inte minst att visa dem. Ett annat exempel på när 

Rebecka både uppvisar manliga och kvinnliga egenskaper samtidigt är att hon både är 

analyserande och syntetiserade. Analyserande i den bemärkelsen att hon utreder olika fakta 

som framkommer för att sedan sätta ihop dessa till ett begripligt sammanhang, alltså av ett 

syntetiserade slag. Man kan alltså konstatera att Rebecka både tillskrivs kvinnliga och 

manliga egenskaper, vilka ungefär tar sig i uttryck lika mycket. 

 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv finns det flera faktorer som spelar stor roll för vilken 

makt Rebecka innehar i olika situationer och inte minst över sitt liv. Det faktum att Rebecka 

återvänder till Kiruna där hon har ett kristet förflutet gör att faktorerna region och 

funktionalitet är av stor betydelse för hennes maktposition. När hon åker tillbaka till Kiruna 

träffar hon människor som tidigare varit en stor del av hennes liv, vilket hon på senare år 

försökt lägga bakom sig. Det för med sig att invånarna där har en färdig bild av Rebecka och 

ser henne som den personen hon var när hon bodde där, detta medför att hon känner sig något 

underlägsen och obekväm i vissa lägen. Samtidigt har detta resulterat i att hon ”tuffat till sig” 

och nu tagit sig an rollen som Sannas advokat, trots att hon inte har befogenheter att göra det 

egentligen. Vid ett tillfälle känner Rebecka att hennes ”klient” och vän Sanna blir anhållen 

utan giltighet och hotar då åklagaren genom att säga:  

 

– Okej, nu får det fanimej vara nog, sa Rebecka till Carl von Post. Jag vill göra en anmälan. [---] 

– Du vill göra… sa von Post och avbröt sig med en huvudruskning. Vad mig anbelangar kan du 

också följa med till stationen för förhör angående en misshandelsanmälan mot dig från en reporter 

på TV4:s Norrbottensredaktion. 

(Larsson, 2003, s. 139).  

 

Som framgår av citatet har Rebecka även dragit på sig en anmälan då hon knuffade bort en 

påstridig reporter som ville intervjua hennes vän Sanna gällande mordet på hennes bror. Den 

hårdhet som hon uppvisar i Kiruna hade inte varit möjlig i Stockholm, då hon gör allt för att 

göra chefen till lags. Hon drar således nytta av att hon numera bor i huvudstaden och har en 

mycket god användning för sin utbildning i sammanhanget, vilket å ena sidan ger henne en 

högre maktposition i Kiruna, i jämförelse med Stockholm. Å andra sidan är situationen 
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omvänd om man ser till det personliga planet. I Stockholm är hon en driven och duktig 

(blivande) advokat, medan hon i Kiruna tillskrivs rollen som den person hon en gång var, 

vilket i sin tur innebär att hon hamnar i ett underläge gentemot den person hon nu är och vill 

vara. Samtidigt som Rebecka har samma stämpel på sig som innan, har hon även förändrats 

och blivit en annan person mot vad hon var innan när hon bodde i Kiruna. Det framgår tydligt 

i romanen att Rebecka har ett tufft förflutet i staden och att hon i princip var tvungen att flytta 

därifrån. Att komma tillbaka och återuppliva gamla minnen finner Rebecka plågsamt eftersom 

det är något som hon sedan länge lagt bakom sig och inte vill påminnas om. 

 

Faktorn religion är även av betydelse i sammanhanget då Rebeckas kunskap om den kristna 

tron och inte minst församlingen där hon tidigare varit medlem ger henne en djupare 

förståelse för vad som ligger till grund för mordet på Viktor. Rebeckas goda bibelkunskaper 

hjälper även polisen i arbetet att hitta mördaren då hon ger förslag på ett ställe i bibeln som 

eventuellt kan kopplas till mordet.  

 

– Vi pratade om utstungna ögon i Bibeln, sa Sanna. 

– ”Öga för öga tand för tand”, till exempel fyllde Anna-Maria i. 

– Mmm, sa Rebecka. Sen finns ju det där stället i nåt av evangelierna: ”om ditt öga är dig till 

förströelse” och så vidare, var står det? 

Sanna bläddrade i Bibeln. 

– Det står i Markus, sa hon. Här, Markus 9:43 och framåt. 

(Larsson, 2003, s. 205) 

 

Det som Rebecka refererar till under detta samtal hjälper både henne själv och polisen vidare i 

utredningen, då de knäcker något som eventuellt är av betydelse för att förstå motivet till 

mordet. Eftersom Rebecka själv varit medlem i församlingen vet hon vilka människor som 

finns i den och vad de är kapabla till att göra, vilket ger henne ett slags försprång gentemot 

polisen, då hon vet mer om församlingen och personerna än vad de gör. 

 

 

4.3 Fredrika Bergman 
 

En analys av Fredrika Bergman utifrån Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt visar 

att hon tillskrivs både manliga som kvinnliga egenskaper, där den övervägande delen är 

kvinnlig art. Fredrika beskrivs som vacker eller attraktiv vid flera tillfällen i boken av sina 
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manliga kollegor. Hon är även lugn, aggressionshämmad och lydig. Hon gör det hon blir 

tillsagd att göra, även om hon ibland tar ut svängarna och gör lite som hon vill ändå. Detta 

mörkar hon dock för de andra kollegorna, så utåt sett klassas hon som lydig. Fredrika är även 

självuppoffrande, både inom jobb och privatliv. Inom jobbet eftersom hon gör det som hon 

blir tillsagd och göra, även om det finns ett missnöje från hennes egen sida. På fritiden träffar 

hon en äldre man, Spencer, vilket i princip alltid sker på hans villkor eftersom han är gift 

sedan många år tillbaka. Vill Spencer träffas brukar Fredrika tillgodose hans vilja, även om 

hon själv inte har något emot det. Fredrika går mycket på sin intuition och tänker på ett 

kvalitativt sätt. Detta för med sig att hon väljer att dröja kvar vid spår som de andra i 

utredningsgruppen avfärdat och släppt. Samtliga av de uppräknade dragen är klassade som 

kvinnliga sådana och det kan konstateras att Fredrika tillskrivs många karaktärsegenskaper av 

detta slag.  

 

Vad gäller de manliga karaktärsegenskaperna kan ett par appliceras på Fredrika då hon bland 

annat uppfattas som känslokall och hård av sina kollegor eftersom hon har svårt att visa 

känslor i jobbsammanhang. Samtidigt som Fredrika är något självuppoffrande är hon även 

tävlande karaktär då hon vill bevisa för sina kollegor att hon har rätt, samt att hon ständigt 

tävlar mot sig själv för att hitta en lösning till fallet. Självständighet är något som präglar 

Fredrika, inte minst att hon får åka ut och förhöra personer själv, men hon tycker även om att 

utföra uppdrag på egen hand, detta kanske för att hon inte trivs något vidare med hennes 

kollegor. Detta går i hand med att hon är aktiv, eftersom hon får ta mycket ansvar själv är det 

Fredrika som både tänker ut möjliga scenarion gällande de brott som har begåtts och följer 

själv upp dessa trådar för att komma vidare med fallet. Hon är därför även analyserande i sitt 

tänkande, men även syntetiserande eftersom hon både innehar egenskapen att både granska 

mindre delar (exempelvis ledtrådar) för att sedan sätta ihop dessa till ett begripligt 

sammanhang. Hon innehar således hon både en manlig, respektive kvinnlig egenskap i frågan. 

Samma gäller även för hennes sätt att vara privat kontra hur hon är på jobbet.  

 

Fredrika var mer än väl medveten om hur hon uppfattades av sina kollegor på polisen. Som svår 

och otillgänglig. Som någon utan humor och normalt känsloliv. Det är inte sant tänkte Fredrika. 

Jag är inte kall, jag är bara jävligt vilsen just nu. 

   Hennes vänner skulle beskriva henne som både varm och empatisk. Men det var sådan hon var 

privat. Och nu befann hon sig plötsligt på en arbetsplats där hon förväntades vara privat i tjänsten. 

För Fredrika var det helt otänkbart. 

(Ohlsson, 2009, s. 42) 
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Av Nikolajevas schema att döma kan det konstateras att Fredrika till övervägande del har 

kvinnliga karaktärsegenskaper, men att hon även har en del manliga, vilka har betydelse för 

hennes framgång inom jobbet. Hon känner att hon inte kan visa sitt rätta och varma jag 

eftersom hon inte riktigt trivs inom gruppen och med kollegorna.  

 

Fredrika är intressant att analysera utifrån ett intersektionellt perspektiv då det finns flera 

faktorer som har betydelse över hennes maktpositioner i olika sammanhang. Tidigt i romanen 

framgår det att Fredrika inte innehar samma kompetens eller har samma utbildning som 

hennes nya poliskollegor. Det är något som ständigt visar sig, både medvetet och omedvetet 

av hennes två manliga kollegor, Alex och Peder. Ett av flera exempel är när Fredrika inte får 

åka själv för att hålla ett förhör: 

 

”Det är inte det att jag ifrågasätter din kompetens”, hade Alex sagt. 

   Fredrika visste bara alltför väl att det var exakt det som det handlade om. Som ung kvinna med 

akademisk bakgrund var förväntningarna på henne väldigt lågt ställda. Hon förväntades knappt 

förstå hur kopiatorn fungerade. Hon kunde känna hur irriterad Alex blev när hon vågade presentera 

och driva någon ny tes. 

(Ohlsson, 2009, s. 66). 

 

Citatet ger exempel på flera olika faktorer där Fredrika är i underläge gentemot sina manliga 

kollegor. De tycker inte att hon är kompetent nog att hålla ett förhör själv och tvivlar således 

på hennes kunskaper. Som det framgår är Fredrika väl medveten om att de ser ner på henne 

och inte tar hennes idéer på lika stort allvar som om någon annan skulle lägga fram förslaget. 

Fredrika måste hela tiden ha extra mycket belägg för sina idéer eftersom de annars snabbt 

avfärdas som nonsens. Peder och Alex har svårt för Fredrika och anser att hon inte besitter de 

kunskaper de övriga poliserna gör och har därför inte rätt att yttra sig eller handla på samma 

sätt som de andra gör, hennes funktion är således här av betydelse. Faktorn kön kan även vara 

av intresse i sammanhanget; som ensam kvinna i utredningsgruppen får hon kämpa för att 

hävda sin plats där. 

 

Fredrika blev mycket nöjd med denna arbetsfördelning, men tyckte sig kunna avläsa ett visst 

missnöje i Peders ansikte. Missnöje över att hon och inte han blivit den som fick prata med 

mamman till det saknade barnet. Alex måste också ha sett detta för han avslutade med att säga: 
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– Enda anledningen till att Fredrika får prata med mamman är att hon är kvinna. Det brukar gå lite 

lättare då.  

(Ohlsson, 2009, s. 28). 

 

Även om hennes roll som kvinna här ger henne en slags fördel är det en fördel som Fredrika 

inte uppskattar. Hon blev tilldelad uppgiften eftersom hon är av ett visst kön, inte för att hon 

innehar kompetensen och är duktig på det hon gör. Citatet ovan är ett typiskt exempel där 

Fredrikas arbetsuppgifter måste försvaras och förklaras då hon ständigt blir ifrågasatt. Det 

visar även att de andra inte anser att hon inte är rankad lika högt eller ligger på samma nivå 

om de övriga kollegorna. Här visas det även öppet, vilket gör Fredrika ledsen. En anledning 

till att Fredrika inte känner att hon kan vara privat inom jobbet kan bero på just detta, att hon 

inte känner sig välkommen eller anses vara lika bra som de andra. 

 

Även privat känner hon att hennes roll som kvinna och inte minst hennes ålder har stor 

betydelse för makten över hennes eget liv. Fredrika känner sig oerhört stressad över att hon 

börjar bli äldre och snart behöver skaffa barn om det ens ska hinna bli av innan åren 

försvinner för henne. Barntanken är ständigt återkommande då Fredrika ofta tänker på hur 

små chanserna är att hennes äldre älskare Spencer skulle lämna sin fru för henne och om han 

gjorde det skulle det vara en ganska liten sannolikhet att han vill bilda familj med henne. 

Fredrika överväger därför att adoptera ett barn, men hon har många tankar och funderingar 

kring detta som får henne att tvivla och känna osäkerhet. Hennes funktion som Spencers 

älskarinna är även här av betydelse då hon på ett sätt befinner sig i underläge eftersom han är 

en gift man som träffar henne på hans villkor. Fredrika är även väl medveten om att han inte 

kommer att lämna sin fru för henne, så Fredrika får finna sig i att komma som nummer två, 

alltid. Eftersom hon hela tiden fallit tillbaka till Spencer och att hon älskar honom har hon 

svårt att släppa taget om honom, även om hon vet att hon borde göra detta för att ge sig själv 

en ärlig chans gällande familjebildandet. Denna kunskap stressar Fredrika och bidrar till en 

maktlöshet, hon kan inte komma dit hon vill med vem hon vill, vilket i detta fall är Spencer. 

 
 

4.4 Tre romaner, tre kvinnliga detektiver 
 

Utifrån de tre analyserade kriminalromanerna kan det konstateras att de olika karaktärerna 

skiljer sig från varandra i många avseenden samtidigt som det finns en del likheter dem 
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emellan. Eftersom de tre karaktärerna Annika Bengtzon, Rebecka Martinsson och Fredrika 

Bergman tillskrivs karaktärsdrag som inom litteraturen klassas som manliga kan det fastställas 

att alla tre karaktärerna mer eller mindre tillskrivs manliga karaktärsegenskaper. Fredrika 

tillskrivs till övervägande del kvinnliga karaktärsegenskaper, men hon har även en del 

manliga som främst visar sig i jobbsammanhang, där hon innehar detektivrollen. Rebecka 

däremot uppvisar både manliga som kvinnliga karaktärsegenskaper som tar sig i uttryck 

ungefär lika mycket. Det är främst Annika som skiljer sig något från de andra karaktärerna då 

hon tillskrivs många fler manliga än kvinnliga egenskaper. Det kan härmed konstateras att 

alla de kvinnliga detektiverna tillskrevs såväl manliga som kvinnliga egenskaper, dock i olika 

stor utsträckning. Även om de olika egenskaperna fungerar som motpoler gentemot varandra 

uppvisade samtliga någon gång att deras sätt att vara kunde passa in på de båda sidorna 

samtidigt. De alla tre är väldigt starka, självständiga och aktiva kvinnor som inte låter någon 

sätta sig på dem i första taget. 

 

I samtliga kriminalromaner får den kvinnliga detektiven kämpa för att bevisa sin rätt och det 

är olika faktorer som samspelar med varandra beträffande vilken makt de har i olika 

situationer. I Sprängaren är faktorerna genus och funktionalitet mycket framträdande, och det 

står främst i relation till den chefsposition Annika har, där hon ständigt blir ifrågasatt av sina 

kollegor och anses inte vara rätt person för jobbet. Faktorn genus och arbete står även i 

relation till familj, då Annika ständigt känner att hon måste prioritera det ena framför det 

andra. Hon känner att hon inte kan infria de förväntningar som både fru och mamma då hon 

vill satsa på sin karriär, vilket innebär att familjen inte alltid kommer i första hand. I Solstorm 

är det dock andra faktorer som är framträdande och har betydelse för Rebeckas olika 

maktpositioner. För det första så spelar region en stor roll, då hon tillskrivs olika roller och 

uppfattas på olika sätt beroende på om hon befinner sig i Kiruna eller i Stockholm. Eftersom 

hon återvänder till en plats hon har ett förflutet kring innebär även detta att hon har god 

kännedom om personerna som ingår i församlingen, vilket ger henne en fördel i att kunna lösa 

mordgåtan. I Kiruna har invånarna en färdig bild av henne, men eftersom hon varit från staden 

en längre tid har hon även möjlighet att visa upp en ny och annorlunda Rebecka i kontrast 

emot den hon tidigare varit. I och med att hon bott i huvudstaden och håller på att utbilda sig 

till advokat har även hennes funktionalitet stor betydelse i sammanhanget. Gällande Fredrika i 

Askungar är främst kön i förhållande till funktionalitet och ålder det mest framträdande. Hon 

arbetar på en mycket mansdominerad arbetsplats och hon har inte samma utbildning och 

kompetens som utredarna har, vilket hennes kollegor nedvärderar och ser som en nackdel, 
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trots att det egentligen är en tillgång. Fredrika tänker och oroar sig mycket över att hon börjar 

bli äldre och att det är hög tid att skaffa barn innan det är försent, på så vis är faktorerna kön 

och ålder ständigt återkommande i romanen.  

 

Även om Annika, Rebecka och Fredrika är tre olika och säregna personer finns det en 

gemensam problematik och det är att de ständigt måste bevisa sig dugliga för personer, främst 

män, i sin omgivning. I vilken grad de alla upplever detta krav eller faktiskt gör det skiljer sig 

dock åt, men det är en gemensam nämnare som bör lyftas fram i sammanhanget. Det kan 

därför konstateras att det finns en del likheter, men även en del skillnader mellan de olika 

karaktärerna, vilket jag har försökt att lyfta fram och tydliggöra i denna analysdel. 

 

 

5. Avslutande diskussion 
 

Syftet men denna uppsats var att undersöka vad som händer när en kvinna får rollen som 

detektiv och hur hon skildras utifrån ett genusperspektiv och ett intersektionellt perspektiv. 

Utifrån en intersektionell analys framkom det att det var flera faktorer som var av betydelse 

för de olika detektiverna och deras maktpositioner. Utifrån ett genusperspektiv kunde man 

med hjälp av Nikolajevas (2004, s. 129) schema över manligt och kvinnligt inom litteraturen 

konstatera att samtliga av de undersökta kvinnliga detektiverna tillskrevs egenskaper som 

klassas som manliga sådana, dock i olika mån. I analysen framgick det även att den maskulina 

kopplingen till auktoritet berörs i de tre kriminalromanerna då detektivernas auktoritet 

ständigt ifrågasätts, vilket går i linje med Reddys (2014, s 188) undersökning av fyra 

etablerade kriminalromaner. Detta går även i linje med Bergman och Kärrholm (2011, s. 192) 

som menar att den kvinnliga detektiven möter mycket motstånd, vilket är mycket tydligt i 

både Sprängaren och i Askungar. I samtliga kriminalromaner är det en kamp för den 

kvinnliga detektiven att både bevisa för sig själv och för sin omgivning att hon är lämpad för 

jobbet, vilket Munt (1994, s. 48) menar är vanligt inom genren. Då den typiska detektiven 

baseras på en manlig sådan kan det vara svårt för en kvinna att passa in i rollen, vilket kan 

medföra att hon inte tas på allvar av sina kollegor. Detta är framförallt tydligt i Sprängaren 

och i Askungar där både Annika och Fredrika ständigt måste bevisa för omgivning att de 

klarar av och är lämpade för jobbet. Anledningen till att man inte kan se detta lika tydligt 
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gällande Rebecka i Solstorm är att hon jobbar med fallet ensam och har inte som de andra ett 

team med kollegor att bevisa sig för på samma sätt. 

 

I likhet med de hjältinnorna som slog igenom under 70-talet som exempelvis Kinsey 

Millhone, V.I Warshawski och Sara Pertsky, som alla har mycket skinn på näsan, ger svar på 

tal och är självsäkra, är även Annika Bengtzon, Rebecka Martinsson och Fredrika Bergman 

självsäkra. Dessa drag hittar man vanligtvis även, enligt Bergman och Kärrholm (2011, s. 

192), hos den manliga detektiven. Huruvida detta är en konsekvens av att ersätta den manliga 

detektiven med en kvinnlig är svårt att avgöra, men det verkar vara på detta vis. Eftersom de 

olika detektiverna ofta befinner sig på mansdominerade arbetsplatser där det normalt sett kan 

vara svårt för en kvinna att ta plats och få respekt, behöver eventuellt de kvinnliga 

detektiverna inneha en del manliga karaktärsegenskaper för att passa in och för att nå 

framgång. Trots att de tillskrivs en rad manliga karaktärsegenskaper är de fortfarande i 

underläge och måste ständigt visa sig duktiga och kunniga på sitt område för att bli 

accepterade. Denna kamp är genomgående i samtliga av de undersökta kriminalromanerna 

och det bekräftar således resultaten av den tidigare forskning som gjorts inom området. 

Samtidigt som detektiverna har en del manliga egenskaper finns det fortfarande en 

genusproblematik och en föreställning om hur en kvinna ska vara och bete sig. Det framgår 

inte minst i både Sprängaren och i Askungar att denna relativt nya bild av kvinnan är något 

som inte accepteras av samhället i stort, inte minst bland männen inom ett mansdominerat 

yrke. Samtidigt som de manliga karaktärsegenskaperna tillsynes verkar vara eftersträvansvärt 

inom genren, uppstår det en problematik eftersom de kvinnliga detektiverna ofta ifrågasätts 

och kritiseras av personer i sin omgivning för att de inte uppfyller de förväntningar som 

implicit vilar över den rådande kvinnobilden. 

 

 

5.1 Kriminallitteratur i skolan? 
 

Boglind (2014, s. 140) slår ett slag för ungdomsdeckare och menar att de öppnar för många 

didaktiska möjligheter och är ett bra verktyg för eleverna att bland annat träna sin narrativa 

fantasi. Den narrativa fantasin går ut på att man som läsare kan göra perspektivbyten och leva 

sig in i någon annans situation och verklighet (Persson, 2007, s. 255). Då samtliga 

kriminalromaner i föreliggande uppsats har en extradiegetisk berättare, alltså en berättare som 

står utanför fiktionen, erbjuds således läsaren att få ta del av och följa fler personers tankar 
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och känslor än bara huvudkaraktärens. Detta innebär att läsaren ofta har tillgång till mer 

information än detektiven och har därför stora möjligheter att lista ut vem mördaren är. För att 

kunna vara delaktig i att lista ut detta krävs det att läsaren ständigt är aktiv och kan skifta 

perspektiv och försöka få en uppfattning för varför olika personer handlar om de gör. 

Fokaliseringen i samtliga av de undersökta kriminalromanerna varierar, vilket öppnar för att 

erbjuda läsaren ett brett spektrum av perspektiv, exempelvis en man respektive kvinnas 

perspektiv eller chefs, respektive underordnads perspektiv. I Askungar får man vid vissa 

tillfällen exempelvis ta del av mördarens tankar och handlingar, vilket utmanar läsaren i att 

komma på vem det kan vara och få en förståelse för varför personen valt att begå brottet. Jag 

menar härmed att dessa kriminalromaner erbjuder läsaren att stimulera utvecklandet och 

användningen av den narrativa fantasin, vilket enligt Boglind (2014, s. 148) och Persson 

(2007, s. 257) är en viktig del i litteraturläsningen i skolan. 

 

För att återkoppla till Öhmans (2008, s. 104) tankar om att populärlitteratur kan vara ett sätt 

att öka förståelsen för viktiga delar i vår verklighet, som exempelvis makthierarkier, våld, 

könsskillnader, kärlek, med mera vill jag hävda att kriminalromaner erbjuder detta i allra 

högsta grad. Endast utifrån Sprängaren, Solstorm och Askungar berörs ämnen så som våld i 

nära relationer, makthierarkier, genusproblematik, kärlek, utanförskap och homosexualitet för 

att nämna några exempel. Kärrholm (2005, s. 13) menar att läsning utav kriminalromaner 

bidrar till att läsaren uppmanas att moraliskt reflektera över de teman som tas upp i böckerna, 

samt sitt eget ställningstagande. Detta kan uppnås genom att läsaren själv identifierar sig med 

detektiven och på så sätt även är delaktig i detektivarbetet för att hitta den skyldige. Även om 

många av de ämnen som berörs i de valda kriminalromanerna är allvarliga, är det ämnen som 

är viktiga att diskutera och varför skulle inte skolan kunna vara en plats för detta? Att ta upp 

och diskutera dessa ämnen i ett klassrum anser jag skapar möjligheter och kan bidra till ett 

demokratiskt klassrum. Gunilla Molloy (2007, s. 30) filosofie doktor i svenska med inriktning 

didaktik, anser att skolans demokratiuppdrag är oerhört viktigt och bör genomsyras i alla 

ämnen, inte minst svenskämnet. Som svensklärare finns det därför en möjlighet att genom och 

med hjälp av kriminallitteraturen diskutera etiska, moraliska och demokratiska frågor, vilka 

naturligt uppkommer vid läsning av den.  

 

Är kriminalromaner något för dagens ungdomar? Litteraturdidaktikern Christina Olin-

Scheller (2008, s. 124) hävdar att främst flickor, men även vissa pojkar föredrar att läsa sådan 

litteratur som är realistisk och baseras på en verklig historia, det vill säga ”sann” litteratur. Då 
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kriminallitteratur sällan är av sådant slag kan det därför vara en svårighet för lärare motivera 

valet av litteratur för eleverna. Det bör dock framhållas att de ämnen som berörs, exempelvis i 

Sprängaren, Solstorm och Askungar, är viktiga och vanligt förekommande i dagens samhälle 

och därför kan man som lärare tydliggöra denna koppling för eleverna och förhoppningsvis 

delvis tillfredsställa elevernas efterfråga på den ”sanna” litteraturen. 

 

Som lärare har man alltid en läroplan att utgå ifrån och i läroplanen för gymnasiet i ämnet 

svenska står det under dess syfte att eleverna genom skönlitteratur ska få en självinsikt och 

förståelse för andra människors livsvillkor, erfarenheter och föreställningsvärldar. Litteraturen 

ska även utmana eleven till nya sätt att tänka på och öppna för nya perspektiv (Skolverket, 

2011, s. 160). Frågan huruvida kriminallitteratur är passade för att dessa mål ska uppnås anser 

jag är mycket enkelt att svara ja på, med stöd av Perssons (2007, s. 255) och Boglinds (2014, 

s. 148) tankar kring utvecklandet av den narrativa fantasin. Vidare anser jag, med i 

utgångspunkt i Öhmans (2008, s. 104) tankar om populärlitteraturens möjligheter att få 

läsaren att reflektera över moraliska och etiska ställningstaganden, att deckargenren kan bidra 

till att detta uppnås. Kriminallitteratur erbjuder således ett känslomässigt engagemang, 

moraliska ställningstaganden och perspektivbyten. Detta menar Boglind (2014, s. 148) kan 

bidra till ett intresse för existentiella frågor och ett demokratiskt tänkande, vilket Molloy 

(2007, s. 30) framhåller som oerhört viktigt inom skolan och svenskämnet. 

 

Jag som blivande svensklärare ser definitivt de didaktiska möjligheterna och vinningen i att ta 

in kriminallitteratur i undervisningen. 
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