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1 Inledning 

Den här studien handlar om kriminallitteratur.1 Mer precist handlar den om samhällets 

påverkan och avtryck i den moderna kriminalromanen och hur ett skönlitterärt verk kan 

skapa en bild av verkligheten.  

 År 1965 brukar anges som året då den svenska deckaren blev politiskt medveten. 

Det var året författarduon Maj Sjöwall och Per Wahlöö gav ut den första delen av tio i 

sin romansvit ”Roman om ett brott” och till bakgrunden av ett samhälle präglat av 

omvärldens oroligheter reformerade den svenska kriminallitteraturen.2  Från att ha 

dominerats av den anglosaxiskt inspirerade pusseldeckaren, vars guldålder sträckte sig 

över större delen av femtiotalet och en bit in på sextiotalet, tog kriminalromanen i och 

med Sjöwall-Wahlöö steget ut från de borgerliga miljöer och perifera småstadsidyller 

som tidigare varit skådeplatsen och in i samhällets mitt – in i storstaden, det politiska 

spelet och den undre världen. Trots en del kritiska röster, som i en artikel av Göran 

Greider där han menar att ”[d]en bild av ett sönderfallande och korrupt Sverige som 

Sjöwall-Wahlöö gav i sina deckare – särskilt i den sista – hade på sin tid mycket lite 

med någon svensk social eller politisk verklighet att göra”,3 är det nog få som skulle 

våga sig på att ifrågasätta författarduons genomslag och betydelse för den 

samhällskritiska kriminalromanen.  

 Undersökningar och analyser av kriminallitteratur har historiskt sett varit relativt få 

till antalet, men i och med den samhällskritiska ambitionen hos många moderna 

deckarberättelser, tillsammans med genrens växande läsekrets, har också antalet studier 

som har kriminalromanen som sitt forskningsobjekt ökat. Denna uppsats ansluter sig till 

denna gedigna kategori. Syftet med studien är att undersöka den svenska deckarens 

samhällsanalytiska benägenhet som den representeras i en utpräglat karaktäriserande 

aspekt hos kriminallitteraturen: gärningsmannen. Genren är full av välkända poliser, 

detektiver och hjältar som Sherlock Holmes, Miss Marple, Martin Beck och Kurt 

Wallander, men sällan tycks de karaktärer som befinner sig på andra sidan rättvisan vara 

föremål för undersökning, trots att förövaren inte sällan verkar ha en central roll i den 

                                                 
1 Det råder historiskt sett en viss oenighet om begreppet kriminallitteratur och vad det innefattar. För att 

undvika ett alltför tätt upprepande kommer i föreliggande studie termer som kriminalroman, deckare och 

kriminallitteratur att användas synonymt med avsikten att framställa en mer läsbar text, stödd på 

förmodan att begreppen idag redan till hög grad sammanflätats i den breda diskussionen. 
2 Michael Tapper, Snuten i skymningslandet: Svenska polisberättelser i roman och på film 1965–2010, 

Lund: Nordic Academic Press, Diss. Lunds universitet, 2011, s. 19. 
3 Göran Greider, ”Den konservativa larven” i I neonljusets skugga. Den moderna kriminalhistorien, red. 

Bengt Eriksson, Lund: Mattias Boströms förlag, 1999, s. 156f. 
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kriminallitterära romanens samhällskritik. Brottets underliggande orsaker finns inte 

sällan att hämta i samhällets brister. 

 I min studie har jag valt att fokusera undersökningen på två välkända och 

uppmärksammade verk som tillsammans skapar ett både innehållsmässigt och 

tidsmässigt spann. Hur väl de båda romanerna representerar genren och den 

samhällskritiska tendensen i den moderna, svenska kriminallitteraturen är naturligtvis 

omöjligt att veta utan att ha läst och begrundat det fulla utbudet. Romanerna som 

kommer att analyseras är Maj Sjöwall och Per Wahlöös Polis, polis, potatismos! från 

1970 och Kerstin Ekmans Händelser vid vatten från 1993. Valet av skönlitteratur har 

grundats på ett antal faktorer som rör både romanernas innehåll och form, där Polis, 

polis, potatismos! och Händelser vid vatten utgör distinkta variationer på den 

traditionellt formelbundna deckargenren. Båda romanerna har nått stor framgång såväl i 

Sverige som internationellt och utgör delar av två välkända och erkända författarskap 

vars avtryck i svensk litteratur är allt annat än obetydligt.4 I Sjöwall-Wahlöös roman är 

brottet det styrande temat utifrån vilket hela berättelsen kretsar, något som gör att 

uppsatsens primära forskningsobjekt, gärningsmannen, har en central roll i handlingen. I 

Ekmans verk är istället brottet ett tema bland flera vilket placerar förövaren i periferin. I 

Händelser vid vatten innehar landskapet och naturen den stora huvudrollen. Genom 

skildringar av ett antal människoöden tematiserar romanen mötet mellan det 

moderniserade samhället och glesbygden och hur den svenska avverkningspolitiken 

påverkar individen. Både Polis, polis, potatismos! och Händelser vid vatten skildrar en 

specifik historisk tid och plats, och i strävandet efter realism spelar samhällets 

inflytande på berättelsen en viktig roll. Romanerna lämpar sig därför väl till studiens 

syfte och de frågor och problemformuleringar jag har valt att närma mig. I under-

sökningen av förövaren i kriminalromanen hoppas jag kunna visa på en relation mellan 

skönlitteratur och samhälle, där samhällets ofullkomlighet lämnar djupa spår i fiktionen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, utifrån antagandet att kriminalromanens samhällskritiska 

benägenhet ofta har sitt mest kraftfulla uttryck i skildringar av berättelsens karaktärer, 

synliggöra hur förövaren i kriminallitteraturen har en central funktion i romanernas 

samhällskritik. Undersökningen kommer huvudsakligen att stödja sig på en analys av 

                                                 
4 Trots att Kerstin Ekman kanske främst gjort sig känd som författare av mer traditionella romaner, har 

hon en gedigen bakgrund i deckargenren med verk som 30 meter mord (1959), Kalla famnen (1960) och 

Den brinnande ugnen (1962). Även i senare verk har de kriminallitterära inslagen varit märkbara. 
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hur det skildrade samhället medverkar till skapandet av den kriminalitet som har sin 

yttersta manifestering i förövaren. Hur bidrar det skildrade samhället till skapandet av 

en brottsling och hur används förövaren för att problematisera samhälleliga aspekter? 

Detta är frågor som jag i min undersökning ämnar besvara. 

 

1.2 Teori, metod och urval 

Jag har i strävandet efter att söka svar på mina frågor valt att utgå från ett 

litteratursociologiskt perspektiv. I en teoriöversiktlig uppsats publicerad i antologin 

Litteraturvetenskap – en inledning från 2002 skriver Johan Svedjedal följande: ”Att 

studera litteraturen som socialt fenomen är att fokusera samspelet mellan litteratur och 

det omgivande samhället. Närmare bestämt är det att utreda hur samhället skildras i 

litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället.”5 Utifrån detta 

litteratursociologiska perspektiv, där inte bara den samhälleliga representationen i 

skönlitteraturen utan också det litterära verkets sociala påverkan är föremål för 

undersökning, finner jag en relation till mina frågeställningar kring förövarens roll som 

konstituerande samhällskommentar i kriminalromanen. Denna koppling till de förvisso 

breda litteratursociologiska teoriströmningar som har sina utgångspunkter i förhållanden 

mellan litteratur och samhälle skänker min studie en teoretisk bas. 

 Att ringa in litteratursociologi som ett väldefinierat teoretiskt område låter sig inte 

enkelt göras, då relationen mellan litteratur och samhälle är mångskiftande. Gränsen för 

vad som räknas till litteratursociologisk forskning är omdiskuterad och inte sällan 

sammanfaller de teoretiska utgångspunkterna med andra kritiska strömningar. I ett 

försök att dock vässa kanterna något erbjuder Svedjedal en indelning av 

litteratursociologins huvudsakliga intressesfär i tre huvudområden: Det första av dessa 

områden kallar han ”samhället i litteraturen” och innefattar studiet av den sociala 

representationen i litterära verk, hur samhälleliga institutioner och strukturer skildras, 

stöps om och används. Det andra området benämner Svedjedal ”litteraturen i samhället” 

och åsyftar litteraturens benägenhet att diskursivt kommentera den sociala sfären och bli 

ett inslag i den politiska debatten. Det tredje och sista området, ”litteratursamhället”, 

riktar framförallt intresse mot litteraturens utomtextuella och paratextuella 

beskaffenheter, tillsammans med produktionsled, marknad och läsvanor.6 

                                                 
5 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi” i Litteraturvetenskap: En inledning 2 uppl., red. Staffan Bergsten, 

Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 81, Förf. kursiv. 
6 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet” i Litteratursociologi: Texter om litteratur och 

samhälle 2 uppl., red. Johan Svedjedal, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 78f. 
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 Min analys av förövaren som konstituerande projicering av samhällskritik i 

kriminalromanen medför ett undersökande av, inte bara det i romanerna skildrade 

samhället och dess formativa påverkan på gärningsmannen, utan också av de 

kontextuella, diskursiva fält som sugs upp och omstöps efter kriminalromanens 

genredefinierande uttrycksformer och mönster. Studien placerar sig därför i 

skärningspunkten mellan ”samhället i litteraturen” och ”litteraturen i samhället”, om 

man skall ansluta sig till Svedjedals definierande indelning.  

 För att understödja denna undersökning av relationen mellan text och kontext vill 

jag knyta an till de litteratursociologiskt hemmahörande tankar som utmärker den 

nyhistoristiska rörelsen (New Historicism) vilken hade ett stort inflytande på 

humanistiska forskningstraditioner under 1980- och 1990-talen. I artikeln ”Marxism and 

The New Historicism” ger Catherine Gallagher sin syn på vad som utmärker de 

nyhistoristiska teoriströmningarna. Hon skriver följande: 

it entails reading literary and nonliterary texts as constituents of historical 

discourses that are both inside and outside of texts and that its practitioners 

generally posit no fixed hierarchy of cause and effect as they trace the connections 

among texts, discourses, power and the constitution of subjectivity.7 

Det nyhistoristiska synsättet fäster alltså stor vikt vid det litterära verkets historiska 

kontextualitet, då en grundläggande utgångspunkt är det dialektiska samspel som råder 

mellan text och samhälle. Antagandet är att konstverket är en produkt av sociala och 

kulturella tillfälligheter med en förmåga att reflektera över och kommentera en bestämd 

tid och plats kulturella och samhälleliga värderingar. Man strävar efter att avfärda 

övertygelsen om att det är möjligt att objektivt återge ett autonomt historiskt skede, då 

dessa är avhängiga en djup intertextuell interaktion, och att historiska skildringar alltid 

är sprungna ur den subjektiva erfarenhetssfären hos den historieskrivande författaren. 

Den metodologiska och teoretiska ambitionen utgörs således dels utav undersökandet av 

hur sociala, kulturella och historiska kontexter representeras i litteraturen, men också 

hur litteraturen reflekterar över och kommenterar dessa kontexter. Utifrån detta 

perspektiv suddas de hårdragna gränserna mellan text och kontext ut. Paul Tenngart 

skriver att: 

 [a]lla diskurser – konstnärliga såväl som dokumentära, populära såväl som 

högkulturella – interagerar med och är beroende av andra diskurser i det givna 

historiska skedet. Det sker en intensiv intertextualitet – påverkan mellan texterna – 

                                                 
7 Catherine Gallagher, ”Marxism and The New Historicism” i The New Historicism, red. Veeser, H. 

Aram, New York: Routledge, 1989, s.37. 
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mellan olika litterära texter och mellan texterna och angränsande diskurser i 

samtiden.8  

Detta diskursiva flöde diskuteras också av Frederik Tygstrup och Isak Winkel Holm i 

artikeln ”Cultural Poetics and the Politics of Literature” där de menar att litteraturen är 

en del av ett gemensamt, fundamentalt förståelseskikt som genomsyrar alla kulturer. 

Med Louis Montrose benämning kallar de denna abstrakta, kognitiva sfär för ”cultural 

poetics” och hävdar, i enlighet med den nyhistoristiska synen på litteraturen som icke 

avskild från andra diskursiva fält, att det litterära verket bidrar till produktionen av 

bilder av verkligheten och därmed gör anspråk på att kunna förmedla en förståelse av 

världen.9 De pekar dock samtidigt på en inkongruens i resonemanget: ”literary poetics is 

not only part of, but also apart from the cultural poetics. When it is possible to 

distinguish quite easily between literary and non-literary utterances, it is because 

individual linguistic phenomena not only have a form but also a framework.”10 Tygstrup 

och Winkel Holm menar att litteratur särskiljer sig från andra diskurser genom det 

institutionella ramverk som omger denna specifika typ av textuella samtal, dels genom 

kringliggande faktorer så som produktion, distribution och konsumtion, men också 

genom de inom en kulturell sfär gemensamma, överenskomna konventioner som styr 

läsarattityden och ger det litterära verket statusen fiktion. De fortsätter:  

The institutionalization of fiction establishes a crucial distance to the surrounding 

cultural poetics by suspending any unambiguously pragmatic function […]. This 

institutional distance enables literature to adopt a non-pragmatic and non-

intentional relationship to the reality it depicts. The literary poetics may draw on 

the same symbolic forms as the surrounding cultural poetics, but when these forms 

appear in literature, they appear suspended and without any clearly assignable 

accountability.11  

Denna egenskap hos litteraturen som, i skenet av dess institutionaliserade skepnad av 

fiktion, tillåter ett experimenterande med verklighetsbilden och en omstöpning av de 

sociala och kulturella kontexter den representerar, samtidigt som den förblir en 

diskursiv angelägenhet, blir en viktig utgångspunkt i min analys. Det diskursiva flödet i 

texten, och hur verket kommenterar och reflekterar över social problematik genom att 

                                                 
8 Paul Tenngart, Litteraturteori 2 uppl., Malmö: Gleerups, 2010, s. 106. 
9 Frederik Tygstrup och Isak Winkel Holm, ”Cultural Poetics and the Politics of Literature” i Ernst 

Cassirer on form and technology: contemporary readings, red. Aud Sissel Hoel och Ingvild Folkvord, 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, s. 200. 
10 Tygstrup och Winkel Holm, s. 206. 
11 Ibid, s. 207. 
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fånga och omforma diskurser i ett litterärt format,12 och då framförallt i 

kriminalromanens format, anser jag vara ett fruktsamt område för undersökning i studiet 

av förövaren som den yttersta manifesteringen av samhällskritik i kriminallitteraturen. 

 Utifrån förutsättningen att Kerstin Bergman och Sara Kärrholms iakttagelse av 

Sjöwall-Wahlöös deckarsvit, och att det ”[i] deras romaner är […] samhället som bär 

skuld för existensen av kriminalitet”,13 är gällande också i en mer vittomfattande 

bemärkelse och utbrett över genren kommer föreliggande studie baseras på en 

komparativ undersökning av två kriminallitterära verk. Undersökningen kommer att 

utgöras av karaktärsanalyser av romanernas förövare, där det skildrade samhällets 

påverkan på individens kriminalitet kommer att vara en central del, men där också ett 

hermeneutiskt perspektiv på karaktären som potentiellt förkroppsligande av 

samhällskritik är väsentligt. 

 I den mångfald av kriminallitterära verk som ända sedan den så kallade 

pusseldeckarens guldålder på 1950-talet, genom det sena sextiotalets politiskt medvetna 

polisromaner, fram till dagens deckarboom har sköljt över den svenska publiken är 

naturligtvis en kraftig avgränsning i undersökningsmaterialet en nödvändighet. Jag har 

valt att i min studie fokusera undersökningen på två romaner som båda på ytan, utan 

större invändningar, kan benämnas kriminallitteratur, men som ändå på ett substantiellt 

plan skiljer sig från varandra. Polis, polis, potatismos! av Maj Sjöwall och Per Wahlöö 

är en renodlad polisroman där det realistiska polisarbetet och det brottsutredande 

kollektivet är tydligt centrerat. Det klassiska detektivmotivet, där den skyldige hela 

tiden finns bland de skildrade karaktärerna och gåtans lösning närmas en pusselbit i 

taget, lyser med sin frånvaro och det är istället slumpen och idogt arbete som ger 

utdelning. Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten skulle nog snarast kunna 

benämnas som en traditionell roman med kriminallitterära inslag. Det skildrade 

polisarbetet är i det närmsta obefintligt och istället är det brottets påverkan på 

människan och den smärtsamma jakten på sanningen som är den gåtfulla intrigens 

drivkraft. Likt en pusseldeckare finns hela tiden berättelsens mördare inom räckhåll för 

läsaren och romanens intrikata struktur skänker ofta ledtrådar till gåtans lösning, dock 

utan att romanen förlorar sitt anspråk på realism.   

                                                 
12 Robert Weimann använder begreppet appropriation för att beskriva detta teoretiska beslagtagande och 

omskapande av diskurser. Robert Weimann, ”Text, Author-Function, and Appropriation in Modern 

Narrative: Toward a Sociology of Representation, Critical Inquiry, 14, 1988 
13 Kerstin Bergman och Sara Kärrholm, Kriminallitteratur: utveckling, genrer, perspektiv, Lund: 

Studentlitteratur, 2011, s. 176. 
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För att skänka undersökningen en tydlig struktur har jag valt att analysera Ekmans och 

Sjöwall-Wahlöös romaner var och en för sig, för att slutligen låta dem mötas i en 

jämförande diskussion. Romananalyserna kommer framförallt att luta sig mot 

textinterna iakttagelser, medan slutdiskussionen i större utsträckning kommer att 

återknyta till de teoretiska perspektiven. Varje analys inleds med en bakgrund 

innehållande ett kortare handlingsreferat för att därefter riktas in på förövaren och de 

samhällsdiskursiva aspekter som synliggörs i de formerande krafter som leder individen 

mot dennas dåd. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det är inte utan att man börjar fundera, efter att ha tagit del av åtskilliga studier och 

artiklars uppfattning av kriminallitteraturen som ett tämligen marginaliserat 

forskningsfält, huruvida detta egentligen fortfarande är gällande. Under de senaste två 

decennierna har ett flertal avhandlingar och översiktsverk som behandlar genren och 

dess olika yttringar publicerats, där ett av de senaste i raden av uppmärksammade bidrag 

är Karl Berglunds litteratursociologiska forskningsprojekt ”Mordens Marknad”. I tre 

studier, varav två i skrivande stund finns utgivna, Deckarboomen under lupp och 

Mordförpackningar, undersöker Berglund den svenska deckargenrens högkonjunktur 

och genomslag på den svenska bokmarknaden. Trots avhandlingens tydliga ambitioner 

att behandla förbindelsen mellan litteratur och samhälle, rör de två hittills utgivna 

delarna framförallt statistiska och marknadsmässiga aspekter, och Berglund antar inte i 

någon större utsträckning ett textanalytiskt perspektiv.14 

 Desto mer inriktad på samhällets påverkan och avtryck i den litterära texten är 

istället Sara Kärrholms avhandling Konsten att lägga pussel från 2005. I studien 

undersöker Kärrholm femtiotalets svenska pusseldeckare och dess relation till det 

pågående kalla kriget i tre analyser av Stieg Trenter, Maria Lang och H.-K. Rönbloms 

författarskap, utifrån antagandet att de analyserade romanerna återklingar sin samtids 

rådande samhällsdiskurser.15 Trots många intressanta aspekter på framförallt skildringar 

av genusmönster, sexualitet och folkhemsproblematik, har Kärrholms avhandling mött 

                                                 
14 Karl Berglund, Deckarboomen under lupp: statistiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977–

2010, Avdelningen för litteratursociologi, Diss. Uppsala universitet, 2012. Karl Berglund, 

Mordförpackningar: omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998–2011, 

Avdelningen för litteratursociologi, Diss. Uppsala universitet, 2016. 
15 Sara Kärrholm, Konsten att lägga pussel: deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, Eslöv: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Diss. Lunds universitet, 2005. 
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viss kritik för att stundtals luta sig emot något långsökta kopplingar mellan 

kriminalromanerna och det kalla krigets inverkan på rådande moral och värderingar.16 

 Förutom i avhandlingar och andra längre studier har också forskning kring 

kriminallitteratur presenterats i ett antal översiktsverk och samlingsvolymer. Dag 

Hedmans antologi Brott, kärlek, äventyr från 1995 innehåller ett antal äldre 

forskningsartiklar som främst berör genrens formella egenskaper, där 

”Kriminalromanens typologi” av Tzvetan Todorov och ”Kriminalberättelsen hos Conan 

Doyle” av Viktor Sklovskij är de mest uppmärksammade.17 I Populärlitteratur skriver  

Anders Öhman om deckare och thrillers och belyser olika karaktärsarketyper utifrån ett 

antal författare inom genren. Dock är det främst den enskilda detektiven som 

analyseras.18 Ett försök till en omfattande översikt av kriminallitteraturen, främst avsedd 

för universitets- och högskolestudenter, har Kerstin Bergman och Sara Kärrholm gjort 

med tidigare nämnda Kriminallitteratur från 2011. Bergman och Kärrholm gör en bred 

genomgång av genren där också ett kapitel tillägnas den samhällskritiska aspekten hos 

kriminalromanen. Dock görs bara ytligt kopplingen till romanens förbrytare som central 

manifestering av samhällskritik, främst i författarnas redogörelse av Sjöwall-Wahlöös 

författarskap i egenskap av samhällsskildrare.19 

 Även internationellt finns en omfattande utgivning av forskning inom 

kriminallitteratur, men i undersökandet av två svenska kriminalromaner och den 

samhällskritik som återfinns i dessa, ter sig en översiktlig redogörelse något omotiverad. 

Man kan dock nämna Barry Forshaws Death in a Cold Climate som undersöker den 

internationella genomslagskraften hos den skandinaviska kriminallitteraturen. Forshaw 

tillämpar ett utifrånperspektiv på nordisk samhällsordning och kultur och bidrar med 

insiktsfulla analyser av både författare, som Sjöwall-Wahlöö, Stieg Larsson och Jo 

Nesbø, såväl som av varje lands sociala, politiska och geografiska särdrag som 

bakgrund till de skandinaviska kriminalromanerna. Trots att Forshaws analyser inte i 

någon större utsträckning behandlar karaktärsskildringar, belyser han den 

samhällsproblematik som romanerna skildrar, sett utifrån en internationell skådeplats 

varifrån de nordiska länderna ofta setts som något av ett socialt ideal eller föredöme.20 

                                                 
16 Magnus Persson, Samlaren, nr. 127, s. 511–515, 2006, http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:624998/FULLTEXT01.pdf, (2017-03-23). 
17 Dag Hedman (red.), Brott, kärlek, äventyr: texter om populärlitteratur, Lund: Studentlitteratur, 1995. 
18 Anders Öhman, Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia, Lund: Studentlitteratur, 

2002. 
19 Bergman och Kärrholm. 
20 Barry Forshaw, Death in a Cold Climate: A Guide to Scandinavian Crime Fiction, Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2012. 
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I Rationalitet och kaos från 1999 gör Lars Wendelius en undersökning av svensk, 

modern kriminallitteratur i kritiska läsningar av tre framgångsrika kriminalromaner av 

Sjöwall-Wahlöö, Jan Guillou och Henning Mankell. Wendelius utgår ifrån både 

mottagande, samhällelig anknytning och komposition, men av störst intresse för denna 

studie är de avsnitt där författaren tar sikte på romanernas persongalleri och gör 

förhållandevis omfattande analyser av förövarnas roll, både i berättelsen och som bärare 

av samhällskritiska yttringar. Rationalitet och kaos har många idémässiga 

beröringspunkter med denna studie, och jag kommer därför att ha anledning att 

återkomma till Wendelius forskning.21 

 Michael Tappers avhandling Snuten i skymningslandet från 2011 är en omfattande 

och vittomspännande studie över den moderna svenska kriminalfiktionen i litteratur och 

på film mellan åren 1965–2010. Utöver en grundlig genomgång av genrens historik och 

konstituerande egenskaper analyserar Tapper en ansenlig mängd kriminalromaner och 

filmer av författare som Sjöwall-Wahlöö, Håkan Nesser, Leif GW Persson och Olov 

Svedelid. Analyserna berör såväl innehållsliga som kontextuella aspekter där både 

berättelsernas diskursiva benägenhet, samhälleliga bakgrund och mottagande diskuteras. 

Gärningsmannen analyseras också som en av flera typiska genrekaraktärer och Tapper 

gör frekventa kopplingar mellan de diskursiva fält som omstöps i kriminalfiktionens 

schablonartade mönster och den kriminalitet dessa diskurser ger upphov till i litteratur 

och på film.22 Avhandlingens omfattande forskningsmaterial begränsar dock dessa 

analysers djup och omfattning, vilket blottlägger en lucka jag hoppas att föreliggande 

studie skall kunna fylla.  

 

2 Undersökning 
 

2.1 Polis, polis, potatismos! av Maj Sjöwall och Per Wahlöö 

 
2.1.1 Bakgrund 

År 1970 hade författarduon Sjöwall-Wahlöö nått halvvägs in i sin svit ”Roman om ett 

brott”, som i tio fristående kriminalromaner utgivna mellan åren 1965–1975 skildrade 

en grupp poliser vid Riksmordskommissionen i Stockholm, under ledning av 

kommissarie Martin Beck. Sviten hade utpräglat politiska ambitioner och författarna 

                                                 
21 Lars Wendelius, Rationalitet och kaos: Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 1965, Hedemora: 

Gidlund, 1999. 
22 Tapper 
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ville med sitt verk visa att kriminallitteraturen, utöver sin förmåga att underhålla och 

förströ läsaren, också kunde fungera som realistisk samtidsskildring och samhällsanalys. 

En stark vilja fanns att lämna de allmänt sett borgerliga miljöbeskrivningarna och 

karaktärsporträtten i den tidigare kriminallitteraturen och istället närma sig en mer 

verklighetsnära framställning, där det polisiära kollektivet och dess metodiska 

utredningsarbete stod i centrum, i motsats till pusseldeckarens vanligtvis ensamme 

detektiv. Det brott som åberopas i den samlande titeln är enligt Maj Sjöwall 

”Socialdemokraternas svek mot arbetarklassen”23 och berättelserna utgjorde, med sina 

fräna porträtt av kapitalism och borgerlighet som den verkliga orsaken till den skildrade 

kriminaliteten, en plattform för författarnas marxistiskt färgade budskap. 

 Polis, polis, potatismos! är den sjätte romanen i ordningen och utgör tillsammans 

med Den skrattande polisen, Brandbilen som försvann och Den vedervärdige mannen 

från Säffle den mittersta del i serien som, på ett mer explicit sätt än de tre föregående 

böckerna, porträtterar ett krackelerande välfärdssamhälle med ökande klassklyftor som 

källa för berättelsens kriminalitet, och därmed avslöjar svitens politiska förtecken.24 

Denna samhällsanalytiska benägenhet var också något som engagerade tidens 

litteraturkritik och recensionerna av romanen berörde inte sällan författarnas kritiska 

ambitioner.25 

 Till skillnad från de övriga delarna i ”Roman om ett brott”-sviten, med dess 

utpräglade Stockholmsmiljöer, utspelar sig Polis, Polis, Potatismos! till större delen i 

Malmö med omnejd. Under en middag på det anrika hotell Savoy skjuts affärsmannen 

Viktor Palmgren till döds inför sina direktörskollegor när han håller tal och efter att 

Malmöpolisen misslyckats med att spåra och gripa gärningsmannen kallas 

Riksmordskommissionen och poliskommissarie Martin Beck in. Det skildrade 

poliskollektivet är så här långt in i sviten förhållandevis rikt på karaktärer och läsaren 

får, vid sidan av den ansedde kommissarien, också följa utredarna Lennart Kollberg, 

Gunvald Larsson, Einar Rönn, Åsa Torell och Benny Skacke i jakten på den skyldige. 

Malmöpolisen Per Månsson spelar också en viktig roll i handlingen, och fungerar som 

Becks mest framträdande medspelare.  

 Det polisiära arbetet ger tidigt resultat, men efter ett ödesdigert misstag strax innan 

ingripandet – de båda karikatyrmässigt tecknade poliser som rycker ut hindras i sitt 

yrkesutövande av ”allmänhetens trakasserier”, denna gång manifesterat i ett barns glada 

                                                 
23 Stefan Eklund, ”Deckardam”, Svenska Dagbladet, 2010, https://www.svd.se/deckardam, (2017-05-08) 
24 Wendelius, Rationalitet och kaos, s. 54. 
25 Tapper, s. 214f. 
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utropande av orden ”polis, polis, potatismos!” – undkommer förövaren och givet 

brottets höga dignitet ökar pressen på Martin Beck och hans kollegor. Efter idogt arbete, 

och med stor hjälp av slumpen, där upphittandet av den pistollåda av märket Arminius 

som synts till på en cykel strax efter dådet spelar en avgörande roll, ringar 

poliskollektivet till sist in mördaren. I kartläggandet av den individ som bestämt höjde 

sitt vapen mot Viktor Palmgren, sköt och därefter lugnt lämnade lokalen, frammanas 

bilden av en man som förlorat allt och enbart livnär sig på det hat ett systematiserat 

klassförtryck kan ingjuta.  

 

2.1.2 Storfinans och svek 

Efter ett omfattande utredningsarbete som engagerar poliser från både Stockholm, 

Malmö och Köpenhamn ringas till sist Viktor Palmgrens mördare in och en hantlangare 

på Kockums Mekaniska Verkstad vid namn Bertil Svensson kan odramatiskt gripas för 

dådet. I bjärt kontrast till pusseldeckarens vanligtvis givmilda distribution av ledtrådar 

till gåtans lösning genom hela berättelsen, är det tillfälligheter som leder Martin Beck 

och hans kollegor rätt i sökandet. Innan avslöjandet av Bertil, och de motiv han haft för 

att ta direktören av daga, vilket skildras nära romanens slut, är han överhuvudtaget inte 

med i handlingen.  

 Efter att ha blivit uppsagd från sin tjänst som kontorist i Stockholm, till följd av att 

firman han arbetat på lagts ner på grund av olönsamhet, rämnar tillvaron för den 

trettiosjuårige Bertil. Han blir alkoholiserad, bitter och våldsam och i frustrationen över 

hans ändrade beteende lämnar till slut också hans hustru honom, tillsammans med de 

två barnen. Arbetet som skräpplockare på verket i Malmö och den ensamhet livet i den 

nya staden för med sig, tvingar in Bertil i en förtärande isolering, där hatet mot den 

känslokalla kapitalismen, personifierad i koncerndirektören Viktor Palmgren, växer sig 

starkare. Bertil Svensson står i Polis, polis, potatismos! som symbol för Sjöwall-

Wahlöös skildringar av rikemansväldets hänsynslösa skövling av såväl individens 

materiella tillgångar som anseende och integritet:  

– Ja, sa Månsson. Motivet finns ju. Först friställd efter mer än tolv år i Palmgrens 

företag, sen vräkt av samme Palmgren och slutligen skilsmässa på toppen av 

alltihop. Och så tvingades han flytta från Stockholm för att få ett jobb, ett jobb som 

är socialt och ekonomiskt sämre än det han hade tidigare. Allt på grund av 

Palmgren.26   

                                                 
26 Maj Sjöwall och Per Wahlöö, Polis, polis, potatismos! (1970), Stockholm: Norstedt, 1977, s. 216. 
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Bertil manar fram bilden av en man i massorna, någon som skulle kunna vara vem som 

helst – en medelsvensson som namnet antyder. En liknande iakttagelse gör Michael 

Tapper i sin analys av mördaren Folke Bengtsson i Sjöwall-Wahlöös debutroman 

Roseanna.27 Att använda det anonyma och konforma i skildringen av förövaren och 

därmed skänka porträttet en verklighetsnära prägel är således inte unikt för Polis, polis, 

potatismos! Bertil Svensson tycks skildra den bräckliga tillvaro ett liv som 

förvärvsarbetare i samhällets medelskikt bär med sig. Hans uppehälle är helt beroende 

av den ekonomiska vinst hans ansträngningar skänker andra och storkoncernens makt 

över individen i romanen synliggör den påstått inkluderande socialdemokratins 

underdåniga relation till kapitalet. Denna relation blir kanske som mest explicit i Viktor 

Palmgrens illegala vapenaffärer med krigförande länder vars motståndare, i sin strävan 

efter självstyre, stöds av den svenska arbetarrörelsen.28 Lars Wendelius skriver följande 

i Rationalitet och kaos om Sjöwall-Wahlöös författarskap: ”De värsta brottslingarna är 

inte yrkesförbrytare […] utan de profitörer och exploatörer vilkas hantering förvärrar 

livsvillkoren för övriga medborgare; det kapitalistiska systemet legaliserar en 

brottslighet som det etablerade borgerliga samhället aldrig vill tala om.”29 Den 

brottslighet Wendelius hänvisar till skulle i Polis, polis, potatismos! kunna spåras i 

Palmgrens indirekta ödeläggande av Bertil Svenssons liv, en affärsmässig åtgärd som 

får långtgående konsekvenser.  

 För det är inte bara den förbittrande upplevelsen av att förlora sitt arbete, sin 

ekonomiska säkerhet och sin familj som drabbar Bertil, utan också ett smärtsamt fall i 

det förtryckande klassamhälle som skildras i romanen och som enligt den 

socialdemokratiskt färgade folkhemspolitiken och dess strävan efter jämlikhet inte 

borde existera. En systematiserad sortering av människor efter nytta och tillgångar som 

traditionellt, och måhända också naturligt, gror missnöje och upproriska tendenser: ”När 

han väl började inse att det inte var ödet som ville honom illa utan en person eller 

kanske snarare en samhällsgrupp som skadade honom så måste han ha blivit fixerad i 

sitt hat.”30 Ett tydligt exempel på det snabba fallet ner för klassystemets stegpinnar 

synliggörs i den vräkning familjen Svensson råkar ut för kort efter Bertils avskedande: 

Hälsovårdsnämnden hade gjort bullermätningar på Svenssons lägenhet i samband 

med att begäran om vräkning inlämnats av fastighetsbolaget. Bullret, i form av 

                                                 
27 Tapper, s. 183. 
28 Ibid, s. 212. 
29 Wendelius, Rationalitet och kaos, s. 67f. 
30 Sjöwall och Wahlöö, s. 217. 
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barnskrik, springande steg över golvet och vattenspolning, ansågs ligga högre än 

det godtagbara. 

 Det samma gällde för övrigt hela bostadsområdet, men den saken tycktes ingen 

ha tagit någon hänsyn till. […] 

Kollberg hade också talat med draken på fastighetsbolaget. Hon beklagade mycket 

att man tvingats gå så långt som till vräkning av familjen, men det hade varit för 

många klagomål mot den. Till slut sa hon: 

 – Jag tror det var bäst för dem själva också. De passade inte in här. 

 – Hurså, frågade Kollberg. 

 – Vi har en annan standard på våra hyresgäster, om ni förstår vad jag menar. Vi 

är faktiskt inte vana vid att så gott som dagligen behöva tillkalla nykterhets-

nämnden och polisen och barnavårdsnämnden och gud vet vad …31 

Problemen i lägenheten, en tjänstebostad också den ägd av Viktor Palmgren, börjar inte 

förrän Bertil förlorar sin anställning och till följd av hastigt påkomna klagomål från 

grannar och fastighetsbolag görs regelbundna åtgärder och besök från både 

nykterhetsnämnden, barnavårdsnämnden och polisen. I övertygelsen om att det är 

Palmgrenkoncernen som ligger bakom provokationerna i syfte att bli av med Bertil, 

avslöjar Martin Beck i ett samtal med Per Månsson sin teori kring syftet med familjens 

vräkning: ”Det är klart att Palmgren ville ha bort honom från lägenheten när han inte 

längre hade honom anställd. I Stockholm är en sån våning värd stora pengar. Svarta 

pengar.”32 I enlighet med Sjöwall-Wahlöös ambitioner skildras i den intensiva 

myndighetsutövning som plötsligt drabbar familjen Svensson en dubiös relation mellan 

staten och kapitalet och hur den socialdemokratiska politiken ser åt ett annat håll när 

den arbetarklass som utgör dess ursprungliga fundament berövas sin medborgerliga 

trygghet. Kapitalismens storpampar, porträtterade i Viktor Palmgren, använder statliga 

institutioner som verktyg i sin strävan efter att utöka sina tillgångar och som ett 

typifierande exempel på denna maktutövning står Bertil Svensson utan arbete, familj 

och hem. 

 Först på romanens sista sidor får gärningsmannen själv komma till tals i ett förhör 

som hålls av Martin Beck och Per Månsson: 

Hans berättelse bekräftade i stort sett deras rekonstruktion och även teorierna om 

motivet. 

 När uppsägningen från arbete, vräkningen, den påtvingade flyttningen och 

slutligen skilsmässan var ett faktum och han satt i sin ensamhet i Malmö och 

begrundade sin situation, hade det stått mer och mer klart för honom vem som var 

upphovet till alla de olyckor han drabbats av: Viktor Palmgren, utsugaren, som 

                                                 
31 Sjöwall och Wahlöö, s. 209. 
32 Ibid, s. 217. 
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skodde sig på andra människors bekostnad, magnaten, som inte brydde sig det 

minsta om sina anställdas eller hyresgästers väl och ve.33 

Mordet på Viktor Palmgren var en impulsiv handling utförd av en hämndlysten individ 

som ger efter för lockelsen att göra något åt det han ser som roten till hans olycka: ”På 

sätt och vis måste jag väl ha tänkt på det tidigare, fast inte så att jag direkt planerade att 

göra det. Men när jag fick se honom stå där och hade revolvern med mej så slog det mej 

precis som en blixt att det var den enklaste sak i världen att bara skjuta honom.”34 I 

Bertil Svenssons erkännande och redogörelse för det dåd han utfört synliggörs 

klassamhällets bristningsgräns och i gärningsmannens angelägenhet om att få berätta sin 

historia tycks det anas en arbetarklassens revolution mot kapitalismens korrupta välde. 

 

2.2 Händelser vid vatten av Kerstin Ekman 

 
2.2.1 Bakgrund 

Kerstin Ekmans återvändande till den deckargenre hon övergav knappt tre decennier 

tidigare med romanen Pukehornet, möttes av ett nära nog unisont varmt mottagande av 

den svenska litteratur- och kulturkritiken. Händelser vid vatten från 1993, som 

belönades med såväl Augustpriset som Nordiska rådets litteraturpris, och därtill 

Svenska Deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman, fascinerade både 

publik och recensenter, men gav också upphov till livliga diskussioner om inte bara vad 

som konstituerar kriminallitteratur, utan också kring den litteratursociologiskt 

intressanta ambivalensen mellan begreppen skönlitteratur, populärlitteratur och kanon.35 

Ekmans roman utmanade enligt många den gängse uppfattningen av vad en deckare kan 

vara och tycktes enligt många kritiker befinna sig i en skärningspunkt mellan den rent 

underhållande masslitteraturen och den mer ”seriösa” litteraturen. Magnus Persson 

skriver i sin avhandling Kampen om högt och lågt att det ”i mottagandet av Händelser 

vid vatten upprättas […] en distinktion mellan genreberättande och ’riktig’ litteratur där 

det förra förvisso kan närma sig det senare, men aldrig uppgå i eller bli likvärdigt med 

det.”36 Naturbeskrivningar, bildspråk och djupa karaktärsporträtt var enligt många 

                                                 
33 Sjöwall och Wahlöö, s. 223. 
34 Ibid. s. 228. 
35 Lars Wendelius, ”En mångtydig kriminalhistoria: en läsning av Kerstin Ekmans Händelser vid vatten”, 

Tidskrift för litteraturvetenskap, (28:1), s. 21-51, 1999, s. 21 ff. 
36 Magnus Persson, Kampen om högt och lågt: studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande 

till masskulturen och moderniteten, Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Diss. Lunds 

universitet, 2002, s. 217. 
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recensenter romanens främsta styrkor, och den utstuderade deckarintrigen istället något 

underordnat som bar fram Ekmans realistiska samhällsskildringar.37 

 Händelser vid vatten utspelar sig i och omkring den fiktiva norrländska byn 

Svartvattnet i Jämtland och tar sin utgång i ett bestialiskt dubbelmord som på sjuttiotalet 

skakar den lilla byn. Trots en omfattande utredning får polisen aldrig fast 

gärningsmannen och arton år senare förblir brottet fortfarande olöst. När så gåtans 

lösning, av en slump efter så många år, är på väg att nystas upp, sker ett nytt mord som 

återigen river upp gamla sår. Romanen skildrar ett antal människors liv och öden i den 

jämtländska glesbygden och är samtidigt uppbyggd på flera temporala plan där intrigen 

flätas samman i invecklade mönster. Denna komplicerade berättelsestruktur tydliggörs 

insiktsfullt i Birgit Munkhammars recension i Dagens Nyheter.38 Munkhammar ser 

distriktsläkaren Birger Torbjörnssons berättelse som den klassiska detektivberättelsen 

där mordgåtans lösning bit för bit pusslas samman. Berättelsen om Annie Raft som 

kommer till Svartvattnet med sin sexåriga dotter för att börja arbeta som lärarinna i 

gröna vågen-kollektivet Stjärnberg, och som också är den som upptäcker de döda 

kropparna i tältet, liknas vid en kvinnlig utvecklingsroman där ett uppbrott från hennes 

tidigare liv leder Annie genom kval och prövningar mot rannsakande och självinsikt. 

Johan Brandbergs berättelse jämför Munkhammar med den manliga utvecklings-

romanen och hon ser den som ”en mytiskt strukturerad berättelse om en ynglings 

förvandling till man, hans utbrytning ur samhällsgemenskapen och återinlemmande i 

den.”39 Johan har en icke ovidkommande roll i föreliggande studie då det är hans bror 

Björne som har dödat de båda holländska ungdomarna i tältet och hans mor Gudrun, 

som i tron om att det är Johan som är gärningsmannen och med ambitionen att skydda 

sin son, mördar Annie Raft när hon av en händelse börjar närma sig gåtans lösning. 

 

2.2.2 Maskulinitet, våld och vanmakt 

Vem som utförde det bestialiska dubbelmordet vid Lobberån avslöjas, i 

överensstämmelse med den klassiska deckarens mönster, först i romanens slutskede då 

Birger av en händelse drar sig till minnes något han sett den där midsommaraftonen 

1973, då händelsen skakade om byn. Ekman lägger romanen igenom ut subtila spår som 

pekar mot skogsarbetaren Björne Brandberg och redan innan de av knivhugg sargade 

                                                 
37 Wendelius, ”En mångtydig kriminalhistoria”, s. 23f. 
38 Birgit Munkhammar, ”Värme, föda, hus, brott och vatten”, DN, 1993-08-20, 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/varme-foda-hus-brott-och-vatten/, (2017-04-21). 
39 Munkhammar. 
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kropparna återfinns ges en föraning om att någonting kommer att hända, då en 

knivförsedd Björne anländer till byns affär innan midsommarfirandet: 

Han klev bredbent upp på trappen. Det var som att titta på en Åsa-Nissefilm. Han 

höjde handen. Hon förstod att de skulle få se ett styrkeprov. Handen var stel med 

lillfingret och ytterkanten vänd mot flaggan som hängde ut från väggen intill 

dörren. Han högg till i luften med den stela handen och flaggstången gick av med 

en knall.40 

Det är dock först i de avslutande kapitlen som Björnes motiv och orsakerna till hans 

handlande blottläggs. I tron om att det är handlaren Lill-Ola Lennartsson som befinner 

sig vid Lobberån och i tältet, i syfte att stjäla och illegalt sälja pilgrimsfalkens ungar, 

tappar han kontrollen: ” – Det var inte meningen, sa han. Jag tänkte bara gen stryk. Men 

jag såg ryggen. Han hade lagt sig mot tältduken. Jag såg ryggen. Det bukta ut. Då vart 

det svart.”41 Våldet, som får ödesdigra konsekvenser, är en dominant del i den unge 

Björnes liv och konstituerande för den maskulinitet som på både ett kroppsligt och 

tematiskt plan genomsyrar romanen.  

 Det dikotomiska förhållandet mellan manligt och kvinnligt är märkbart närvarande i 

Händelser vid vatten och som det kanske mest påtagliga uttrycket för en förtryckande 

maskulinitet står Torsten Brandberg och hans söner, bortsett från Johan. Lars Wendelius 

anser i sin uppsats ”En mångtydig kriminalhistoria” att ”[d]e förkroppsligar ett 

patriarkalt samhälle”42, vilket blir skönjbart i både yttre fysik och handlingar. Sönerna 

beskrivs som långa och muskulösa med könsorgan som tydligt avtecknas under 

byxtyget och deras liv kretsar till stor del kring brutalitet och våld: ”Björne körde en 

knytnäve i magen på honom. Fast det inte var med full kraft vek han sig som om han 

hade bockat och då skrattade allihop. Mitt i kväljningarna kände han doften från 

skogen.”43 Våldet blir hos de unga männen en slags hävdelserit som fordras för ett 

inlemmande i den maskulina samhörigheten.  

 Torsten Brandberg har också han nära till våld vilket skildras i den bittra osämjan 

med grannen Harry Vidart som slutar i att Torsten med ett vasst tillhygge skickar Vidart 

till sjukhuset. Att hans aggressivitet och brutala handlingar har påverkat sönerna blir 

påtagbart i den annars så hämmade Johans utfall mot Ylja: ”Han slog henne i ansiktet. 

Han kände flatan av sin hand mot hennes mjuka ansikte. […] – Du är av den sorten i 

                                                 
40 Kerstin Ekman, Händelser vid vatten, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1993, s. 38. 
41 Ibid, s. 443. 
42 Wendelius, ”En mångtydig kriminalhistoria”, s. 33. 
43 Ekman, s. 31. 
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alla fall. Hennes mun var öppen, hon tog inte ögonen från honom. Hon såg ut som hon 

brukade göra när hon satt på honom. – Torstens son, sa hon.”44  

 Den patriarkala ordningen kan även skönjas i den moderniseringsprocess och 

systematiska skogsskövling som präglar Ekmans roman och de livsöden den skildrar. I 

bräschen för det metodiska arbetet med att omvandla de norrländska skogarna till medel 

och kapital går Torsten Brandberg och sönerna och Björne, som trots sina band till 

skogen och svårigheter med att finna sig själv i den moderna världen, arbetar som röjare 

för Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Med sin processor avverkar han den natur som 

utgör hans innersta väsen. Tydligast visar det sig i skövlingen av det gamla 

Stjärnbergsområdet som efter slutavverkningen kallas Ytan: 

De andra kalytorna hade efter hand fyllts ut. Först kom björken och rönnslyt. Sen 

växte tallplanten ur sina rör och kämpade sig upp i ljuset. Men Ytan hade inte blivit 

skog. Den var mossig, det fanns till och med fläckar av bärris. Bland lågvuxet 

björkkratt hade här och där en tallplanta överlevt, vanställd av snön, av älgarna och 

stormen.45 

Enligt Wendelius står Ytan som en slags samlande metafor för den ”våldtagna 

naturen”46 som återkommande skildras romanen igenom och han menar att namnet 

alluderar på den ytlighet ordet modernitet symboliserar för romanens berättare.47 På det 

kalavverkade skogsskiftet där kollektivet tidigare var bosatt vill ingenting växa upp igen 

och istället präglas det av ständig nakenhet och påminnelse om den moderna 

expansionens intrång i naturen: ”Ytan har inga stigar. Har stalp och bråte, sten, vältor, 

ris. Ett nät av bilvägar ut på Ytan. Ett system av vägnät ut till ytorna.”48 Samtidigt som 

han är en del av det mansvälde och den patriarkala kultur som hänsynslöst skövlar 

naturen, faller Björne allt djupare ner i ett diasporiskt utanförskap. Han väljer en ensam 

tillvaro i den kvarvarande skogen och utesluter sig själv från modernitetens utbredning: 

”Själv gick han tydligen stigen och undvek Ytan där han hade kört processorn.”49 

 Björnes ambivalenta förhållande till naturen återspeglas i hans förhållande till 

kvinnor. I artikeln ”Feminisms” skriver Fiona Tolan om den djupt rotade syn på manligt 

och kvinnligt som ur ett essentialistiskt färgat perspektiv karaktäriserar kvinnan som 

”det andra” könet: 

                                                 
44 Ekman, s. 180f. 
45 Ibid, s. 435. 
46 Wendelius, ”En mångtydig kriminalhistoria”, s. 38. 
47 Ibid 
48 Ekman, s. 460. 
49 Ibid, s. 436. 
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Biological differences do not provide a casaul explanation for women’s oppression, 

however their reproductive function has placed women at a disadvantage by tying 

them to the domestic sphere and associating them with the body and thus with 

animals and nature. Just as man considers himself superior to nature, so he 

considers himself superior to woman.50 

Den djuppsykologiska föreställningen om kvinnan som en symbol för naturen och den 

passiva kroppen och mannen som en symbol för aktiv handlingskraft och rationalitet 

tycks framträda i Björnes relation till kvinnor. Detta genusmönster har också 

uppmärksammats i avhandlingen Visuella vändningar där Cecilia Lindhé menar att 

denna traditionella syn på manligt och kvinnligt är en ofta förekommande tolkning i 

undersökningar av Händelser vid vatten, men att Ekman också ”vrider på 

könsstereotyperna för att inte på nytt endast reproducera en traditionell bild av kvinnan 

som sammankopplad med natur, vård och omsorg”.51 Björnes arbete med avverkningen 

skildras närmast som ett övergrepp där den kväsande maskuliniteten förgriper sig på 

”den andra”: ”En fälld gran makades ner på en transportbana. Kvistarna rök om den. 

Maskinen tuggade fram stammen. Grep den och svängde. Vid alla rörelser vrålade 

den.”52 Kontaktpunkterna med den våldtäkt Björne begår som artonåring är påtagliga. 

Övergreppen sker mot ”ett andra” som skänker Björne en tillhörighet. Naturen och 

skogen blir den tillflyktsort som förskansar honom från det moderna samhället och i 

vänskapen med Annie Raft finner han upprättelse och en förbindelse till civilisationen.  

Att skövla ”den andra” blir i Ekmans roman en patriarkal styrkeuppvisning som är 

drabbande för Björne. I skildringen av relationen till sin far och sina bröder framstår han 

som oförmögen att kontrollera den makt som det omgivande mansväldet påbjuder: ”Det 

var nåt med Björne som var mörkt. Han följde bröderna, han rörde sig som dom. Men 

han var oformlig.”53 Den förtryckande maskulinitetens suggererande inverkan på 

individen återkommer i den gamle skaldens reflektioner inför sina åskådare, över den 

massvåldtäkt som skett utanför Piteå: 

De var vanliga pojkar. Pojkar som köpte Morsdagsros och julklappar. Det rådde 

konsensus under lampan och rökslingorna. Det sved i ögonen. De talade lite 

otydligt men de var eniga om spritens inverkan, om masspsykosen, och 

militärlivets råhet.  

                                                 
50 Fiona Tolan, ”Feminisms” i Literary Theory and Criticism, red. Patricia Waugh, Oxford: Oxford 

University Press, 2006, s. 321. 
51 Cecilia Lindhé, Visuella vändningar: bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst, Uppsala: Svenska 

litteratursällskapet, Diss. Uppsala universitet, 2008, s. 142. 
52 Ekman, s. 296. 
53 Ekman, s. 437. 
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Om kränkningarna i barndomen, torftigheten och Rambofilmerna. Då sa den gamle 

skalden: 

 – Jag tror att jag hade varit i stånd till det själv.54 

Ur den omgivande maskuliniteten; våldet, avverkningen, ur det moderna samhällets 

framfart, skapas i Björne en individ i de yttersta utkanterna där brutalitet och makt till 

synes är naturliga delar, men samtidigt ett kuvande ok. Detta motiv uppmärksammas 

också i Michael Tappers analys av Anders Roslunds och Börge Hellströms roman 

Odjuret där mördaren och våldtäktsmannens drivkraft får sin förklaring i 

maktförhållanden och ”den frustrerade, självföraktande maskulina sexualitet som utgör 

våldsspiralens livsluft och som i slutänden ödelägger männen själva.”55 Den isolering 

och den sexuella frustration som skildras i Björnes person tycks vara följden av en 

uppväxt där ett förtryckande mansvälde har agerat amma: ”Det var ingen som trodde att 

Björne hade menat att våldföra sig på flickan. Han trodde nog att det skulle gå till på det 

där viset.”56 

 I artikeln ”Stories in a changing landscape: Kerstin Ekman’s latest novel” skriver 

Helena Forsås-Scott om minnen, nostalgi och glömska i Händelser vid vatten och menar 

att Ekmans text ur ett avseende skulle kunna ses som en hyllning till forna tiders liv i 

närhet till naturen och ett sätt att leva som försvunnit i glömskans irrgångar.57 I den 

omvälvande samhällsförändring som, genom moderniseringsprocessen och 

skogsavverkningens påverkan på glesbygden, skildras i Händelser vid vatten synliggörs 

den kontrasterande relationen mellan ett förlikande med utvecklingens framfart och ett 

nostalgiskt tillbakalängtande. Ekmans roman tematiserar problematiken med att befinna 

sig i ytterkanterna och hur ett ensidigt framåt- eller bakåtblickande leder till ett rotlöst 

sökande efter en sinnesnärvaro som inte kan nås från nuet. Hos Björne har den 

nostalgiska längtan efter svunna tider gjort honom okompatibel med det samhälle han är 

en del av. Arton år efter dubbelmordet har han flytt den moderna världen och lever 

ensam i en fäbod ute i skogen. Den i stort sett enda kontakt han har med civilisationen 

går nu via psykvården och Annie Raft: ”Björne har helt enkelt gjort en helomvändning i 

tiden och gått bakåt in i gammart som han kallar det. Gammart gjorde ma så. Gammart 

tänkte ma, såg ma, förstog ma. Men det man förstod var ju att leva i sin tid och det 

                                                 
54 Ekman, s. 454. 
55 Tapper, s. 652. 
56 Ibid, s. 413. 
57 Helena Forsås-Scott, ”Stories in a changing landscape: Kerstin Ekman's latest novel” i Kerstin Ekman, 

red. Sarah Death och Helena Forsås-Scott, Lampeter: SELTA, 1995, s. 75f. 
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förstår inte enslingen i kojan.”58 Björnes oförmåga att förlika sig med en värld i 

förändring visar sig inte minst i dubbelmordet vid Lobberån, där motivet till det förvisso 

missriktade våldet var en reaktion mot det moderna samhällets utbredning och 

kommersialismens övergrepp på naturen.  

 

2.2.3 Utanförskap och den villkorslösa moderskärleken 

Precis som med Björne Brandberg och de båda holländska ungdomarna i tältet, sker 

romanens andra mord till följd av ett ödesdigert misstag. När Annie Raft efter arton år 

får se den numera vuxna man hon mött på stigen vid Lobberån, strax innan hon fann 

kropparna, i armarna på sin dotter Mia sätts den sten i rullning som ska kosta henne 

livet. Hon är nämligen inte den enda som är övertygad om att det är Johan som är 

skyldig till dubbelmordet. Gudrun Brandberg, Johans mor, har i arton år trott att hennes 

enda son begick det brutala dådet och har sedan dess gjort allt i sin makt för att hålla 

honom borta från byn och skydda honom undan rättvisan. När hon, förvisso felaktigt, 

tror att han är på väg att till slut bli avslöjad beslutar hon sig för att röja hotet ur vägen. 

 I likhet med lösningen på dubbelmordet har Ekman lagt ut subtila spår som leder 

den uppmärksamme läsaren mot Gudrun, men inte förrän i slutet av romanen avslöjas 

helt de motiv och mänskliga drivkrafter som har format en mördare.  

 Gudrun kontrasterar starkt de nostalgiska och reaktionära tendenser som kan 

skönjas i Händelser vid vatten, skildrade bland annat i Björne Brandberg och 

Stjernbergskollektivet. Enligt Wendelius blir hon ”romanens språkrör för avslöjandet av 

det gamla samhällets materiella och andliga misär”59 och med sin samiska bakgrund ett 

förkroppsligande av det utanförskap och den marginalisering som kan få en individ att 

längta bort från sitt ursprung. Viljan att bryta upp från sina till synes hopplösa rötter och 

söka det inkluderande blir en stark drivkraft i Gudruns tidiga liv. I de förtroliga 

samtalen med Johan efter avslöjandet synliggörs det antitetiska förhållandet mellan 

sonens romantiserande nostalgi för en kultur han tror sig vara en del av men aldrig har 

upplevt, och moderns avidealiserande bild av ett levnadssätt präglat av segregation och 

rasism. Johan vet vad det betyder att vara same. Han vet inte vad det betyder att vara 

lapp: ”Nejdu Johan. Inga gamla offerplatser. Det var inte vad man gick och tänkte på. 

Utan elektriskt! Och mönsterstickad jumper och rostfri diskbänk. Till och med din 

                                                 
58 Ekman, s. 372. 
59 Wendelius, ”En mångtydig kriminalhistoria”, s. 40. 
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moster Sakka drömde svenska drömmar.”60 Gudruns hängivelse åt det moderniserade 

samhället är ensidig och monoton. Hennes strävan att undfly sitt förflutna, att vara en 

del av det erkända och ansedda, är så stark att den fördunklar hennes syn på den egna 

integriteten. Hon gifter in sig i en patriarkal omgivning genomsyrad av våld och 

förtiganden, men samtidigt med materiella tillgångar och expansiva ambitioner, där 

kvinnans roll är att sköta hushåll och barn. Trots sitt underläge gläds Gudrun odelat över 

makens ekonomiska framgångar och tycks se skövlingen av skogen som en utrensning 

av det gamla och traditionella, där föreställningar om uråldriga förfaranden och 

shamanistisk naturdyrkan undertrycks. Hon viger sitt liv åt att integrera sig själv och 

Johan i det erkända och att skydda sin son från det utanförskap hon själv föddes in i. 

Strävan efter att upprätthålla den tillhörighet och det moderna leverne hon erhållit efter 

att som piga hos Torsten Brandberg blivit gravid med hans barn och sedermera 

inlemmad i familjen som hans hustru, gör att hon helt och fullt ger sig hän hemmets 

sfär: ”Hon ville bara att de skulle bli respektabla. Att vara som folk kallade hon det. […] 

Hon förde en kamp. Jakttider. Skjortbyten. Inga hundar i köket. Det skulle vara som en 

villa i Byvången. Eller helst i Östersund.”61  

 Som kvinna i en patriarkal miljö har Gudrun ingen annan roll än som mamma, och 

denna roll utgör hennes hela identitet. Maria Shottenius skriver i Den kvinnliga 

hemligheten att ”[m]oderskapet är i hög grad problematiserat i Kerstin Ekmans 

böcker.”62 Halvbrödernas våld och provocerande utfall mot Johan formar henne till en 

starkt beskyddande individ som i sitt territoriella försvar ingjuter en viss respekt i den 

maskulina dominansen: ”Men du såg Gudrun. Dom rör inte ett hår på grabbens huvud 

när hon ser det.”63 Wendelius tycker sig se en strävan i Ekmans roman efter att 

problematisera och kritiskt beröra bilden av modern som onyanserat hängiven sitt barn, 

och hur en identitet till fullo utgjord av moderskapet inte kan leda till annat än 

problem.64 I ett samtal med Mia uttrycker Johan sin syn på saken, och återklingar med 

det Wendelius iakttagelse: 

Moderskärleken har tjockt, tjockt blod. Den har substanser som du hittar hos hyndor 

och råtthonor. Den är bra i arton månader. Adekvat och nödvändig. Efter tjugofyra 

                                                 
60 Ekman, s. 458, Förf. kursiv. 
61 Ekman, s. 178. 
62 Maria Schottenius, Den kvinnliga hemligheten: en studie i Kerstin Ekmans berättarkonst, Stockholm: 

Albert Bonniers Förlag, Diss. Lunds universitet, 1992, s. 127. 
63 Ibid, s. 28. 
64 Wendelius, ”En mångtydig kriminalhistoria”, s. 35. 
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månader måste den bli mänsklig. Humanistisk. Till och med torr och saklig. Den 

måste få en liten tillsats av likgiltighet. Av tankar på annat.65 

Lindhé återklingar Schottenius ord om moderskapet som ett framträdande tema i 

Ekmans författarskap och identifierar i Händelser vid vatten en problematisk syn på 

moderskapets traditionella sammankoppling med trygghet och godhet.66 Gudruns 

häftiga beskydd av Johan får henne att skicka sin son till släktingar i Norge för att 

undkomma polisens misstankar och leder henne slutligen till att med berått mod döda en 

annan människa. Måhända kan man skönja den omgivande maskulinitetens pragmatiska 

och progressiva beteende i skildringen av Gudruns handlingskraftiga agerande och 

istället för att i tron på sin sons oskuld gå i försvar mot den misstanke som riktats mot 

Johan, verkar hennes naturliga reaktion vara att angripa ett givet läge och fokusera på 

åtgärderna. Med Lindhés resonemang i åtanke kan man här ana hur Ekman vänder på de 

traditionellt förhärskande könsrollerna. Den instinktiva driften att skydda sitt barn 

undan den fara som hotar och rädslan över att se Johan falla offer för det utanförskap 

hon själv varit utsatt för, tycks skymma Gudruns blick till den grad att sonens möjliga 

oskuld inte ligger för henne. Inte ens efter avslöjandet att det var Björne som högg 

ungdomarna i tältet kan hon släppa greppet om sin maniska övertygelse. Den renande 

moderniseringen har bara ytligt gjort upp med det förflutna och Johans begrundande 

över sin mor på romanens sista sidor framkallar bilden av en individ som aldrig kommer 

kunna undfly sitt ursprung: 

Han kunde mycket väl föreställa sig flickan som suttit och läst veckotidningar och 

studerat de skärhyade vuxna kvinnorna och deras hår som var upplagt i vålmar och 

stela vågor. Sakka hade också berättat om hur de läste om filmstjärnor och försökte 

att likna dem. De hade fäst sig för Ava Gardner. Som henne skulle de se ut. […] 

Det såg ut som det inte hade hänt henne någonting sen dess.67  

Magnus Persson skriver insiktsfullt angående Händelser vid vatten att ”[o]ndskan finns 

i denna roman där vi placerat godheten”68, och visst är det kanske där i moderskärleken, 

den åberopat största av alla kärlekar, Ekmans roman utmanar våra föreställningar om 

det onyanserat goda.  

 

                                                 
65 Ekman, s. 356. 
66 Lindhé, s. 145. 
67 Ekman, s. 464. 
68 Persson, Kampen om högt och lågt, s. 229. 
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3 Slutdiskussion 

Jag har i mina analyser av Polis, polis, potatismos! och Händelser vid vatten visat hur 

romanerna, genom realistiska skildringar av sociala och samhälleliga aspekter, 

porträtterar en identifierbar verklighet, i vilken kriminalitet och förbrytare är produkter 

av omfattande, kausala händelseförlopp och tillfälligheter. I både Ekmans och Sjöwall-

Wahlöös berättelser är gärningsmannen skapad ur en väv av social problematik som inte 

bara avslöjar mordets omedelbara motiv och utlösande faktorer, utan också synliggör de 

bakomliggande orsakerna till motivet. I dessa orsaker framträder en förbindelse med 

verkligheten utanför de litterära verken som tycks avslöja romanernas samhällskritiska 

benägenhet och utifrån denna iakttagelse antar förövaren inte bara rollen som 

berättelsens antagonist, utan också rollen som offer för samhällets ofullkomlighet. En 

diskussion om romanernas appropriering av sociala och samhälleliga aspekter och hur 

ett diskursivt samtal mellan text och kontext upprättas och kanaliseras genom 

gärningsmannen får därför utgöra studiens avslutande del.  

 Mördarna i Polis, polis, potatismos! och Händelser vid vatten avslöjas alla i 

enlighet med kriminallitteraturens utpräglade schablon i romanernas slutskede, där de 

konfronteras med misstankarna som riktats mot dem och tvingas göra upp med sina 

brott. I Bertil Svenssons fall är det den polisiära utredningen och poliskollektivets 

förmåga att ringa in den misstänkte som leder till att han till sist kan gripas och Sjöwall-

Wahlöös roman avslutas med att gärningsmannen sitter häktad på polisstationen i 

Malmö. I Björne och Gudrun Brandbergs fall är det istället privata efterforskningar 

gjorda av Birger Torbjörnsson och Johan Brandberg som leder till förövarnas 

avslöjande och när de slutligen konfronteras sker det utan polisens inblandning. 

Erkännandena är intima och förtroliga, och när berättelsen avslutas återstår bara den 

pragmatiska, för att inte säga moraliska, skyldigheten att underrätta myndigheterna.  

 I varken Sjöwall-Wahlöös eller Ekmans roman avslöjas det juridiska efterspelet, 

dåden får inte någon skildrad rättsverkan, men utifrån en kulturellt betingad 

förståelsesfär där rättsväsendets processer är absoluta och utgår från konkreta bevis, 

kommer läsaren ändå att kunna, genom en slags extrapolering av det kausala förloppet, 

fylla de luckor som lämnats efter berättelsens slut och placera gärningsmännen bakom 

galler. Fiktionen ger således information som verklighetens allmänhet sällan får ta del 

av när det handlar om brottsfall, även om informationen endast är förmodad. Samma 

slags slutsatser kan dras angående den presumtiva medierapporteringen. Morden i 

Malmö och Svartvattnet kommer att följas av löpsedlar och artiklar vars innehåll till 
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största delen vittnar om händelserna utifrån de bevis och fakta som framkommer i det 

rättsliga efterspelet. I böckernas skildringar av förövarna synliggörs dock det intrikata 

nät av orsak och verkan som leder individen mot sitt brott och kriminalromanen skänker 

således ett bredare, empatiskt perspektiv på den kalla fakta som till stor del ligger till 

grund för vår samhälleliga kunskap. Med Amos Oz roman A Tale of Love and Darkness 

i åtanke hävdar Frederik Tygstrup och Isak Winkel Holm följande: ”Today, when facts 

are accessible to us on an unprecedented scale […] our need is greater than ever för 

fictions and narratives that can provide the facts with a world in which they make 

sense.”69 För att förstå varför Viktor Palmgren sköts måste vi känna till den isolerade 

tillvaro Bertil Svensson levde i och vars händelselösa och monotona vardag tillät hatet 

att växa outmanat. Och för att förstå denna livssituation måste vi känna till de 

omfattande konsekvenser hans avskedande från arbetet i Palmgrenkoncernen fick, vilket 

i sin tur har sin upprinnelse i den sociala stratifieringen och arbetarklassens ställning 

under kapitalet. För att förstå varför Björne utförde dubbelmordet vid Lobberån måste 

vi känna till hans aggressiva tendenser och missnöje över det moderna samhällets 

utbredning i naturen. Uppväxten i en patriarkal miljö genomsyrad av våld och 

förtiganden måste också tas i beaktande. Och för att förstå varför Gudrun sköt Annie 

Raft måste vi känna till hennes överbeskyddande inställning gentemot sin son, vilken 

har sitt ursprung i en djupt rotad kulturell och biologisk rasism. Kanske är det, som 

ovanstående citat antyder, i fiktionens förmåga att skänka fakta ett ramverk av sanning 

vi kan söka svar på ”hur skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare, som politisk 

kraft och förmedlare av idéer”,70 för att citera Johan Svedjedal. Genom att låta oss se det 

som tidigare varit dolt och automatiserat.   

 Det litterära verket kan, enligt Tygstrup och Winkel Holm, genom skapandet av nya 

perspektiv på världen och exponeringen av redan befintliga diskurser ändra vårt dolda 

och vanemässiga sätt att skapa bilder av verkligheten.71 Dessa främmandegörande 

metoder kan också spåras i Polis, polis, potatismos! och Händelser vid vatten. I 

skildringarna av de tre gärningsmännen och den sociala problematik som ligger till 

grund för deras våldsamma handlingar öppnar det litterära verket ett fönster mot 

verkligheten som tidigare varit dolt och skapar genom nya sammansättningar av 

händelser, känslor och synvinklar alternativa verklighetsbilder. ”Literature creates 

                                                 
69 Tygstrup och Winkel Holm, s. 200. 
70 Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet”, s. 79. 
71 Tygstrup och Winkel Holm använder begreppen creation och exposition för att beskriva dessa former 

av avvikelse. De nämner desutom ett tredje begrepp, transposition, vilket dock saknar relevans för min 

undersökning. Tygstrup och Winkel Holm, s. 207ff. 
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experimental models of reality”,72 menar Tygstrup och Winkel Holm. Trots att Björne 

och Gudrun Brandberg inte fungerar som huvudkaraktärer i Händelser vid vatten är de 

hela tiden närvarande i handlingen och genom dialog och beskrivningar tecknas djupa, 

problematiska porträtt av de båda mördarnas liv där de dikotomiska förhållanden, som 

skildras av Ekman, skapar ett slags känslomässigt ambivalent dragläge mellan vad som 

är rätt och vad som är fel; mellan ett ensidigt bakåt- eller framåtblickande. I de 

händelsekedjor som till sist leder de båda förövarna mot sina dåd skapas det en känsla 

av förståelse och empati i deras vilsenhet, som delas av både romanens huvudkaraktärer 

och läsaren.  

 I Polis, polis, potatismos! bidrar skapandet av den experimentella verkligheten, i 

vilken Bertil Svenssons öde helt berättas genom andra individers handlande, snarare på 

ett mer konkret sätt till problematiseringen av de politiska och sociala faktorer som 

berörs i romanen. Det mer ensidigt koncisa karaktärsporträttet av förövaren väcker 

närmast en känsla av cynisk skepticism över ett politiskt och ekonomiskt 

maktförhållande, så som det skildras av Sjöwall-Wahlöö, och tycks på ett mer explicit 

sätt, helt i enlighet med författarparets ambitioner, avslöja romanens samhälls-

analyserande strävan. På samma sätt bidrar exponeringen av pengaväldets natur, där 

författarna låter kapitalismens girighet avslöja sig själv, till romanens ensidiga 

framställning. I både mördaren Bertil Svenssons och den mördade Viktor Palmgrens 

öde skildras kapitalets åberopade brist på empati. Bertils avskedande vittnar om en 

arbetarklass sedd som utbytbar förbrukningsvara och koncerndirektörens död berör 

föga. Redan dagarna efter hans död tas både hans roll som direktör och som make över 

av andra: ”Borta för alltid och saknad av ingen, utom enstaka internationella finanshajar 

och representanter för suspekta regimer i länder långt borta.”73 Tillsammans skildrar de 

båda den utbytbarhet som präglar den skildrade kapitalismen, från översta topp till 

nedersta botten.  

 I begrundandet av de båda romanernas samhällsanalyserande benägenhet 

framträder en distinkt skillnad. I Polis, polis, potatismos! framstår samhällskritiken, 

föga förvånande, som tendentiös och riktad åt ett håll; trots att Bertil Svensson är en 

mördare är det i kapitalismen och välfärdssamhällets upplevda förfall som den verkliga 

ondskan finns. I Händelser vid vatten är samhällskritiken istället vacklande och 

föreställningen om vad som är rätt eller fel utmanas ständigt. Moderniseringens 

utbredning är av både ondo och godo och i de båda förövarna skönjas ett rotlöst sökande 

                                                 
72 Tygstrup och Winkel Holm, s. 208. 
73 Sjöwall och Wahlöö, s. 230. 
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efter tillhörighet. Den känsla av empati som väcks hos läsaren inför de tre 

gärningsmännen är kanske inte typisk för den moderna kriminallitteraturen. Känslor av 

avsky och äckel är antagligen vanligare med tanke på de många skildringar av sadister, 

lustmördare och sexuella rovdjur som förekommer i dagens svenska deckargenre. Trots 

det kan kanske synliggörandet av de bakomliggande orsaker som föranleder ett brott 

bidra till, om inte medkänsla och empati, så i alla fall ett lager av förståelse som riktar 

ljuset mot de sociala förhållanden som formar gärningsmannen. 

 Tygstrup och Winkel Holm belyser det paradoxala förhållandet mellan litteraturen 

och samhället, i vilket det litterära verkets möjlighet att kunna påverka den sociala 

sfären är avhängig dess oförmåga att inneha en tydligt pragmatisk funktion: ”literature’s 

irresponsible distance to society is a condition for its ability to intervene in the life of 

society”.74 Och kanske är det just kriminallitteraturens förmåga att spåra, synliggöra och 

problematisera avvikelser i en vanemässigt framkallad verklighetsuppfattning som gör 

den till en angelägen del i den samhälleliga diskussionen och leder samtalet vidare. Min 

studie har visat att förövaren spelar en betydande roll i Polis, polis potatismos! och 

Händelser vid vattens samhällskritik. Tillsammans med liknande forskning, som 

Michael Tappers analyser av bland annat gärningsmannen i Håkan Nessers Kvinna med 

födelsemärke, Henning Mankells Villospår och Roslund & Hellströms Box 21, 

synliggörs hur brottslingen i en vittomfattande bemärkelse används som verktyg i den 

svenska kriminallitteraturen för att blottlägga och belysa samhällets brister. För att 

citera Barry Forshaw: ”the criminals and antiheroes of the crime fiction genre, with their 

damaged and malfunctioning personalities, are in many ways conduits to certain truths 

about the world we all now live in.”75 

 

4 Sammanfattning 

Målet med denna studie har varit att undersöka gärningsmannens roll i förhållande till 

den svenska kriminallitteraturens samhällskritiska tendens, samt att placera denna 

undersökning i relation till tidigare forskning inom området, som Michael Tappers 

Snuten i skymningslandet och Lars Wendelius Rationalitet och Kaos. Två 

genrerepresentativa verk, Polis, polis, potatismos! av Maj Sjöwall och Per Wahlöö och 

Händelser vid vatten av Kerstin Ekman, har undersökts mot den presumtiva 

                                                 
74 Tygstrup och Winkel Holm, s. 207. 
75 Forshaw, s. 50. 
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föreställningen att de porträtterade förövarna har en central roll i romanernas strävan 

efter att problematisera sociala och politiska verklighetsbilder.  

 Utifrån Johan Svedjedals litteratursociologiskt hemmahörande indelning av det 

skönlitterära verkets relationer till samhället; samhället i litteraturen, litteraturen i 

samhället och litteratursamhället, tillsammans med de nyhistoristiska tankarna om 

litteraturen som en diskurs bland andra, analyseras de tre karaktärerna Bertil Svensson, 

Björne Brandberg och Gudrun Brandberg utifrån de samhälleliga konfigurationer som 

ligger till grund för den skildrade kriminaliteten.  

Samtidigt som Polis, polis, potatismos! och Händelser vid vatten båda uppfyller de 

allmänt vedertagna särdrag som definierar deckargenren, kontrasterar de båda 

romanerna varandra på flera punkter. Sjöwall-Wahlöös roman är en utpräglad 

polisroman som realistiskt skildrar en mordutredning där förövaren träder in i 

handlingen först nära berättelsens slut. I enlighet med författarparets samhällskritiska 

ambitioner väcks i karaktärsporträttet av Bertil Svensson, framförallt skildrat genom 

polisens rekonstruktioner och kartläggningen av offret, en känsla av empati inför dennes 

olycksdrabbade öde och den kedja av händelser som slutligen leder honom till att döda, 

men kanske än mer påtagligt är en känsla av cynism inför det kapitalistiskt styrda 

samhälle som framställs av författarna. I motsats till Sjöwall-Wahlöös roman berörs det 

polisiära arbetet endast marginellt i Händelser vid vatten och istället tecknas de båda 

mördarna Björne och Gudrun Brandberg genom författarens beskrivningar och i dialog 

med andra karaktärer. I de komplicerade karaktärsporträtten frammanas känslor av 

förståelse och sympati i ljuset av de öden genomsyrade av utanförskap, rasism och 

förtryckande maskulinitet som drabbat gärningsmännen. 

 Båda romanerna problematiserar den fakta som vid ett brottsfall vanligtvis kommer 

allmänheten till dels och i skildringarna av de tre karaktärerna synliggör Sjöwall-

Wahlöö och Ekman de kausala händelseförlopp som ligger till grund för kriminaliteten. 

Kanaliserat genom gärningsmännen sätter författarna pekfingret på den sociala 

problematik som omger skönlitteraturen och visar hur kriminalromanen kan fungera 

som angelägen samhällskommentar. 
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