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Abstrakt: 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnorna i BBCs serie ”Sherlock” 

representeras och förhåller sig till traditionella könsroller. Då serien är en nytolkande 

version som utspelar sig på 2000-talet till skillnad från originalen som utspelar sig ca 

100 år tidigare blir det intressant att undersöka hur mycket som förändras från 

originalen av Sir Arthur Conan Doyle. Karaktärerna har genomgått stor förändring 

genom denna nytolkning, och även nya karaktärer har skapats för serien. 

 

I analysen kommer bland annat Connells teorier om genus att användas för att definiera 

genus och fastställa hur en man och kvinna bör vara enligt samhällets normer, detta 

kompletteras med D.H Meehans definierade stereotyper. Två avsnitt av serien kommer 

att användas i analysen, med fokus på tre kvinnliga karaktärer: En som återfinns i 

originalen, samt två nya. Dessa karaktärer kommer att analyseras genom att undersöka 

utvalda scener där de samspelar med Sherlock Holmes. 

 

Analysen sker genom en semiotisk analys, samt kvalitativ textanalys. Jag använder mig 

av Roland Barthes begrepp denotation och konnotation vid scenanalysen, detta för att 

undersöka vad som utmärker kvinnorna i serien. Egenskaperna dessa kvinnor besitter 

kommer sedan att ställas mot mina valda teorier, detta för att fastställa hur väl 

karaktärernas genusmönster överensstämmer med stereotypiska tolkningar, slutligen 

kommer de valda avsnitten att analyseras och jämföras bredvid originalen av Sir Arthur 

Conan Doyle. En kvalitativ textanalys kommer att göras av två utvalda texter om serien 

i fråga, en som anser att serien är sexistisk och mansdominerad och en som talar mot 

detta. Textanalysen görs för att undersöka publikens tolkningar och för att förstå varför 

serien väckt debatt. 

 

I mitt resultat har jag funnit vissa egenskaper för karaktärerna som stämmer överens 

med den teoretiska ramen, även om alla egenskaper inte kunde appliceras på 

karaktärerna i fråga. Kvinnorna framställs ofta som känslosamma, emotionellt splittrade 

och även beroende av männen omkring dem. De nya karaktärerna identifieras ofta som 

känslosamma och genom sitt förhållande till männen, medan Irene Adler som 

uppgraderats från originalen portträtteras som en emotionell och känslostyrd kvinna 

som behöver mannens beskydd. Jag har funnit gränsöverskridande i vissa karaktärer, 

där manliga och kvinnliga egenskaper blandats. Slutsatsen blir att det finns mönster för 

hur genus porträtteras i serien som återfinns i mediestereotyper(samt i vardagen). Även 

textanalysen bidrog till att stärka denna teori, då det varit viktigt att förstå vilka frågor 

serien väckt och varför. 

 

Nyckelord: BBC Sherlock, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, Semiotisk 

analys, textanalys 
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Inledning 

 

1.1 Inledning: 

Sherlock Holmes är nog den mest kände detektiven i världen, till den grad att vissa 

frågar sig om han faktiskt har funnits på riktigt. Det har han i själva verket inte gjort, 

utan han är den fiktiva karaktär Sir Arthur Conan Doyle skapade för ca 200 år sedan. 

Sherlock Holmes lever inledningsvis i 1880-talets London och är den sluga detektiven 

som tillsammans med sin levnadstecknare John Watson löser spännande och annorlunda 

fall. 

 

Historierna om Holmes blev snabbt populära på sin tid och än idag läser många om 

detektivens äventyr. Västervikstidningen har diskuterat varför deckare är så populära i 

dagens samhälle och menar att populariteten har hållit i sig i ungefär tio år nu. Man lär 

känna karaktärerna och vill veta hur det går, både i fallen och i deras privatliv
1
, menar 

Päivi Rantala.  Sherlock Holmes udda sätt och livsstil i kontrast till John Watsons 

betydligt normalare lockar, många upplever nog att de kan relatera till John Watson och 

kan därför skapa sig en relation till Holmes själva.  

 

Anledningarna till Holmes bestående popularitet är många, men Curt Berg menar att ett 

skäl är att Doyle låter Holmes göra det ingen författare av detektivböcker törs göra inför 

en publik av kännare: Han låter Holmes dölja fakta för läsaren
2
. Sherlock Holmes 

popularitet har lett till att flera filmatiseringar gjorts och görs fortfarande. Den första 

filmatiseringen gjordes år 1901, en kortfilm som fick namnet ”Baffled”, sedan dess har 

många filmatiseringar följt.  

 

År 2010 hade BBCs serie ”Sherlock” premiär. Serien är en helt nytolkande version av 

Doyles verk, där de ikoniska detaljerna och karaktärerna finns kvar, men med ett 

miljöbyte. Serien utspelar sig istället i vår moderna tid, och alltså inte i det viktorianska 

London, som i originalen. Den första säsongen av ”Sherlock” hade premiär år 2010, tätt 

följt av en säsong två 2012 och två år senare den senast utkomna tredje säsongen(även 

en säsong fyra och fem är planerad).  Nedan följer ett citat från manusförfattarna till 

BBC's ”Sherlock”: 

 

”Sherlock Holmes and Dr John Watson's adventures in 21st Century London.  A 

thrilling, funny, fast-paced contemporary reimagining of the Arthur Conan Doyle 

classics.
3
” 

 

Denna nytolkande version har skapat debatter bland tittare som diskuterat serien på 

sociala medier. Av vissa tittare har den blivit anklagad för att vara bland annat sexistisk 

och mansdominerad och det har även kommit att bildas två sidor, där den ena anser att 

dessa anklagelser är berättigade och kan kopplas till en av regissörerna, och en andra 

sida som anser att detta inte är sant. 

 

I denna uppsats kommer BBCs serie ”Sherlock” att jämföras med originalen av Sir 

Arthur Conan Doyle, scener och karaktärer ur serien kommer att analyseras, detta för att 

se hur karaktärerna har anpassats och förändrats för att fungera och samverka i en värld 

som utspelar sig 120 år senare än originalet. Jag kommer även att analysera två olika 

                                                 
1
 http://www.vt.se/kultur/bok/bokartikel.aspx?articleid=4411991 

2
 Berg 2004 s.9 

3
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b018ttws 

http://www.vt.se/kultur/bok/bokartikel.aspx?articleid=4411991
http://www.bbc.co.uk/programmes/b018ttws
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texter som behandlar serien, detta för att förstå varför serien väckt denna debatt bland 

tittarna. 

 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de kvinnliga karaktärerna i serien står sig 

i relation till stereotyper. Jag planerar även att undersöka varför serien har väckt debatt 

bland tittare.  

 

Analysen är uppdelad i två delar, där den första består av en semiotisk analys av scener 

och karaktärer från två utvalda avsnitt, samt jämförelse med originalen. Den andra delen 

består av en kvalitativ textanalys av två utvalda texter som publicerats på internet 

angående serien och/eller karaktärerna, detta för att få en bredare syn på publikens 

tolkningar och reaktioner. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

- Hur ser karaktärens förhållande till Sherlock Holmes ut? 

 

- Hur framställs karaktärerna i förhållande till könsstereotypa roller? 

 

-Varför har serien väckt debatt? 

 

1.3 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Sherlock Holmes enligt originalen: 

Sir Arthur Conan Doyle var, precis som hans fiktiva protagonist John Watson, en 

läkare, och  började sina berättelser om Sherlock Holmes med romanen ”A study in 

Scarlet”(På svenska ”En studie i rött”) 1887. Riktigt stor popularitet nådde han dock 

några år senare i Londontidsskriften The Strand Magazine, novellerna om detektiven 

publicerades från 1891 till 1927. Anledningen till Sherlock Holmes uppkomst var att 

Doyle behövde få in pengar då han inte hade tillräckligt många patienter till sin klinik
4
. 

 

De flesta känner nog till Sherlock Holmes på ett eller annat sätt, antingen via originalen 

eller genom någon av de många filmatiseringarna som gjorts genom tiderna. Sherlock 

Holmes arbetar som konsulterande detektiv, en titel han själv kommit på samt tilldelat 

sig själv. Han karaktäriseras av sin imponerande iakttagelseförmåga, han spelar fiol och 

när han inte har några stimulerande fall injicerar han morfin eller sjuprocentig kokain 

för att hålla sitt sinne stimulerat
5
. Oavsett hur komplicerade och udda fallen än är lyckas 

Holmes alltid lösa dem, ständigt följd av sin assistent och levnadstecknare doktor John 

Watson.  

 

                                                 
4
 Arthur Conan Doyle 2004, förord. 

5
 Arthur Conan Doyle1988, s.7 



 

 

Holmes tar sig an de fall som är för svåra för Scotland Yard, men hjälper även 

privatpersoner om han anser att fallet är tillräckligt tillfredställande. John Watson är en 

före detta arméläkare som tjänstgjorde i Afghankriget men som sedan skickats hem på 

grund av en skada, han får senare jobb som läkare på St.Bartholomew's sjukhus.  

 

Då både Sherlock Holmes och John Watson behöver någon att dela lägenhet med blir de 

sammanförda av deras gemensamma vän Mike Stamford och tillsammans flyttar de 

båda in i lägenheten på den välkända adressen 221B Baker Street. John fascineras av 

Sherlock Holmes och då han saknar spänningen från kriget i Afghanistan börjar han 

följa med Sherlock när han löser sina fall. De båda kommer bra överens och tycks 

komplettera varandra. 

 

Sherlock Holmes beskrivs som en excentrisk karaktär, har ett udda sätt och hans 

relation till kvinnor är inte den bästa. Han tenderar även att tala illa och nedvärderande 

om dem. John Watson å andra sidan är en mycket ”normalare” karaktär som vi som 

läsare kan identifiera oss med. För att förstå Sherlock Holmes värld bättre krävs en 

återblick till 1800-talets England. Därför kommer här en kort beskrivning av Holmes 

värld att göras.  

 

År 1891 Var Holmes i allra högsta grad en man i fas med sin tid och plats. Historierna 

om Holmes lockade brittiska läsare då de konfronterade den röriga, ombytliga värld de 

levde i under denna period
6
. Det intressanta med historierna om Holmes är hur de 

skildrar verklighetens London under denna period, Doyle beskriver både det bra och 

dåliga med den viktorianska eran. Doyles originalläsare kände igen miljön, staden och 

eran i hans noveller. För dem var de enkelt att föreställa sig att Holmes var verklig och 

löste sina fall precis runt hörnet
7
.  

 

BBC’s Sherlock: 

BBC har tillsammans med manusförfattarna Steven Moffat & Mark Gatiss skapat en 

helt ny tolkning av Sir Arthur Conan Doyle's verk om detektiven Sherlock Holmes. 

BBC har flyttat karaktärerna och de spännande fallen från 1800-talets London till vår 

samtid. Serien utspelar sig alltså i en helt annan tidsepok än originalet, men med samma 

grunder, karaktärer och koncept som i originalverken. Vid en sådan här förflyttning 

finns mycket att ta hänsyn till, bland annat att synen på kvinnor och män, livsstilar samt 

vanor var helt annorlunda när originalen skapades. Även karaktärerna måste anpassas 

och ”uppgraderas” för att kunna fungera i en modernare värld. 

 

Moffat & Gatiss menar att de ikoniska detaljerna från originalen kvarstår; Det bor på 

samma adress(221B Baker Street), karaktärerna har samma namn och Moriarty kvarstår 

som Sherlock Holmes ärkefiende
8
. John Watson, som är berättare, driver i denna 

nytolkning en blogg, där han skriver om fallen, till skillnad från de texter han skriver i 

                                                 
6
 http://sherlockholmes.stanford.edu/history.html 

7
 http://sherlockholmes.stanford.edu/history.html 

8
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b018ttws/features/ab 

out 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b018ttws/features/ab
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originalen. Även Sherlock Holmes har en hemsida, ”The Science of Deduction” som 

också hänvisar till texter i originalen. 

 

Steven Moffat, som även var med och skapade några episoder av den populära serien 

”Doctor Who”, har skapat rubriker tidigare främst för de nedlåtande saker han sagt om 

kvinnor, och många som anklagar serien för att vara mansdominerad och liknande 

skyller detta på Moffat.  

 

Sherlock Holmes förändring: 

Vid en första jämförelse med originalberättelserna upplever jag Sherlock Holmes långt 

ifrån så udda som han är i BBCs tolkning. En anledning till detta kan vara att Doyle 

gjorde honom så udda som han möjligen hade kunnat utan att skapa en karaktär som 

inte alls passade in i 1800-talets England.  

 

Sherlock Holmes tar sig ju faktiskt an fall från privatpersoner, och inte bara från 

Scotland Yard, kanske var hans sätt i originalen tillräckligt udda i 1880-talets England 

för att motsvara hans udda sätt i BBCs moderna tolkning. Normer och stereotyper är 

bundna till tidsålder och kulturer, och det som ansågs vara konstigt och udda på 1800-

talet har ändrats markant i dagens samhälle. Om BBCs tolkning av Sherlock hade 

existerat istället för originalet i Doyles böcker finns det stor risk att han inte hade fått 

några kunder och istället blivit utstött eller liknande. 

 

BBC kulturen: 

BBC har skapat flera olika serier som blivit populära både i England och resten av 

världen och man kan i nuläget nästan säga att BBC skapat sig en egen kultur och ett sätt 

att sätta sin egen prägel på program. 

 

BBC står för British Broadcasting Corporation och är ett statligt public service företag 

för TV- och radioverksamhet i Storbritannien, BBC är i första hand finansierat genom 

licensintäkter men även genom intäkter från det kommersiella bolaget BBC Worldwide. 

BBC har skapat flera populära draman men även sitcoms, paneler och serier, bland 

dessa är - Doctor Who, Atlantis och Casualty, för att nämna några. BBC driver tio 

nationella kanaler via analog- och digital TV samt online via deras hemsida och även 

BBC on demand.  

 

Då BBC är så väletablerat har bolaget så klart haft en del problem också. De har blivit 

anklagade av bland annat The independent för att vara homofobiska, detta på grund av 

hur de väljer att porträttera homosexuella i deras program och rapporter
9
. Företaget har 

även blivit anklagat för att vara rasistiskt i samband med programmet ”Citizen Khan”, 

                                                 

9 The Independent 2006 



 

 

serien anklagades för att porträttera muslimer stereotypiskt och förolämpa Islam
10

. 

 

Tidigare forskning: 

Ashley Polasek har skrivit ”Surveying the Post-Millennial Sherlock Holmes: A Case for 

the Great Detective as a Man of Our Times ”, där hon analyserar de tre senaste Sherlock 

Holmes-adaptionerna. Dessa är: The Warner Bros film franchise, the BBC Sherlock 

samt CBS serie Elementary. Syftet är att undersöka dessa tolkningar och adaptioner 

med grund i originalen och förstå varför nya tolkningar dyker upp så frekvent sedan den 

första som gjordes 1901. Polasek undersöker även hur Sherlock Holmes har förändrats 

genom tiderna, från en traditionell detektiv – fiktiv hjälte, till en mer complex, 

postmodern antihjälte, samt hur denna tolkning är fundamental för karaktärens resa in i 

det 21:a århundradet
11

. Resultatet Polasek får är att med en så långlivad karaktär som 

Sherlock Holmes så finns det alltid en viss oro som cirkulerar kring en nytolkning, och 

att varje adaption har navigerat denna övergång på ett unikt sätt. Skaparna av varje 

adaption erkänner att nyckeln till att behålla den nutida publikens intresse är att sudda ut 

linjerna mellan hjälte/antihjälte. 

 

Benjamin Poore har skrivit ”Sherlock Holmes and the Leap of Faith: The Forces of 

Fandom and Convergence in Adaptations of the Holmes and Watson Stories. ”där fan 

fiction (historier som är påhittade, skrivna och publicerade online av fans) undersöks. 

Poore jämför Holmes återuppståndelse med Jesus och hans fokus ligger på kraften hos 

anhängarna (fansen) till serien
12

. Det Poore kommer fram till i sin undersökning är att i 

denna genre är det tänkvärt att adaptioner och fan fiction fyller i de narrativa luckorna i 

originalet, samtidigt som de paradoxalt tenderar att urholka originalet genom att få det 

att verka mindre bredvid adaptionen. Dessa fan fictions och adaptioner bidrar även till 

att skapa förbindelser mellan adaptioner och fan fictions, istället för mellan källtext och 

adaption. 

 

Antonija Primorac har skrivit ” The Naked Truth: The Postfeminist Afterlives of Irene 

Adler.”, där hon undersöker Adlers förändring från originalen till olika filmatiseringar. 

Fokus ligger på BBC ”Sherlock” (Säsong 2, episode 1), med Adlers porträttering i Guy 

Ritchies filmer ”Sherlock Holmes” och ”Sherlock Holmes – A game of Shadows”, samt 

den neo-viktorianska novellen ”Goodnight Mr. Holmes” av Carole Nelson som 

referenser i analysen. Primorac nämner i sin artikel sensationalistens drift att ”befria” 

viktorianerna från artonhundratalet genom att introducera nakenhet och sexuellt vågade 

narrativa element på skärmen, och samtidigt å andra sidan en mindre uppenbar, 

nostalgisk, neo-konservativ re-introduktion av traditionella könsroller
13

. Resultatet 

Primorac får i sin undersökning är att både ”A scandal in Belgravia” av BBC och Guy 

Ritchie’s filmer använder den kvinnliga kroppen och sexualiseringen av berättandet för 

                                                 
10

The Independent 2012 
 
11

 Polasek 2013 s.384 
12

 Poore 2012 s.158 
13

 Primorac 2013 s.90 
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att skapa en framåtrörelse men ändå förlamande subjektivitet av den viktorianska 

hjältinnan.  

 

Genom att iscensätta en befrielse av den viktorianska kvinnan genom att visa nakenhet 

och sexualitet förstärker dessa anpassningar den stereotypa bilden av den viktorianska 

eran som om de förträngt både kön och sexualitet, samtidigt som de nya adaptionerna 

distraherar publiken och får den att vända sin uppmärksamhet från dess egna retro-

sexistiska, konservativa behandlingen av kvinnor
14

. Slutligen är både BBCs ”Sherlock” 

och Ritchies ”Sherlock Holmes” kulturella produkter gjorda för den globala marknaden. 

Båda adaptionerna refereras till som nytolkningar och därmed definierar de sig mot de 

populära förväntningarna av viktorianska texter, även Doyle’s verk. De använder 

Doyle’s verk och Sherlock Holmes namn som ett litterärt och kulturellt varumärke, och 

som sådant kräver de också en bit av de ”coola”, kulturella kapital som Doyle’s verk 

besitter, att de är exempel på kultlitteratur, exempelvis. Förväntningarna på deckaren 

som genre litar på konceptet som detektiven som ett oslagbart geni, i synnerhet när 

detektiven i fråga är Sherlock Holmes
15

. 

 

Liknande metoder och utgångspunkter: 

Här kommer uppsatser med fokus på andra ämnen men liknande metod eller teori att tas 

upp. Jag har valt att nämna kandidatuppsatser med liknande grunder och utgångspunkter 

som jag kommer att använda mig av och förklara närmare varför de är intressanta för 

denna undersökning. 

 

Caroline Hansen har i sin C-uppsats gjort en semiotisk analys av serien ”True Blood”
16

. 

Jag hämtade en del inspiration ifrån hennes uppsats men jag insåg att endast en 

semiotisk analys inte skulle ge mig tillräckligt med information om valt ämne, därför 

valde jag att utöka den med en textanalys av debatterna som pågår över internet. 

 

Sanna Gustavsson har skrivit en kandidatuppsats där hon undersöker hur kvinnor 

porträtteras i manga, analyserat ur en feministisk synvinkel
17

. Hennes val av metod är 

att göra en kvalitativ analys för att undersöka hur kvinnorna beter sig i jämförelse till 

männen. Hennes frågeställning är: Hur beter sig andra karaktärer mot dem(Kvinnorna)?, 

Varför beter sig de andra karaktärerna så(beror det på utseende, beteende)? Samt Hur 

många kvinnor respektive män i större roller finns det? Jag valde att liksom Gustavsson 

ha fokus på kvinnor och se analysen ur ett feministiskt perspektiv. Men då serien för 

min analys är uppbyggd av två manlia protagonister valde jag istället att se kvinnor i 

biroller och deras relation till dessa protagonister, främst Sherlock Holmes. 

 

Susanne Jacobson & Sandreen Shaul har i sin C-uppsats gjort en semiotisk analys av de 

kvinnliga huvudkaraktärerna i tv-serien Girls
18

. De undersöker stereotyper och 

                                                 
14

 Primorac 2013 s.106 
15

 Primorac 2013 s.106 
16

 Hansen 2013, s.2 
17

 Gustavsson 2012, s.2 
18

 Jacobsson & Shaul 2013, s.1  



 

 

genusfrågor på ett liknande sätt som jag planerat. Syftet med deras uppsats är att 

undersöka de kvinnliga huvudkaraktärerna i serien, med fokus på om och isåfall hur de 

kvinnliga karaktärerna följer stereotypa könsroller eller går emot hegemonisk 

maskulinitet
19

.  

 

1.4 Material & avgränsningar 
Uppsatsen består av en kvalitativ undersökning i två delar, och jag kommer att använda 

mig av två olika analysmetoder. Jag ska först göra en semiotisk analys av diverse scener 

från två selektivt utvalda avsnitt för att sedan jämföra scener från dessa med deras 

respektive noveller som avsnitten baserats på(även en scen ur ett tredje avsnitt kommer 

att användas, detta för att fylla ut undersökningsmaterialet för en av karaktärerna). I 

dessa scenanalyser kommer en eller flera karaktärer att ligga i fokus, deras förhållande 

till Sherlock Holmes kommer att undersökas, samt studeras för att se hur karaktärerna 

förhåller sig till traditionella könsstereotyper. 

 

Mitt andra metodval är en textanalys av två utvalda blogginlägg som behandlar serien 

ifråga om sexism och mansdominans. Detta eftersom jag vill ta reda på varför tittarna 

anser detta och även varför serien väckt debatt. Jag kommer här att välja en text som 

talar för att serien är sexistisk och mansdominerad samt en som talar för att den inte är 

det. Även om texterna är skrivna på fritiden är författare med akademisk bakgrund att 

föredra. 

 

Jag har valt att lägga fokus på dessa karaktärer; Irene Adler, Molly Hooper och Sally 

Donovan.  

 

Avsnitten som kommer att analyseras med respektive noveller som underlag är följande: 

Säsong 2: 

2.01 – A scandal in Belgravia - A Scandal in Bohemia, Sir Arthur C. Doyle 

Säsong 3: 

3.02 – The Sign of Three - The Sign of (the) Four, Sir Arthur C. Doyle 

 

2. Teoretisk ram 

 

2.1 Introduktion 

Den teoretiska ramen består av tre delar; genus, könsstereotyper samt reception. 

Genuskapitlet menar att diskutera grunderna i genusteori och hur genussystemet 

påverkar samhället och dess relationer mellan män och kvinnor. Kapitlet om 

könsstereotyper diskuterar hur kön porträtteras i media, samt varför stereotyper existerar 

och hur dessa uppkom, och fokus kommer att ligga på television.  Den slutliga 

teoridelen behandlar publiktolkningar, där fokus kommer att ligga på 

recension/tolkning. 
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2.2 Genus 

Genus handlar om myter och skillnader bland män och kvinnor. Inom genusforskningen 

behandlas också lögner samt fördomar könen emellan, ett exempel på sådana myter är 

till exempel att män är våldsammare än kvinnor, eller att kvinnor är bättre på att ta hand 

om barn än män
20

. Enligt Connell sitter de sociala samt kulturella mönstren för manligt 

och kvinnligt så djupt inom oss att de verkar naturliga för oss. Dessa mönster har även 

förändrats över tid, och varierar mellan olika kulturer
21

. 

 

Själva begreppet genus myntades på 1970-talet, med utgångspunkt i en biologisk 

uppdelning mellan hanar och honor. Genus definierar således de sociala och 

psykologiska skillnader som förstärker eller motsvarar uppdelningen mellan könen. 

Genus är ett begrepp som använts för att förstå samt urskilja de sociala och kulturella 

faktorer som påvisar att män och kvinnor förväntas bete sig på ett särskilt sätt. Här ingår 

alla idéer, föreställningar och handlingar kring det biologiska könet
22

. 

 

Genus finns ständigt kring oss, och i vardagen tenderar vi att ta det för givet. Faktorerna 

som definierar manligt och kvinnligt är så välkända att det tycks tillhöra naturens 

ordning, och om någon går emot dessa normer upplevs det som en skandal
23

. Dessa 

normer späs på och utvecklas vidare genom exempelvis reklam och television, detta 

genom att uppvisa perfekta exempel av de båda könen, detta skapar även nya och 

förstärker gamla genusskillnader, och är en av anledningarna till att stereotyper existerar 

och uppkommer. Eftersom genusperspektiven förändras över tid såg de såklart helt 

annorlunda ut när Sherlock Holmes och karaktärerna kring honom skapades. På grund 

av detta kan det bli svårt att göra en nytolkning och anpassa karaktärerna till en modern 

tid utan att skala av för mycket av deras personlighet. 

 

2.3 Könsstereotyper 

Allt som vi ser på tv innehåller någon form av mening och budskap och dessa budskap 

cirkulerar bland publiken, som tillhör olika sociala grupper. Fagerström och Nilson 

beskriver stereotyper som en schablon/mall där någon eller något framställs på ett 

klichéartat sätt. Stereotyper bygger på förutfattade meningar om hur exempelvis en man 

eller kvinna är. Detta innebär en enorm generalisering och därför känner sig många 

kränkta av att skildras på ett stereotypiskt sätt
24

. I Europaparlamentets resolution om 

diskriminering av kvinnor i reklam står det att stereotyper påverkar våra attityder och 

även vår möjlighet att bli jämställda
25

. Europaparlamentet nämner exempel på 

stereotyper, dessa är hushållsfunktionären och kärleksgudinnan för kvinnor, med 

machomannen och drömprinsen för männen.  
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Nätverket ”Allt är möjligt” är ett nätverk bestående av massmedieforskare och 

journalister som sedan 1992 skapat metoder för att kritiskt förhålla sig till de bilder vi 

varje dag möter i medierna. De menar att den stereotypa mannen är stark, kompetent, 

utåtriktad, har en hög position(chef eller politiker, hjälte eller brottsling), medan den 

stereotypiska kvinnan är smal, vacker, inåtvänd, mor och/eller maka, sexobjekt eller 

offer
26

. 

 

Gunilla Jarlbro talar om genusrepresenation i populärkultur. Hon menar att mycket 

kritik har riktats till tv-bolagen för deras stereotyper när det kommer till 

genusrepresentationer. Jarlbro menar att trots att tv-bolagen har tagit åt sig av denna 

kritik och skapat en rad olika tv-serier där man försökt skapa starka kvinnliga karaktärer 

så brister dem. Detta görs bland annat genom att ge kvinnorna höga positioner i 

samhällslivet, eller vara ytterst frispråkiga när det gäller sexualitet
27

. Hon menar även 

att serier med dessa kvinnor har känts annorlunda, då de vid första anblick inte varit 

beroende av männen. Dock visar det sig vid närmare studier att trots hög utbildning och 

sexuell frigjordhet söker dessa kvinnor desperat efter en man. Ett slags systerskap 

mellan kvinnorna existerar inte, och de kvinnor som framställs som lyckliga är de som 

har en traditionell kvinnoroll
28

. Även männen faller in på traditionella stereotyper och vi 

känner ofta igen männen som de starka och beskyddande karaktärerna. De tenderar att 

ofta vara aggressivare än kvinnorna, som antas ha en passiv roll. Med stereotyper menar 

man de förutfattade meningar man har om människor, dessa förutfattade meningar kan 

baseras på kön, religion, etnicitet och liknande. 

 

2.4 Reception/Tolkning 

Med Encoding/Decoding menar man de budskap som producenterna mer eller mindre 

medvetet lägger in i produkten, respektive de budskap publiken kan avläsa ifrån dessa. 

Encoding betyder de meningar som producenten medvetet lagt in, baserat på hans eller 

hennes ideologier och intentioner, samt den teknik som finns tillgänglig för dem. 

Decoding betyder att publiken i sin tur avkodar det producenten skapat, vilket också 

görs baserat på publikens ideologier, intentioner samt den teknologi som finns 

tillgänglig för dem. 

 

Jarlbro menar att det offentliga rummet har blivit alltmer sexualiserat, men vi är så vana 

vid detta att debatten lyser med sin frånvaro
29

. Intagande av alkohol, sexualisering och 

även objektifiering är något vi som publik är vana vid. Vi är alltså så vana vid den 

stereotypa bilden av den starka, beskyddande machomannen och den sexualiserade, 

vackra kvinnan i nöd att vi inte ifrågasätter detta. Medierna spelar inte endast på 

verkligheten längre, utan bidrar till att konstruera hegemoniska definitioner som 

framställs vara självklara
30

. 
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3. Metod 

 

Nedan följer en beskrivning och genomgång av de metoder jag kommer att använda mig 

av i min analys. Jag har alltså valt att använda mig att de två analysmetoderna semiotisk 

analys och kvalitativ textanalys, för att få ut så mycket som möjligt ur mitt valda 

material. 

 

Den semiotiska analysmetoden kommer att appliceras på avsnitten och deras respektive 

förlagor: novellerna. Vidare kommer en kvalitativ textanalys att göras på två utvalda 

blogginlägg där serien och utvalda karaktärer diskuteras i fråga om sexism och 

mansdominans. Jag kommer här att välja ett inlägg som talar för att serien är sexistisk 

och mansdominerad samt ett som talar för att den inte är det. 

 

3.1 Semiotik 
Semiotik är studerandet av tecken och deras innebörd, dessa tecken finns i alla former 

av medietexter och skapar meningar som är fria för oss att tolka. Ett tecken är någonting 

fysiskt som vi alla uppfattar med våra sinnen, samtidigt som det hänvisar till någonting 

mer än sig självt. Vi talar om denotation och konnotation. Man menar att allt omkring 

oss är uppbyggt av tecken som alla bär på betydelser som vi dock oftast är omedvetna 

om påverkar oss. När man talar om semiotik är Ferdinand de Saussures ett namn som 

ofta nämns, och enligt hans modell delas tecknen upp i två delar
31

: 

 

* De fysiska tecknen som vi uppfattar med våra sinnen. 

* Den mening tecknen förmedlar. 

 

Dessa tecken är beroende av betraktarens tolkning och delas in och organiseras i system 

som kallas koder, och dessa koders regler har undermedvetet godkänts av medlemmar i 

en kultur och används där för att frambringa mening. Vårt samhälle är redan kodat och 

kan endast förstås genom dessa kulturella koder, vår verklighet är endast en produkt av 

de kulturella koderna
32

. 

 

Denotation innebär att man avläser och förklarar det uppenbara och det direkt synliga i 

tecknen, vilket kallas de okodade budskapet eller det konkreta. Konnotation betyder 

symboliken och betydelsen i kombinerade tecken
33

. Det är tecknens abstrakta betydelse 

och den skapas när publikens kulturella bakgrund skapar betydelser med tecknet. Med 

hjälp av den konnotativa betydelsen symboliserar tecknen värderingar, attityder och 

känslor. Ett exempel på detta kan vara till exempel en tårta, som konnoterar 

födelsedagskalas och barndom, betydelsen är således social och även kulturell. 

 

3.2 Textanalys 
Tal och text anses i den dialogiska analysen vara språkliga handlingar med särskilda 
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konsekvenser, alla på olika plan
34

. Språket ses alltså inte som ett oproblematiskt verktyg 

som används för att tala om händelser och liknande ur den så kallade ”verkligheten”, 

med utgångspunkt i att verkligheten och utsagor om verkligheten inte är separata 

fenomen utan att de påverkar varandra genom en dialogisk relation
35

. Sättet vi talar om 

någonting ses som en handling som förändrar själva situationen på ett abstrakt plan 

eftersom våra tankar och attityder förändras med varje nytt yttrande, och eftersom vi 

anpassar våra svar efter de som nyss har sagts. Kommunikation är således något som är 

förankrat i tid och rum, detta betyder att ingen kommunikation äger rum ur intet, utan 

startar utifrån till exempel en förståelse av den situation där samtalet utspelas 

(exempelvis konventioner, normer samt regler för vad som får sägas i ett visst 

sammanhang.)
36

. 

 

Vid en textanalys analyserar man textens helhet, och börjar med rubriken, då det är den 

första kontakten läsaren får med texten i fråga. Efter analys av rubriken görs en analys 

av själva inlägget, vilka argument som används samt hur dessa används och framställs. 

 

3.3 Urval 
Jag har valt att begränsa mitt material till endast två avsnitt(varje avsnitt är ca 90 

minuter långt), samt en scen från avsnittet ”The Reichenbach fall”(då de avsnitt som 

ligger i fokus för analysen inte har tillräckligt många scener med Sally Donovan). Jag 

valde två avsnitt samt en scen ifrån ett tredje eftersom jag inte vill riskera att omge mig 

med för mycket material, då jag även kommer att jämföra avsnitten med deras 

respektive originalberättelse.  Jag har begränsat mig till två internettexter, en som talar 

för att serien är mansdominerad och sexistisk och en som talar för att den inte är det.  

 

Tre karaktärer kommer att ligga i fokus under analysen, en som återfinns i 

originalberättelsen och två nya karaktärer. På grund av tids- och 

utrymmesbegränsningar kan inte alla scener där karaktärerna syns inkluderas i analysen, 

utan ytterligare ett urval har gjorts bland de scener där en eller flera av dem samspelar. 

Jag kommer att begränsa mig till ungefär tre scener per karaktär, jag har även valt bort 

männen och endast valt att analysera kvinnorna i biroller och deras förhållande till den 

manlige protagonisten Sherlock Holmes.  

 

4. Analys 

 

4.1 Disposition 

Analysen börjar med en lätt beskrivning av de valda karaktärerna, samt en beskrivning 

av novellerna och avsnitten som kommer att användas. Efter denna beskrivning kommer 

ett antal scener från varje avsnitt att analyseras med fokus på genus och 

mediestereotyper, scenerna kommer jämföras med originalen av Conan Doyle, och en 

summering kommer att avsluta analysen för varje karaktär. Slutligen ska en textanalys 
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av två blogginlägg göras. 

 

4.2 Valda karaktärer 

Nedan följer en beskrivning av de valda karaktärerna till analysen. Beskrivningen 

innehåller en introduktion till karaktärerna, deras förhållande till Sherlock Holmes, samt 

en beskrivning av karaktärens utseende (Beskrivningen är efter BBCs serie.). 

 

Irene Adler 

Irene Adler (eller ”The Woman”, som Holmes kallar henne), är en dominatrix som 

arbetar åt överklassen. Holmes blir anlitad för att ta tillbaka en mobiltelefon som 

innehåller hemlig information, då Irene hotar att använda informationen för utpressning. 

Vi ser henne ofta klädd i en svart åtsittande klänning och med rött läppstift till. Svart är 

en färg som konnoterar makt och ondska, då vi ofta ser antagonisterna klädda i svart, 

rött är en färg som konnoterar blod och passion, och beskrivs ofta som en ”sexig” färg.  

Hennes val av kläder tyder på elegans och klass. Hon är en vit kvinna med mörkbrunt 

hår och blåa ögon. 

 

Molly Hooper 

Molly Hooper arbetar på St.Bartholomew's sjukhus och är den som ser till att Holmes 

kommer in på båravdelningen för att få tillgång till de lik han behöver till sina 

undersökningar, experiment och liknande. Hon är en vit kvinna med långt, mörkblont 

hår, ofta uppsatt i en hästsvans, hon har även mörka ögon. Hon ses ofta osminkad och 

iförd arbetskläder(vit labbrock, skjorta, låga skor). Molly Hooper är oftast klädd i 

diskreta färger: vitt, beige, ljusblått och liknande. Dessa är färger som konnoterar lugn 

och säkerhet, och vi kan anta att hon inte gillar att synas eller ta för mycket plats. 

 

Sally Donovan 

Sally Donovan arbetar som polis åt Scotland Yard och talar öppet illa om Holmes. Hon 

är en mörkhyad kvinna med tjockt, mörkbrunt hår och mörka ögon. Hon är ofta iförd 

enkla, bekväma kläder av sportigare typ. De sportiga kläderna konnoterar att hon är 

bekväm av sig, då hon är polis måste hon vara beredd att röra sig mycket i sitt arbete. 

 

4.3 Avsnitten 

En beskrivning av tv-avsnitten som ska analyseras kommer att göras innan själva 

undersökningen, jag kommer även att nämna vilka karaktärer som kommer att 

analyseras i respektive avsnitt.  

 

4.3.1 A scandal in Belgravia 

Med bakgrund av ”A scandal in Bohemia” - Sir Arthur Conan Doyle. Fokus kommer att 

ligga på Irene Adler. 

 

I förlagan kontaktar Kungen av Böhmen Holmes då han behöver hjälp med att återfå ett 

fotografi Irene Adler har i sin ägo som föreställer dem båda. Anledningen är att kungen 

ska gifta sig och det vore skandal om fotografiet offentliggjordes i samband med detta. 



 

 

Då Adler inte vill låta sig mutas blir det Sherlock Holmes uppgift att återta fotografiet 

så fort som möjligt på annat sätt. Irene Adler överlistar honom och lyckas fly landet 

med fotografiet i sin ägo, novellen slutar med att John Watson beskriver hur Sherlock 

blir så fascinerad av hennes list att han slutar tala illa om kvinnor efter detta
37

. 

 

Tv-avsnittet: 

Vi får i detta avsnitt följa Sherlock Holmes första möte med Irene Adler, en dominatrix 

med en mobiltelefon innehållande hemlig information i sin ägo(Belgravia är ett område 

nära Buckingham Palace och mobiltelefonen som Adler har i sin ägo innehåller bland 

annat komprometterande bilder på Adler tillsammans med en kvinna från den kungliga 

familjen). Holmes arbete blir här att försöka återta denna mobiltelefon till varje pris 

eftersom Irene hotar att använda informationen för utpressning. Då Irene inte vill ha 

pengar för att lämna ifrån sig mobiltelefonen måste han hitta ett annat sätt att återfå den 

på. 

 

Irene Adler överlistar honom nästan men gör misstaget att falla för Holmes. Han 

genomskådar henne genom att ta hennes puls när hon rör vid honom, och drar sedan 

slutsatsen att hon har fallit för honom. Sherlock kan nu överlista henne och får reda på 

att lösenordet som låser upp telefonen är en ordlek på hans eget namn. Avsnittet slutar 

med att Holmes, förklädd till bödel, räddar Adler från en avrättning. 

 

4.3.2 The Sign of Three(2014) 

Romanen ”The sign of four”(1890) av Sir Arthur Conan Doyle ligger till grund för det 

andra avsnittet av tv-följetångens tredje säsong. Fokus kommer att ligga på Molly 

Hooper och Sally Donovan i denna analysdel. 

 

I originalet besöker Mary Morstan Sherlock Holmes och John Watson då hon behöver 

deras hjälp. För ca tio år sedan förlorade hon mystiskt sin far och sedan dess har hon 

varje år en särskild dag fått en mycket värdefull pärla anonymt skickad till sig med 

posten. Under sex år har hon nu fått sex pärlor som hon samlat i en ask utan att förstå 

varför hon fått dessa. Detta år, det sjätte året, får hon också ett brev där det står att den 

anonyma avsändaren vill träffa henne och att hon ska få rättvisa. Då hon inte vet vad 

avsändaren menar med detta och att det i brevet stod att hon kunde ta med sig två 

bekanta ifall hon kände sig osäker ber hon Sherlock och John följa med. 

 

The sign of four handlar om en hemlig pakt mellan fyra förbrytare, en värdefull skatt 

och två korrupta fängelsevakter. Major Sholto, som var en god vän till Marys avlidne 

far, har även han avlidit och istället visar de sig att personen som skickat pärlorna 

anonymt till Mary är Sholtos ena son, Thaddeus Sholto. Thaddeus förklarar att hans far 

hade träffat Marys far kvällen han försvann, och att Marys far hade fått en hjärtattack 

medan de bråkade över skatten. Eftersom Major Sholto inte ville dra uppmärksamhet till 

skatten genom bråket valde han att göra sig av med liket och gömma skatten. Senare har 

Sholtos andra son Bartholomeus blivit korrupt och vill ha skatten för sig själv, medan 
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Thaddeus anser att Mary Morstan har rätt till sin del. När de ska träffa Bartholomeus 

visar det sig att han blivit dödad i sitt rum och att en man vid namn Jonathan Small 

stulit skatten. 

 

Holmes måste jaga Jonathan Small, som är den enda överlevande av de fyra vakterna 

som bildade pakten och stal skatten i indien. När Small arbetade på en fästning blev han 

anfallen av ett par vakter som arbetade med honom. De skulle döda en förklädd Rajah 

som skulle komma till fästningen samma kväll, när de dödat honom skulle de ta den 

värdefulla skatten han hade med sig och dela på den. Jonathan Small fick valet att vara 

med i planen, hjälpa dem och få sin del av skatten, eller bli dödad. Han valde att vara 

med och mordet utfördes, men kroppen hittades och de fyra sändes till en straffkoloni 

på Andamanerna.  

 

Jonathan Small straffarbetade på kolonin och kontaktade Major Sholto, som arbetade 

där som officer, när han fick reda på att han hade stora spelskulder. Han berättade om 

skatten och de gjorde upp en plan där Sholto skulle se till att de fanns en båt åt de fyra, 

de skulle fly tillsammans med skatten och Major Sholto och Mary Morstans far skulle 

få en del var för att kunna betala av sina skulder. Dock bestämde sig Sholto för att 

istället ta skatten själv. När Small äntligen lyckades fly och ta sig till London ville han 

ha hämnd på Sholto, men han kom försent då Sholto redan låg på sin dödsbedd. 

 

Avsnittet: 

I början av avsnittet ser vi poliskommisarie Greg Lestrade och Sally Donovan i deras 

jakt att få fast en rånarliga som ständigt tycks komma undan. De bestämmer sig för att 

de måste få fast rånarna i akten för att kunna stoppa dem. Några kvällar senare lyckas 

dem, och det är bara själva arresteringen kvar, när Lestrade plötsligt får ett sms som 

avbryter. Han får flera sms på kort tid och alla är från Sherlock Holmes som ber om 

hjälp gång på gång. Lestrade blir orolig och skyndar till 221B Baker Street med 

föstärkning, då han tror att något allvarligt hänt. När han kommer fram visar det sig att 

Holmes egentligen behöver hjälp med att skriva talet till John och Marys bröllop, då han 

ska agera best man. Vi får genom denna scen reda på att avsnittet kommer att handla om 

John och Marys bröllop, och vi får även se hur Holmes oroar sig inte bara inför talet 

utan även för att hans relation med John kommer att ändras efter bröllopet. 

 

Större delen av avsnittet handlar om bröllopet och Holmes tal spårar ur mer och mer. 

Han berättar om några olika fall, bland annat ett som han aldrig lyckades lösa, samt ett 

fall de tog sig an under Johns svensexa, som de inte heller kunde lösa då de var 

berusade. Snart inser Sherlock något som kopplar dessa fall till bröllopet, och mycket 

tyder på att ett mord kommer att ske på samma sätt som i det olösta fallet han tidigare 

berättat om. 

 

Resultatet blir ett fall som måste lösas under bröllopsmiddagen, Holmes måste här ta 

reda på vem mördaren är, vem offret kommer bli och hur mördaren lyckades mörda på 

ett sätt som han inte kunde förstå i det tidigare fallet. Med hjälp av sin 



 

 

deduceringsförmåga listar han ut att offret är Major Sholto, John Watsons ex-

befälhavare. Då John tidigare berättat hur Sholto kom tillbaka som den enda 

överlevande när han ledde en grupp nya rekryter, John förklarar att efter detta får Sholto 

leva med flera dödshot och han lämnar inte hemmet om han inte måste. Holmes räknar 

ut att då det är så ovanligt att Sholto lämnar hemmet är detta ett ypperligt tillfälle för 

mördaren att slå till. Han lyckas även lösa gåtan med det olösta fallet och rädda Sholto, i 

slutet får vi veta att avsnittets titel ”the sign of three” hänvisar till tre tecken på att Johns 

fru Mary är gravid. 

 

4.4 Scenanalys 

Här kommer scener ur de valda avsnitten att analyseras och sedan jämföras med 

originalen av Conan Doyle. Den denotativa delen består av en kort beskrivning av 

händelseförloppet i scenen, medan den konnotativa delen består av tolkningen av tecken 

som hjälper till att framställa karaktärerna i fråga. Scenerna har även namngetts, och 

namnen är baserade på det som händer i scenerna. 

 

4.4.1 A Scandal in Belgravia: 

Här kommer tre scener ur avsnittet att analyseras och jämföras med originalen, analysen 

slutar med en summering för varje karaktär. Jag har valt ut tre scener ur ”A scandal in 

Belgravia” och kommer analysera dessa för att undersöka hur karaktärerna förhåller sig 

till traditionella könsstereotyper. Notera att endast avsnitten kommer att analyseras 

semiotiskt, och alltså inte originalen som enbart ligger som underlag för jämförelse. 

Analysen börjar med en kortfattad beskrivning av scenen, varpå detta följs upp av en 

kortare denotationsdel samt en konnotationsdel.  

 

Den första scenen jag valt till min analys är väldigt lik motsvarande scen i originalet, 

medan de andra två är annorlunda och där BBC alltså valt att göra en ny tolkning av 

Doyles verk och skapa ett alternativt slut. Dessa nya scener är viktiga för analysen för 

att ta reda på vad BBC valt att ändra och varför, samt hur detta påverkar karaktärerna.  

 

Scen 1: Första mötet. 24:05-25:30 

Irene Adler och Sherlock Holmes träffas för första gången hemma hos henne. Sherlock 

är utklädd till en präst och spelar skadad och rånad för att få komma in. Han knackar på 

och en kvinna släpper in honom i Adlers hus. Vi vet inte vad kvinnan har för relation till 

Adler, det kan vara hennes flickvän(då hon senare nämner för John att hon är 

homosexuell), rumskompis eller liknande. Sherlock blir invisad till ett vardagsrum och 

ombeds att ligga på en soffa och vila medan John hämtar vatten och bandage för hans 

sår. Irene Adler kommer in i rummet strax efteråt och välkomnar honom naken. 

 

Denotation: 

Sherlock Holmes väntar på soffan. Irene ropar till honom och närmar sig, men när hon 

kommer in i rummet bär hon inga kläder. Sherlock stannar upp och tystnar, sekunder 

senare yttrar Irene hans namn, och säger att hon vet att de varit i Buckingham Palace 

tidigare samma dag. Sherlock tittar på henne och vi ser hur frågetecken uppstår runt 
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Adlers ansikte. Han tittar sedan på John och då ser vi istället hur kameran zoomar in på 

olika delar av honom, vi ser även text som uppenbarar sig, ord som till exempel ”Ny 

tandborste” och ”Date ikväll” uppstår bredvid John, sedan tittar Sherlock på Irene igen, 

och vi ser hur frågetecknena runt hennes ansikte är kvar.  

 

Konnotation: 

Irene Adler framstår som den dominanta i denna scen. Vi har tidigare fått se henne följa 

efter Sherlock och ta emot information om honom, så vi kan anta att hon ligger ett steg 

före honom. Självsäkerheten märks även i hennes lugna och överlägsna attityd. Genom 

att möta honom utan kläder blir han förvånad, kanske även generad, och inser direkt att 

någonting inte är som det ska. När han tittar på henne och frågetecknen uppstår är det 

för att han försöker deducera fram någonting om hennes personlighet, men frågetecknen 

tyder på att detta inte fungerar. Han tittar mot John Watson för att se att han inte förlorat 

förmågan, men han kan deducera fram saker om honom utan problem. När han sedan 

tittar på Adler igen gör han ett nytt försök, men hon är lika anonym som tidigare.  

 

När han inser att han inte kan deducera fram någonting om henne och om hennes 

personlighet kan vi anta att han blir överraskad och kanske även rädd, då han inte alls är 

van vid detta. Vi kan även anta att Irene fått tipset att möta honom naken av Moriarty, 

då hon aldrig träffat Holmes tidigare utan bara fått information om honom. Det kan vara 

ett sätt att undkomma Holmes förmåga att deducera fram människors personlighet och 

vanor endast genom de ledtrådar han hittar utseendemässigt, på kläder och liknande. 

Frågetecknen som visas när han tittar på henne visar att han inte kan ta reda på 

någonting om henne, detta verkar skrämmande då det är nytt för honom. När han vänder 

sig för att titta på John Watson gör han detta antagligen för att se att han inte har förlorat 

sin deduceringsförmåga, sedan tittar han på Irene igen för att göra ett nytt försök, men 

det fungerar fortfarande inte på henne. Holmes tycks inte förstå varför detta händer men 

Irene ser nöjd ut då det hela antagligen går precis enligt hennes planer. 

 

I originalen beskriver John hur Sherlock ofta talar nedlåtande om kvinnor och säger att 

de inte skulle vara intelligenta eller smarta, Holmes hade förstås aldrig kunnat uttrycka 

något så fördomsfullt i en modern nytolkning, men vi kan ana att han har en nedlåtande 

kvinnosyn. Han antog kanske även att detta skulle bli ett ganska enkelt fall. Att han blir 

förvånad och nästan mållös kan även vara ett tecken på att han aldrig blivit 

genomskådad så förr, och aldrig mött någon som ligger steget före honom(särskilt inte 

en kvinna?). Han verkar oberörd av att hon är naken och vi får inte reda på något mer 

om hur han reagerar på detta.  När Adler nämner hans namn visar hon att hon vet vem 

han är, och avslöjar att hon ligger steget före honom, antagligen gör hon detta då hon är 

så säker på att hennes plan kommer att lyckas och för att hon anser att Holmes inte är 

något hot för henne. 

 

Den överhängande känslan i hela scenen är mystik. Det ljusa, men ändå dunkla och 

draperade vardagsrummet bidrar till att skapa en ”tung”, instängd känsla. Musiken 

upplevs också som tung, mystisk, oviss och bidrar till att skapa en ”farlig miljö”-känsla. 



 

 

Kamerans vinklar är ofta väldigt inzoomade med mycket suddiga bakgrunder och 

kanter. Vi ser ofta karaktärerna i fokus bakom någonting annat(antingen ett objekt eller 

en person). Vi ser i början av deras möte hur Irene sätter sig i fåtöljen till vänster om 

Sherlock, för att sedan resa sig och sätta sig i soffan till höger om honom när han rest 

sig. I klassisk filmteknik används sidor för att indikera vinnare och förlorare, där hjälten 

oftast ses till vänster i bild medan förloraren är till höger. 

 

Jämförelse med Doyles original: A scandal in Bohemia – Sir Arthur Conan Doyle 

Sherlock Holmes och Irene Adlers första möte i novellen ”A scandal in Bohemia” 

kommer här att beskrivas och jämföras med scenen ovan.  

 

När Sherlock ser henne för första gången påpekar han för John att hon var ”en kvinna 

med ett sådant ansikte som en man kan gå i döden för
38

”. Vilket tyder på att han, trots 

sitt annorlunda sätt tycker att hon är en väldigt vacker och intressant kvinna. Första 

gången de träffas är när Sherlock, precis som i avsnittet, spelar en skadad präst. Han 

bärs in till salongen i hennes hus och läggs ner på en soffa. John Watson är placerad 

utanför fönstret, redo att kasta in en raket för att iscensätta en brand som får Irene Adler 

att avslöja var fotografiet är gömt. Sherlock menar att med hjälp av den iscensatta 

branden kan han få Adler att visa honom var fotografiet är gömt, då hon automatiskt 

kommer vilja rädda det viktigaste hon har i sin ägo(vilket Holmes antar är fotografiet). 

BBCs tolkning är ändå ganska lika originalet, i alla fall utformningen av deras första 

möte. Irene Adler är inte naken i originalen, då det hade setts som en skandal under den 

viktorianska eran, men likheterna är ändå slående. 

 

Irene tittar mycket riktigt mot lådan där fotografiet är gömt när John iscensätter elden 

med hjälp av raketen, sedan försvinner hon ut ur rummet. Sherlock lämnar hennes hus 

efter detta, säker på att hon inte genomskådat honom. Samma kväll hälsar Irene Adler 

honom god natt, förklädd till en pojke, Sherlock är säker på att han har hört samma röst 

förr men kan inte placera den då han inte kan föreställa sig att en kvinna skulle vara så 

listig och klä ut sig till en man. Han berättar för John att de ska återvända tidigt nästa 

dag, då de är säkra på att hon inte stigit upp än, och få tag i fotografiet då. Notera att 

Sherlock fortfarande inte är medveten om att Irene Adler vet om hans identitet. 

 

Nästa morgon anländer Sherlock och John till Irenes hus för att ta tillbaka fotografiet, 

tillsammans med kungen av Böhmen som tillkallade Holmes hjälp med detta fall. När 

de anländer finns endast en äldre dam kvar i huset, för att hälsa dem att Irene Adler 

nämnt att Sherlock antagligen skulle komma på besök. Hon har lämnat landet och 

planerar inte att komma tillbaka. Istället för fotografiet av henne och kungen av Böhmen 

ligger nu i lådan ett fotografi av henne iförd aftonklänning, samt ett brev adresserat till 

Sherlock Holmes. 

 

När kungen av Böhmen frågar vad Holmes vill ha i belöning för sitt arbete ber han 

endast om fotografiet Irene lämnade, detta kan jämföras med avsnittet där Sherlock ber 
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John om att få behålla mobiltelefonen Irene hade. 

 

Scen 2: ”Kärlek” 1:19:40–1:22:27 

Irene Adler har blivit förälskad i Sherlock Holmes, trots att hon tidigare sagt att hon är 

homosexuell. Holmes genomskådar henne och får reda på hennes känslor för honom.  

 

Irene lämnar en lista till Sherlocks äldre bror Mycroft med sina krav, ingen förutom 

Irene vet vilket lösenord som låser upp mobiltelefonen med de viktiga filerna och vilket 

som förstör den. Irene säger att hon fått hjälp av Jim Moriarty och Mycroft har inget 

annat val än att gå med på hennes krav, som hon nämner kommer att beröra hela 

England. De håller på att avbryta mötet och Mycroft ska just ge sig av för att uppfylla 

hennes krav när Sherlock avbryter Irene. 

 

Denotation: 

Sherlock avbryter henne med ett simpelt ”No” som han upprepar innan han reser sig och 

går mot henne. Han börjar plötsligt tala som om han är den dominanta i scenen, snart 

nog får vi veta att det handlar om känslor. Han säger att känslosamhet är något man 

finner hos den förlorande sidan, han säger att hon blivit intresserad av honom varpå 

Irene frågar varför han tror det, hennes egna ord är: ”Oh dear god, look at the poor man. 

Why? Because you're the great Sherlock Holmes, the clever detective in the funny 

hat?
39

”.  

 

Sherlock närmar sig sedan henne och viskar i hennes öra att han vet detta eftersom han 

tog hennes puls i ett tidigare möte, och att den ökade samt att hennes pupiller vidgades. 

Sherlock kan nu lösenordet som låser upp mobiltelefonen, då hon gjorde lösenordet till 

en ordlek av hans eget namn (” I am Sherlocked”). Han ser på henne och säger att han 

alltid tyckt att kärlek varit en farlig nackdel, varpå han tackar henne för ett sista bevis på 

detta. Irene ser upp på honom med tårar i ögonen när han lyckats låsa upp 

mobiltelefonen. Hon lägger handen mot hans bröstkorg och säger att allt hon sagt 

tidigare inte har varit sant, att hon endast spelade efter spelets regler. Han svarar med ”I 

know, and this is just losing.” Han lämnar sedan över mobilen till sin bror Mycroft, 

varpå han säger att om Mycroft känner sig snäll kan han låsa in henne, annars låta henne 

gå då hon inte kommer överleva länge utan filerna i telefonen. Irene frågar om Sherlock 

vill att hon ber, han svarar ja varpå hon säger snälla och säger att hon knappast kommer 

överleva längre än sex månader utan den. Han avslutar med att svara henne med ”Sorry 

about dinner.” Sedan lämnar han henne. 

 

Konnotation: 

Sherlock anser sig ha kommit på att Irenes ökade puls och vidgade pupiller betyder att 

hon har känslor för honom, då han förstår principen av kärlek, men inte har förmågan 

att känna denna känsla själv
40

. När han berättar att han alltid ansett att kärlek varit en 

farlig nackdel konstaterar han att han är för bra för att styras av känslor, och att Irenes 
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nederlag var det sista beviset för denna teori och att det nu är självklart för honom. 

 

Han bestämmer sig för att bevisa sin teori genom att skådespela och vara intim med 

henne för att få henne att reagera igen. Han viskar i hennes öra och förklarar sin teori 

medan han bevisar den då hon reagerar igen på hans närhet och kroppspråk. Irene tycks 

här inse även hon att hon har fallit för honom, då vi kan anta att hon från början 

ignorerade sina känslor och fokuserade på att få som hon ville.  

 

När hon inser att han vet om hennes känslor blir hon ångerfull och ödmjuk, detta för att 

hon nu inte vill tillhöra den förlorande sidan och bli utnyttjad av mannen hon har 

känslor för. Då hon arbetar som dominatrix kan vi anta att hon är van vid att bestämma 

och vara den dominanta. Hon blir rädd då han plötsligt har tagit över och ertappat 

henne, hon kan inte göra annat än att inse sitt nederlag, så hon vedjar till honom och ber 

om förlåtelse i ett försök att mildra sin dom.  

 

Att hon valde hans namn för lösenordet var för att hon antagligen inte kunde låta bli, då 

mobilens bakgrund var så passande för ordleken på hans namn. Hon lät sina känslor 

styra och valde hans namn då hon var övertygad om att han inte skulle genomskåda 

henne. När Sherlock säger att detta endast är förlorandet av spelet inser hon sitt nederlag 

och att han inte kommer att visa henne någon nåd, han visar även att han inte har några 

känslor för henne när han ber om ursäkt för att han inte kommer äta middag med henne. 

Detta är en referens till alla sms hon skickat honom tidigare och frågat honom om han 

vill äta middag med henne. Att hon säger ”Why? Because you're the great Sherlock 

Holmes, the clever detective in the funny hat” antyder att hon tycker att Holmes är 

patetisk och dumdristig som ”tror” att hon har känslor för honom, detta förstärks av att 

hon säger ”look at the poor man”, vilket konnoterar ”titta på den stackars mannen som 

tror sådana dumma saker”, ”the funny hat” refererar till deerstalker-hatten som är 

ikonisk för Sherlock Holmes i originalen, och som även finns med i serien, där Holmes 

använder den för att gömma sitt ansikte för fotografer och journalister, vilket gör att 

bilder av honom i hatten publiceras i tidningar. När Irene insett sitt nederlag ber hon till 

honom som en sista utväg att mildra sitt straff, kanske även ett försök att locka fram 

känslor hos Holmes. När detta inte fungerar ger hon upp allt hopp och kan bara titta 

efter honom. Hon har insett sitt nederlag och låter honom gå. 

 

Ljuset i rummet de befinner sig i är mörkt och bidrar till en instängd känsla. Vi ser hur 

Irene och Mycroft sitter mitt emot varandra vid ett bord, Sherlock sitter framför dem i 

en fåtölj. Vi ser hur Irene sitter till vänster om Mycroft, men till höger om Sherlock, i 

traditionell filmteknik kan detta tolkas som att Irene har vunnit över Mycroft, men 

förlorat mot Sherlock. I början av scenen finns ingen bakgrundsmusik, utan den börjar 

när Irene nämner Moriarty. Musiken blir långsamt högre och högre, den är dov och 

enformig, nästan mullrande och vibrerande, detta bidrar till att skapa en känsla av en 

lurande fara, någonting mäktigt. 

 

Jämförelse med originalet: 

I originalen träffas Sherlock och Irene endast en gång under en längre tid, efter detta 
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lyckas Irene Adler fly landet. Det är även i själva verket Sherlock som tycks fatta mer 

intresse för henne än hon gör för honom, även om det inte är kärlek han känner för Irene 

Adler så respekterar han henne och erkänner att hon är slug och ger henne även 

hederstiteln kvinnan – den enda
41

. I originalet finns heller inget som indikerar att Adler 

skulle ha känslor för Holmes. 

 

Scen 3: ”Räddad av mannen” 1:27:42–1:28:53 

Vi har fått höra hur Irene blivit avrättad, men i slutet av avsnittet får vi reda på vad som 

egentligen hände. Alldeles innan avrättningen visar det sig att Sherlock Holmes är en av 

de maskerade männen som ska se till att avrättningen blir av, och han räddar henne, hur 

får vi inte veta.  

 

Denotation: 

Irene sitter på knä med en mobiltelefon i handen, en vakt står till vänster om henne och 

håller ut handen mot henne. Vi ser hur Irene får skicka ett sista sms innan avrättningen 

och hon väljer att skicka detta till Sherlock, sms:et lyder: ”Goodbye Mr. Holmes”. Efter 

detta lämnar hon telefonen till vakten och sluter hon ögonen, en tår rinner nerför hennes 

kind. När hon har skickat meddelandet blir skärmen svart, sedan hör vi samma 

meddelandesignal som den hon själv ställde in på Holmes mobiltelefon efter deras 

första möte och vi får se Irene på knä igen. Hon tittar upp mot en av vakterna som 

viskar”when I say run, run!” till henne, vakten är Sherlock förklädd. Efteråt ser vi 

Holmes stå vid ett fönster i sitt rum efter att han tänkt på denna tillbakablick. Han 

skrattar och iaktar hennes mobiltelefon innan han lägger ner den i en låda. Han kallar 

henne ”the woman” innan han lämnar rummet och eftertexterna börjar rulla.  

 

Konnotation: 

Vi ser hur hon inte försöker göra några flyktförsök från avrättningen på egen hand, hon 

ser rädd och ledsen ut och tycks ha gett upp allt hopp om att kunna komma levande 

därifrån. Vi kan anta att när hon sluter ögonen efter att ha skickat sitt sista sms 

förbereder hon sig för avrättningen, hon väntar på att dö eller räddas(Då detta är enda 

sättet för henne att överleva). När Adler hör sms-signalen från mannen bredvid inser 

hon att det är Holmes som är förklädd. Hon blir glad och lättad då hon hör hans ord och 

inser att han är här för att rädda henne. Den svarta skärmen vi ser är till för att vi ska tro 

att det är slut efter detta och att hon blir avrättad. Detta avbryts av sms-signalen, som 

ändrar hela utgången för avsnittet och för oss tillbaka för att visa att det inte alls är slut 

här. 

 

Efteråt ser vi Holmes i fönstret hemma på 221B Baker Street. Han spelar ointresserad 

inför Watson men när han blir ensam tänker han tillbaka på när han räddade Adler från 

avrättningen. När han skrattar verkar han självsäker och nöjd över hur han räddade 

Adler, men det kan också betyda att han skrattar åt hennes nederlag och hur beroende av 

honom hon blev på slutet. Han kallar henne dock ”The woman” med betoning på the, 

vilket kan tolkas som att hon är speciell, den enda kvinnan han någonsin känt någonting 
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för. 

 

Den starkaste känslan under denna scen är osäkerhet. Vi ser i början av scenen hur 

någon filmar Irene och den okände mannen bredvid henne. Vi får inte veta vem som 

filmar men det tycks vara filmat med en mobiltelefon eller liknande, inspelningen är 

hackig och av dålig kvalité vilket bidrar till att skapa en obehaglig känsla. Känslan av 

ovisshet och osäkerhet förstärks även då männen omkring Adler är maskerade och bär 

vapen, det talas ett främmande språk som vi inte får en översättning på och miljön 

omkring henne är mörk. Adler sitter på knä och medan hon skriver sms:et ser vi hur den 

maskerade mannen till vänster om henne gör en gest som indikerar att hon ska skynda 

sig. Adler sitter på knä till vänster om vakten som står, vilket försätter henne i 

underläge. Klassisk filmlära menar att personen till höger oftast är den förlorande sidan, 

vilket stämmer då Adler är påväg att bli avrättad i denna scen. 

 

Jämförelse med originalet: 

Detta är en scen som ser totalt annorlunda ut i originalet, där Irene Adler lyckas rymma 

och fly landet med det omtalade fotografiet i behåll, efter detta får man inte reda på 

något mer om Adler. Varför BBC valde att göra Adler så beroende av Holmes är oklart, 

men vissa debatterar om att det var för tidigt i seriens gång för att låta en antagonist, 

kvinnlig eller ej, överlista den store Sherlock Holmes(Se textanalys), samtidigt som 

andra menar att originalet var en av de tidigare berättelserna av Conan Doyle och att de 

skedde tidigt i originalen också, således borde det inte vara negativt att detta sker tidigt i 

seriens gång heller. 

 

Summering: 

Från att ha varit en självständig, ovanlig kvinna, den enda i sitt slag att lyckas överträffa 

Sherlock Holmes, till en kvinna i nöd. I originalet behöver Irene Adler inte räddas av en 

man, än mindre förstörs hennes planer på grund av kärlek.  

 

I första delen av avsnittet är Adlers ansikte inte i bild, vi ser henne även i sexuellt 

laddade scener vilket bidrar till att objektifiera och anonymisera henne. Irene Adler 

spelar på sex genom större delen av avsnittet och stämmer i och med detta in på rollen 

som den sexiga, medvetna, manipulativa kvinnan. Dock ändras detta i slutet av 

avsnittet, där hon istället tar rollen som offer. 

 

BBC har gjort Irene svag för Sherlock, hon kan inte överlista honom som i originalet. 

Varför BBC väljer att göra detta kan vara av många anledningar, den troligaste dock att 

Sherlock Holmes är den (manliga) huvudkaraktären, hans roll är att vinna och förbluffa 

oss med sina deduceringar, han ska dessutom vara fantastisk, så fantastisk att en tidigare 

näst intill oövervinnerlig,(påstådd) homosexuell kvinna faller för honom. Vi ser hur 

Adler ”uppgraderas” från en operasångerska och kurtisan som på egen hand lyckas 

skapa sitt eget lyckliga slut till en sexarbetare som arbetar med utpressning för egen 

vinning. Adler blir sexualiserad och objektifierad i BBCs tolkning och skiftar mellan 

olika kvinnliga stereotyper. En femme fatale, en förförelska och en siren som använder 

sin kropp för att få det hon vill ha, samt offret, den utsatta kvinnan som väntar på att bli 
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räddad av den manliga hjälten. I originalet beskrivs hon med orden ”Hon är världens 

vackraste kvinna och hennes beslutsamhet är lika stor som någon mans
42

”, av kungen av 

Böhmen, men i BBCs tolkning framgår det att Adler saknar förmågan att handla på 

egen hand, samt förmågan att vara på samma nivå som Sherlock Holmes när hon i slutet 

av avsnittet säger: ”I had a bit of help, Jim Moriarty sends his love. I had all this stuff 

and never knew what to do with it. Thank God for the consulting criminal!
43

”. 

 

4.4.2 The sign of Three: 

Här kommer ”The sign of three” att analyseras samt jämföras med originalet ”The sign 

of four”. Molly Hooper och Sally Donovan kommer ligga till grund för denna analysdel. 

Endast två scener av Donovan kommer att analyseras, där den sista kommer ifrån ett 

annat avsnitt, ”The Reichenbach fall”. 

 

Avsnittet är totalt omgjort med få kopplingar till originalet. Ett försök att knyta tillbaka 

till originalet kan vara de många flashbacks som visas när Holmes håller sitt tal. Vi ser i 

avsnittet under 0:27:49–0:28:01 hur Holmes och Watson blir jagade av en kortväxt man 

med blåsrör. Detta är troligen en koppling till den man från Andamanerna som följde 

Jonathan Small till London, då han också använde ett blåsrör för att avfyra dödligt 

giftiga taggar.  

 

Jonathan Small har i BBCs tolkning, precis som originalet, kvar rollen som förbrytaren 

som söker hämnd på major Sholto. I BBCs tolkning är han dock förklädd till 

bröllopsfotograf för att undvika att komma med på bilder som sedan kan användas som 

bevis mot honom. Bortsett från detta är likheterna mycket små. Marys förhållande med 

Sholto har ändrats till att Sholto endast har ett förhållande till John, och istället för 

skatten gäller hämnden nu de nya soldater som avled under hans befäl, då Jonathan 

Smalls bror var en av dem som avled.  

 

Molly Hooper: 

Scen 1: ”Den oroliga kvinnan” 0:18:00–0:18:26:  

Vi ser här hur Molly Hooper oroar sig för talet Holmes ska skriva till John och Marys 

bröllop. Hon talar med Lestrade om det och hon är bekymrad över att det ska bli dåligt 

med tanke på Holmes annorlunda personlighet. 

 

Denotation: 

Vi ser Molly Hooper i sitt arbete på bårhuset, i famnen håller hon en skål med en 

mänsklig hjärna i. Hon frågar poliskommissarie Lestrade om Johns bröllop och vad som 

händer om han skulle be Holmes att agera best man(”What if John asks Sherlock to be 

his best man?”). Lestrade svarar med ”Well, he will, won't he? He's bound to”
44

. 

Lestrade frågar henne vad det värsta som kan hända är och han får svaret ”Helen-Louise 
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probably wondered the same.
45

”, Lestrade frågar vem Helen-Louise är och Molly svarar 

med att titta ner mot hjärnan i skålen hon håller i. 

 

Konnotation: 

Även i sitt arbete verkar Molly tänka på Holmes, trots att han ständigt avvisar henne 

och sällan visar något intresse i honom. Hon verkar oroa sig för att talet ska bli dåligt 

och risken för att Sherlock ska bli utskrattad eller illa omtyckt. Lestrade menar att John 

inte har något annat val än att be Sherlock då det är så nära vänner. När Lestrade frågar 

henne vad det värsta som kan hända är hänvisar hon till en okänd kvinna vid namn 

Helen-Louise, Lestrade ställer frågan vi alla undrar, vem denna kvinna är, och när 

Molly svarar genom att blicka ner mot den mänskliga hjärna hon undersöker förstår vi 

genast att det är ägaren till hjärnan som var Helen-Louise. Vi kan anta att något väldigt 

hemskt hände med henne då hon nu är död, och med det menar Molly antagligen att det 

kan gå mycket värre än man tror, och hänvisar till talet Sherlock ska hålla på bröllopet. 

Hon menar att hans speciella sätt kan ställa till problem då det är människor som inte är 

vana vid honom på bröllopet som kommer lyssna till hans tal. 

 

Den överhängande känslan i scenen är stressande, detta beror på att Molly verkar 

väldigt orolig för utgången av Sherlocks tal. Musiken är snabb, ivrig och bidrar till den 

oroliga, stressande känsla. Labbet dem befinner sig i har ett dunkelt, ”blått” ljus. 

 

Scen 2: ”Svartsjuka” 00:43:32 - 0:44:29  

Molly Hooper gör ett försök att göra Holmes svartsjuk genom att använda sig av sin nya 

pojkvän Tom. Holmes har kommit till bårhuset där Molly arbetar då han behöver 

hennes hjälp inför John Watsons svensexa. 

 

Denotation: 

Vi ser i denna scen hur Sherlock kommer till Molly för att be om hjälp. Han vill att hon 

räknar ut ur mycket alkohol han och John kan dricka under Johns svensexa utan att må 

dåligt. Molly frågar om han inte kan räkna ut detta själv då även han har kunskaper om 

kemi, Sherlock svarar henne med att han inte kan det då han saknar de praktiska 

kunskaperna. Molly frågar därefter om han menar att hon dricker för mycket. Han säger 

nej två gånger men en tystnad uppstår och de båda tittar på varandra, Sherlock bryter 

tystnaden med att fråga hur det är med Mollys nya pojkvän Tom. Molly svarar med att 

det är bra, och hon tillägger dessutom att hon har en hel del sex med honom och att han 

inte är en sociopat.  

 

Konnotation: 

Molly kanske dricker lite för mycket, det vet vi inte något om och vi får det aldrig 

bekräftat. Vi kan dock anta att Holmes kom till henne av en anledning då han ganska 

enkelt tidigare kunnat identifiera sådana karaktärsdrag (Ex. Johns syster som är 

alkoholist). Holmes byter snabbt samtalsämne till Mollys nya pojkvän för att bryta den 

obekväma tystnaden som uppstod, han säger Toms namn med en väldigt osäker ton 
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vilket visar att han har svårt att komma ihåg hans namn, då han antagligen inte bryr sig 

särskilt mycket om sådana saker. Molly påpekar att hon har sex med sin nya pojkvän 

som ett försök i att göra Holmes svartsjuk, vilket uppenbarligen inte fungerar och 

situationen blir bara ännu mer obekväm, hon tillägger dessutom att han (fortfarande) 

inte är en sociopat, till skillnad från Holmes som ofta refererar till sig själv som en 

högfunktionerande sociopat. I tidigare avsnitt fick vi dessutom se Sherlock och John 

reagera när Molly introducerar Tom för första gången. Reaktionen kom från att han är 

väldigt lik Holmes, vilket tyder på att hon inte har kommit över sina känslor för 

Sherlock än.  Detta är antagligen ett försök att få Tom att verka ”bättre” än Sherlock. 

 

Den överhängande känslan i denna scen är obekvämlighet. I bakgrunden finns ingen 

musik vilket bidrar till att skapa en obekväm tystnad bland karaktärerna. Molly tycker 

dessutom att Sherlocks tema på pubrundan (En pub för varje gata han och John Watson 

hittat ett lik på) är en dålig idé. Hon känner sig även anklagad av honom och löser detta 

genom att prata om sin nya pojkvän i ett försök att få Sherlock Svartsjuk, vilket inte 

funkar. 

 

 Scen 3: ”Tyst!” 1:10:18 -1:10:20  

Tom och Molly sitter bredvid varandra och Holmes håller sitt tal. Han drar ut på det för 

att gästerna inte ska kunna försvinna medan Lestrade låser lokalen för att ingen av 

gästerna ska kunna gå någonstans. Holmes har en inre strid med sig själv när han 

försöker komma på vem mördaren är. Han har höjt rösten samt gett sig själv örfilar i ett 

försök att samla sig, vilket skrämt gästerna. 

 

Denotation: 

Vi ser här hur Molly och Tom är gäster på brölloppet, de lyssnar till Holmes tal som blir 

mer och mer udda då han försöker uppehålla gästerna tillräckligt länge för att kunna ta 

reda på vem det planerade offret är. Tom lutar sig fram mot Molly och frågar om 

Sherlock är arg(”He's pissed, isn't he?
46

”), varpå hon hugger honom i handryggen med 

gaffeln. 

 

Konnotation: 

Mollys gest tycks visa att det är hon som är den dominanta i förhållandet, då hon kan 

göra något sådant utan att han reagerar mer. Då hon känner Sherlock kan hon lista ut att 

det rör sig om något allvarligt och hon vill tysta sin pojkvän Tom för att Sherlock har 

viktigare saker att säga, samt då Tom inte tycks förstå allvaret i situationen. Istället för 

att säga någonting tar hon upp gaffeln och hugger honom i handryggen för att få honom 

att vara tyst. Hon tar inte blicken ifrån Holmes. 

 

Scenen upplevs som stressig och dramatisk. Sherlock står i fokus och dom andra sitter 

medan han håller sitt tal. Han tycks tappa kontrollen över situationen och många av 

gästerna är skrämda av hans beteende. John suckar och Molly tittar intensivt på 

Sherlock. När Tom avbryter med sin fråga stör han Mollys fokus på Sherlock och hon 

                                                 
46

 McGuigan, Moffat & Gatiss 2014 avsnitt 02, 01:10:18-01:10:21 



 

 

straffar honom och tystar honom med gaffeln. Denna scen upplevs dock som 

humoristisk i serien, och är till för få oss att skratta. 

 

Summering:  

Mollys förhållande till Holmes är ständigt passivt, och hon utgör ingen banbrytande 

kvinnoroll. I serien är hon en sorglig karaktär vars försök att tillkalla Holmes 

uppmärksamhet är något vi ska skratta åt. Holmes utnyttjar henne och ger henne 

komplimanger när han måste. I ett försök att komma över sina känslor för Holmes 

skaffar hon en ny pojkvän – Tom, vars utseende och stil påminner uppenbart mycket om 

Holmes. Holmes förolämpar och avvisar henne gång på gång men hon är ändå där och 

hjälper honom när han ber henne. 

 

Sally Donovan: 

En scen från ännu ett avsnitt kommer att analyseras för att fylla ut scenerna med henne.  

Då hennes chef är Greg Lestrade så är de flesta scenerna som finns tillgängliga mellan 

honom och Donovan, alltså finns få scener mellan bara Donovan och Holmes.  

 

Scen 1: ”Den lugnande kvinnan” 00:00:00-00:01:24 

Vi ser hur Donovan och Lestrade desperat försöker få en rånarliga fällda. När dem 

misslyckas gång på gång blir Lestrade frustrerad och aggressiv. 

 

Denotation: 

Vi ser här Sally Donovan tillsammans med poliskommisare Greg Lestrade. Vi ser hur 

Lestrade sparkar i däcken och höjer rösten, medan Donovan pratar med honom. Text på 

skärmen visar att scenerna utspelar sig med några månaders mellanrum, vi ser även 

olika tidningsrubriker och artiklar om denna liga som ständigt går fri. 

 

Konnotation: 

Donovan spelar den passiva kvinnan som behåller lugnet i dessa scener. Hon kommer 

ständigt med tröstande ord som svar på hans aktiva aggression. Känslan i denna scen 

kan beskrivas som stressande och snabb, vi ser hur Donovan och Lestrade ständigt 

kommer försent och inte lyckas få tjuvarna fällda. Musiken är snabb och uppjagande, 

dem är utomhus och vädret är ofta grått och molnigt vilket skapar en dramatisk känsla. 

 

Scen 2: ”Tvivlet på Holmes”: (2:03 The Reichenbach fall) 0:44:13–0:44:23 

Sally Donovan är den som tycks tvivla mest på Holmes och hans förmågor. I första 

avsnittet ber hon John Watson att hålla sig undan från honom, och hon tror även att det 

en dag kommer vara Holmes själv som begått ett mord. Detta är viktigt då det är 

Donovan som i ”The Reichenbach fall” anklagar Holmes för att ha kidnappat två barn, 

eftersom ett av barnen reagerar på Holmes utseende och börjar skrika när hon ser 

honom. 

 

Donovan kallar honom även för ”freak” vilket tyder på att hon anser att hans förmågor 

och hans personlighet är obehagliga och onaturliga. Tillsammans med Anderson är de 

de enda som öppet tvivlar på Holmes förmågor, efter ”the Reichenbach fall” får vi se 
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hur Anderson ändrar sig och blir ångerfull, då han anser att deras hat påverkade Holmes 

”död”, medan Donovan försvinner spårlöst en tid efter första säsongen. 

 

I denna scen har två barn hittats efter en kidnappning, en pojke och en flicka. Pojken är 

medvetslös och när Sherlock kommer in för att fråga flickan några saker börjar hon 

skrika. Det tycks som att Sherlocks utseende skrämmer henne och detta får Donovan att 

tro att det var han som kidnappade barnen. 

 

Denotation: 

Efter att Sherlock löst fallet med de kidnappade barnen och sett flickans reaktion när 

hon ser honom kommer Donovan fram till honom och säger att det var otroligt hur han 

lyckades lösa fallet med endast ett fotspår att utgå ifrån. Hon säger först att det var 

briljant men ändrar sig sedan och säger att det var otroligt, ”Unbelievable”. 

 

Konnotation: 

Hon tycks tycka att hans insats i det här fallet är allt för bra, och att det måste betyda att 

han var med och kidnappade barnen med tanke på att flickan verkar rädd för Sherlock. 

Donovans ton när hon tilltalar honom är dömande, nästan ironisk. Hon vill antagligen 

visa att hon vet om det hon tror är sanningen. Donovan har tidigare nämnt att det en dag 

kommer att vara Holmes som begått brottet och löser sedan sitt eget brott för att verka 

smart, och det är alltså detta hon tror har hänt nu. Hon visar för honom att hon 

misstänker honom när hon väljer ordet ”unbelievable”, och konnoterar att det är för bra 

för att vara sant, att det inte går att tro på. 

 

Känslan i denna scen beskrivs som osäker, vi vet inte varför flickan började skrika av att 

se Sherlock. Sherlock står till vänster om Donovan, vilket kan indikera att Donovan 

anklagar Holmes felaktigt, och att Holmes fortfarande är ”hjälten”. I större delen av 

scenen finns ingen bakgrundsmusik, och först verkar det bara som att Donovan ger 

honom en komplimang. När hon sedan ändrar ord och väljer ordet ”unbelievable” 

förstår vi att hon anklagar honom. 

 

Summering: 

Slutsatsen blir att Donovan, även om hon existerar på grund av sitt förhållande till 

Holmes, är en stark kvinnlig karaktär som inte styrs av andra. Hennes relation till 

Holmes är annorlunda än de flesta andra birollsinnehavarna. När hon talar med Holmes 

blir han plötsligt den passiva i relationen då han låter henne förolämpa honom. 

 

4.5 Textanalys 

I detta kapitel kommer två utvalda texter att analyseras. Texterna är båda blogginlägg 

och har publicerats på privata bloggar, LiveJournal eller Tumblr. Den första texten har 

publicerats med rubriken ”Irene Adler – How to butcher a brilliant woman character”, 

och är skriven av Zoe Stavri. I denna text förklarar hon varför hon anser att BBCs serie 

är sexistisk och mansdominerad. Texten fokuserar på Irene Adler och hon jämförs här 

med sin karaktär i originalet av Conan Doyle. Text två är skriven av användaren 



 

 

WellingtonGoose och har publicerats med rubriken ”Why BBC Sherlock is not sexist – 

a re-evaluation”. Texten behandlar olika argument och påståenden för att serien är 

sexistisk och mansdominerad och är skriven för att motbevisa dessa. 

 

4.5.1: Text 1 ”Irene Adler – How to butcher a brilliant woman charachter” 
Zoe Stavri har skrivit texten ”Irene Adler: How to butcher a brilliant woman 

charachter.” samt publicerat den på sidan www.wordpress.com. Här diskuterar Stavri 

Irene Adler's framställning i BBCs ”Sherlock” och jämför med originalen av Sir Arthur 

Conan Doyle. 

 

Jag valde denna text för min analys då texten är välskriven samt har väckt debatt bland 

kommentarerna. Den behandlar en karaktär som förändrats otroligt mycket genom 

BBCs nytolkning. Jag kommer i min analys att nämna Stavris starkaste argument, och 

diskutera dessa för att undersöka varför hon anser att Adler blivit ”slaktad”. Stavri 

skriver: 

 

”It’s pretty ghastly when a story written over 120 years ago has better gender politics 

than its modern reimagining. With BBC’s, this is what happened.”
47

  

 

Stavri menar att Conan Doyles böcker, även om det var skrivna för över 120 år sedan, 

faktiskt har en bättre genuspolitik än BBCs moderna nytolkning. Hon menar även att ”A 

scandal in Belgravia” slutade som en skrämmande röra av misslyckad feminism
48

. Hon 

nämner även Steven Moffat, och menar på att den misslyckade feminismen knappast är 

överraskande då han är en av manusförfattarna. Hon beskriver hans tidigare verk som 

heteronormativa, med binär-besatta par
49

. Stavri skriver att större delen av avsnittet 

porträtterar Irene Adler som den självständiga, smarta kvinna hon faktiskt är och ska 

vara, men att detta löses upp i slutet. 

 

Författaren har valt rubriken ”Irene Adler: How to butcher a brilliant woman 

charachter” (Irene Adler: Hur man slaktar en briljant kvinnlig karaktär). Vi förstår på en 

gång att det är Irene Adler som är den ”slaktade” karaktären, rubriken menar dessutom 

att hon var briljant i ett tidigare skede, men att någon gjort ett misstag och tolkat henne 

brutalt fel. Vi får inte reda på vem som slaktat henne eller hur hon blivit det av endast 

rubriken. 

 

Författaren har ett starkt språk genom hela texten vilket gör att hon ibland låter 

aggressiv, detta drar även ner kvaliteten på texten till viss del, då hennes språk känns 

ovårdat på vissa ställen. Stavri skriver: 

 

”Holmes is such an uber-dude that a lesbian has fallen in love with him and thoroughly 
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fucked up all of her security arrangements by the password to the only thing keeping 

her safe being an allusion to her crush.
50

” 

 

Argumentet som är starkast genom texten är det faktum hur regissören Steven Moffat än 

en gång skapat en svag kvinnokaraktär, men Stavri pekar särskilt ut hur Irene Adler 

ändrats från originalet och menar att det är Moffats inflytande som bidragit till detta. 

Stavri pekar ut Moffat som den skyldige då han tidigare skapat rubriker för sin syn på 

kvinnor samt har ett ryckte om sig att kunna skapa intressanta serier men med svagt 

skrivna kvinnliga karaktärer
51

. Inlägget har fått 310 kommentarer där det livligt 

debatteras angående huruvida inlägget har rätt angående serien och Adler, eller inte. 

 

4.5.2: Text 2 ”Why BBC Sherlock is not Sexist – A Re-evaluation” 

Den andra texten jag valt att analysera är skriven av användaren Wellingtongoose och är 

publicerad på www.tumblr.com.  Textens titel är ”Why BBC Sherlock is not Sexist – A 

Re-evaluation”
52

 och jag valde att analysera denna text då den, även om den inte är 

skriven av en akademiker ändå är välskriven och med bra argument. Jag valde den även 

då den är en av de texter som fått många kommentarer och därmed bidragit till att skapt 

debatt. Författaren har valt att vara anonym, på grund av detta jag kommer att använda 

mig av användarnamnet när författaren nämns.  

 

Texten är skriven av användaren ”Wellingtongoose”. Författaren valde rubriken ”Why 

BBC Sherlock is not Sexist – A Re-evaluation” (Varför BBC Sherlock inte är sexistisk, 

en ny utvärdering), rubriken framhåller att det går att tolka seriens kvinnopresentation 

på ett annat sätt. 

 

Inlägget kommer att fokusera på att motbevisa dessa anklagelser om serien: 

* Att det saknas kvinnliga karaktärer 

* Att de kvinnliga karaktärerna är definierade av deras relation till männen. 

* Porträtteringen av kvinnorna är sexistisk. 

 

Författaren att texten är skriven för nöjets skull och ska inte tolkas som en akademisk 

text och inte heller ses som en experts utlåtande
53

, men då texten skapat debatt på sidor 

som både Tumblr och LiveJournal så anser jag ändå att den är analysvärdig. 

 

Anklagelse 1: Avsaknad av kvinnliga karaktärer: 

Författaren hänvisar här till originalet och menar att som en biprodukt av originalen så 

har serien visserligen fler manliga karaktärer än kvinnor. Under perioden då böckerna 

skrevs såg könsrollerna helt annorlunda ut än de gör idag, men kvinnor i BBCs 

tolkningar har positioner som tidigare var strikt reseverade för män när originalen 

skrevs, exempel på sådana kvinnliga karaktärer är: Sally Donovan som är polisofficer, 
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Molly Hooper som är obducent och Sarah Sawyer som en allmänläkare
54

. 

 

Egna ord: 

Det är ett välkänt faktum att genusrollerna såg helt annolrunda ut när böckerna skrevs i 

det slutande1800-talets London, och BBC har lagt till tre externa kvinnliga 

karaktärer(Sally Donovan, Molly Hooper och Sarah Sawyer), samt gett hyresvärdinnan 

Ms Hudson mer personlighet och mycket mer utrymme än vad som finns att tillgå i 

originalen. 

 

Anklagelse 2: De kvinnliga karaktärerna är endast definierade av deras relation till 

männen. 

 

Författaren menar här att birollsinnehavarna definieras av deras förhållande till 

protagonisterna Sherlock Holmes eller John Watson, och eftersom de båda är män har 

det helt enkelt blivit så att det övriga karaktärerna definieras av förhållandet till dessa 

män. Sarah Sawyer nämns här som exempel. Hon definieras som John Watsons flickvän 

men även som hans chef, båda förknippade med honom, men det är även detta som 

Sarah logiskt kan få utrymme i historiens gång. Författaren avslutar med orden: 

 

”BBC Sherlock is all about Sherlock- All the other characters, including John, exists to 

give the viewer a window onto Sherlocks magnificence.”
55

.  

 

Egna ord: 

Även om karaktärerna definieras av sitt förhållande till protagonisterna(främst Holmes), 

behöver inte detta betyda att han ständigt måste överträffa dem. Till exempel så hade 

Irene Adler fortfarande definierats av sitt förhållande till Holmes även om hon lyckats 

överträffat honom som i originalen. 

 

Anklagelse 3: Porträtteringen av kvinnorna i serien är sexistisk. 

Wellingtongoose menar här att vi i serien inte sett kvinnor i stereotypa roller. Hon 

hänvisar igen till Molly, Sally och Sarah och menar att alla tre är singel, har 

högstatusjobb samt att de är självständiga både i sina karriärer och med sina 

förhållanden till männen omkring dem. Stereotyperna författaren tar upp som dessa 

karaktärer alltså inte stämmer in på är: hustru, mor, och hemmafru
56

. 

 

Författaren menar att Molly Hoopers förhållande till Holmes inte heller är 

nervärderande, och att hon väljer att låta Holmes utnyttja henne. Författaren skriver: 

 

”Gender equality is not conditional on how women behave publicy, privcately or 

professionally! Women are fundamentally equal because we are people
57

” 
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”The point is BBC Sherlock doesn’t do the minor characters justice regardless of 

gender, the show doesn’t have the capacity. Therefor it is not intentionally 

discrimination based on sex/gender, it is discriminating against any character that isn’t 

central to the plot.
58

” 

 

Författaren nämner även Sally Donovan som exempel och menar att då tittare anklagar 

Molly Hooper för att gilla Holmes för mycket anklagas Sally Donovan för att gilla 

honom för lite
59

. Författaren menar att Donovan är en självständig kvinna som går emot 

strömmen, och när hon tror att Sherlock ligger bakom kidnappningen av barnen riskerar 

hon sin arbetsposition för att utreda detta och skapa rättvisa. 

 

Författaren har även ett stycke dedikerat till Irene Adler, för att förklara varför hon inte 

har porträtterats dåligt i BBCs tolkning, nedan följer ett citat från Wellingtongoose 

angående Adler: 

 

”The situation is not a man outsmarting a woman; it is Sherlock Holmes outsmarting 

his opponent. Sherlock is the genius of the show, he constantly outsmarts everyone, 

(including Moriarty at the end
60

).” 

 

Författaren menar att Irene Adler inte stämmer in på en kvinnlig stereotyp för att hon 

förlorar och behöver räddas av Holmes, utan BBC valde att göra detta då hennes 

handlingar faktiskt är olagliga och faktumet att brott inte lönar sig var givet att markeras 

i avsnittet. 

 

Egna ord: 

Det stämmer att det Irene gjorde i BBCs tolkning tolkas som brottsligt och om hon hade 

överlistat Holmes hade det berört hela England, därför kunde hon inte vinna. Det är 

däremot ett faktum att regissörerna valde att ge hennes brott så allvarliga följder, om 

mobiltelefonen istället bara hade innehållet bilder som skulle skapa en skandal om de 

offentliggjordes som i originalet så hade Irene kunnat avsluta det hela på samma sätt 

som i originalen: Hon hade kunnat fly landet med mobiltelefonen i behåll, behållt den 

för sin egen säkerhet och överlistat Sherlock Holmes. 

 

4.6 Summering 

Slutligen kommer en sammanfattning av karaktärerna och deras egenskaper att göras för 

att summera analysen och återkoppla till de valda karaktärerna och mitt resultat.  

 

Irene Adler 

Irene Adlers karaktär kan beskrivas som självsäker och manipulativ, i många scener vi 

ser henne i spelar hon en aktiv roll som den dominanta, för att sedan i slutet av avsnittet 

degraderas till en passiv roll, där de visat sig att hon egentligen följt andras råd för att 
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komma så långt och sedan misslyckas på grund av sina känslor. 

 

Adler tenderar att skifta i sina känslor, vilket tyder på emotionell splittring och 

känslosamhet, när hon är den dominanta spelar hon nonchalant och kaxig mot Sherlock, 

men när han bevisar att hon har känslor för honom blir hon ångerfull, ber om förlåtelse 

och menar att hon endast spelade enligt spelets regler. Hon ges i slutet av avsnittet 

rollen som en kvinna i nöd, då det sista vi ser av henne är hur hon blir räddad från en 

avrättning av Sherlock Holmes. Detta stämmer in på Nelsons exempel på hur kvinnan är 

den beroende parten i samspel med mannen. 

 

D.H Meehan har beskrivit och namngett tio olika kvinnliga stereotyper som ofta 

återfinns i alla typer av televisionsdraman. Dessa är namngivna som: djävulen, den goda 

hustrun, harpan, bitchen, offret, lockbetet, sirenen, kurtisanen, häxan och matriarken
61

. 

Vi ser hur Adlers karaktär kan appliceras på i alla fall tre av dessa mallar. Sirenen, då 

Adler spelar på sex för att få det hon vill ha, genom sitt arbete som dominatrix kan hon 

manipulera sina kunder och få tag i den hemliga information hon är ute efter, bitchen, 

då hon när hon fått det hon vill ha från Sherlock inte har mycket till övers för honom 

och istället fokuserar på Mycroft som är hennes nästa mål, och slutligen offret, då hon 

blir ångerfull efter att hennes känslor för Holmes uppdagats och även då det sista vi ser 

av henne är hur Sherlock väljer att rädda henne från en avrättning.  

 

Adlers ”uppgradering” till en dominatrix tenderar att endast ge henne tillfällig makt. Så 

snart hon når gränsen för sin sexuella kropp inte bara misslyckas hon, utan hon 

förödmjukas och straffas dessutom. I den sista scenen vi ser av henne ser vi hur hon 

väntar på att få dö eller att bli räddad av en man
62

. I originalen beskriver Kungen av 

Böhmen Adler med orden ”Hon är världens vackraste kvinna och hennes beslutsamhet 

är lika stor som någon mans
63

”, men i BBCs tolkning kan Holmes inte överlistas av en 

kvinna, Irene degraderas dessutom till en sexualiserad kropp som domineras av 

sentimentalitet i slutet av avsnittet. I originalen är hon inte endast den enda kvinnan som 

överlistade den store Holmes, utan även kvinnan som kom att omdefiniera hans 

avvisande bild av det kvinnliga könet
64

. Lara Pulver, som spelar Irene Adler, förklarade 

sin syn på Irenes karaktär i en intervju. Hon menar att Holmes och Adler är spegelbilder 

av varandra, att de är på samma nivå och ser igenom varandras masker
65

.  Jag har svårt 

att förstå detta resonemang då vi i BBC Sherlock ser hur till exempel Holmes nakenhet 

visas för att ge publiken ett gott skratt. I ”A scandal in Belgravia” ser vi hur Holmes blir 

släpad till Buckingham Palace endast iförd ett lakan, då han vägrar ta på sig kläder. 

Privorac menar att detta associeras med hans ignorans när det handlar om sexualiteten i 

Adlers fall. Moriartys smeknamn för Holmes är dessutom ”the Virgin”, och enligt 

Privorac blir han Adlers motsats, för hon är tydligt kontrasterad till honom som ”the 
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whore”
66

. 

 

Molly Hooper 

Molly Hoopers karaktär bygger även den på känslosamhet. Känslosamhet upplevs som 

en kvinnlig egenskap och forskning visar att kvinnan anses ha en omvårdande roll
67

. 

Detta kan förklara Mollys förhållande till Holmes. Trots att han ständigt avvisar henne, 

säger nedvärdernade saker till henne och utnyttjar hennes hjälp kommer hon ständigt 

tillbaka till honom och finns där för att hjälpa honom när han behöver henne. 

 

I de scener där Molly interagerar med Sherlock är det alltid för att hjälpa honom med 

någonting. Detta kan vara för att hon känner att hon kommer drabbas av dåligt samvete 

om hon nekar honom hjälp. Samtidigt är Sherlock beroende av Mollys hjälp, vilket 

bidrar till att han ger henne komplimanger vid vissa tillfällen, antagligen för att hon inte 

ska tappa tron på honom och då han inte vill skrämma bort henne eller få henne att 

tröttna.  

 

Trots att vi vet att Sherlock inte har några känslor för Molly ser vi hur han ger henne 

flirtiga komplimanger om hennes hår, utseende och liknande, för att hon inte ska tappa 

intresset. Att vara lättpåverkad är enligt Connell även det en kvinnlig egenskap, och 

Molly verkar vara lättpåverkad för Sherlocks smicker när han ber om hjälp, får henne 

att känna sig speciell och liknande. När vi placerar in Mollys karaktärsdrag på D.H 

Meehans modell stämmer hon in på två stereotyper: Offret, då hon ständigt blir 

utnyttjad av Sherlock för hans egen vinning, samt den goda hustrun, även om de inte är 

gifta, då hon ständigt finns där för att hjälpa Sherlock. 

 

Sally Donovan 

Sally Donovans karaktär kan beskrivas som envis, vilket ses som ett manligt 

karaktärsdrag
68

. I sitt förhållande till Holmes är hon den aktiva medan han är passiv, 

detta märks på hur hon gör flera försök att provocera och förolämpa Holmes då hon 

tvivlar på hans förmåga och anser att han inte borde göra deras arbete, varpå han helt 

enkelt oftast ignorerar henne och låter henne fortsätta. 

 

Connell kallar blandningen av manliga och kvinnliga karaktärsdrag för 

gransöverskridande
69

 och det är detta som bidrar till skapandet av vad som kallas 

manliga kvinnor och kvinnliga män. Donovan är ett bra exempel på en sådan karaktär, 

eftersom hon fysiskt är en kvinna är det onödigt att ifrågasätta hennes biologiska och 

fysiska kön, men hennes sociala kön kan ifrågasättas då hon ses som en fysisk kvinna 

med manliga egenskaper, hon blir således en manlig kvinna. 

 

När vi placerar Sally Donovans karaktär på D.H Meehans modell är hon svår att placera 
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in, men då hennes roll är att gå emot protagonisten på det sätt hon gör faller hon in 

under kategorin bitch. Hennes roll är att irritera oss och vi ska tycka illa om henne på 

grund av detta. Hon beter sig som en översittare, kallar honom ständigt för ”freak” och 

visar tydligt sitt missnöje. 

 

John Watson 

John Watsons karaktärsdrag kan beskrivas som känslosam, vilket enligt Connell är ett 

kvinnligt drag. John stämmer även in på flera enligt Connell kvinnliga karaktärsdrag, så 

som splittrad, beroende och omvårdande
70

. Detta gör honom till en kvinnlig 

manskaraktär, även om hans kvinnliga drag är något han skäms över och vill dölja. Han 

nämner under seriens gång att han ogillar att tala om känslor och att han har svårt för 

detta. Då John Watson skäms över sina kvinnliga egenskaper kan vi anta det är för att 

det ses som något negativt för en man att vara känslosam och beroende. När han i ett 

avsnitt tror att han och Sherlock kommer att dö gråter han, vilket ses som fånigt för en 

man att göra, Holmes bekräftar även detta genom att skratta åt honom. Jag valde att 

nämna John Watson då han är ett exempel på gränsöverskridande och för att visa hur 

serien även skapat en kvinnlig manskaraktär i honom, även om han inte varit del av 

analysen tidigare. 

 

Då Sherlock Holmes är i fokus fungerar såklart allting runt omkring honom. Ingen av 

platserna eller karaktärerna är viktiga om de inte har en koppling till Sherlock Holmes, 

då han är huvudperson. Även John Watson är där endast för att vara en kontrast och 

medpart till Holmes, och utan detta skulle han vara orelevant för seriens gång. 

Karaktärerna har varit intressanta att undersöka, inte bara i fråga om mediestereotyper 

utan även genom jämförelse från originalen och hur deras relation till Sherlock Holmes 

samt beteende har förändrats i och med miljöbytet. 

 

Tidigare har vi talat om konnotationer och myter, som ger tecken betydelse, hur de 

hänger ihop med varandra samt hur vi tolkar dessa. Detta hänger även samman med 

samhället och kulturer som underordnar kvinnor och överordnar män, där 

mediestereotyper förstärker och utökar dessa myter. I BBCs ”Sherlock” ser vi exempel 

på sådana mediestereotyper om hur män och kvinnor förväntas bete sig, men vi ser även 

exempel på gränsöverskridande, där vi ser en blandning av både manliga och kvinnliga 

drag, exempelvis John Watson och Sally Donovan. Vi ser även mer stereotyptrogna 

karaktärer och även blandningar av dessa, exempelvis Molly Hooper som är en 

känslosam kvinna som ständigt erbjuder sin hjälp, samt Irene Adler som manipulerar 

män för att få det hon vill ha men i slutet behöver mannens beskydd, vilket gör Adler 

till en blandning av två olika stereotypiska framställningar av kvinnor(Femme fatale och 

offret) medan Molly Hooper faller in på de mer passiva stereotypformerna (ex. Den 

goda hustrun och offret). 

 

Ett skäl till att serien väckt så stor debatt bland tittarna är på grund av den kulturella 

tidsskillnaden som skiljer mellan originalet och en modern tolkning. Varje kulturs myter 
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visar förväntningar på hur kön ska framställas.Dessa är dock tidsbundna och förändras 

över tid. I BBCs moderna tolkning ser vi samma historier som utspelar sig i samma 

stad, där det enda som bytts ut är tidsperioden. Självklart så måste även karaktärerna 

”uppgraderas” för att kunna tillhöra och fungera i den ”nya” världen de lever i, och det 

är här någonting har gått fel. Kanske var karaktärerna stereotypiska även för den 

tidsålder de skapades för från början(det har inte undersökts i denna uppsats), men ett av 

problemen för BBC har varit hur de har valt att uppgradera de existerande karaktärerna, 

samt hur de valt att skapa de nya karaktärerna, även om de varit ett försök att få in fler 

kvinnor i Sherlocks värld.  

 

5. Slutsatser & diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnorna kring Sherlock Holmes 

porträtteras i BBCs nytolkning av de klassiska böckerna av Sir Arthur Conan Doyle, för 

att förstå varför den moderna tolkningen väckt så stor debatt bland tittarna. Jag har 

genom min undersökning funnit att det finns vissa mönster för vad som utmärker en 

man eller kvinna, men jag har även funnit karaktärer med blandade karaktärsdrag, detta 

tyder på att det finns tecken på gränsöverskridande i karaktärsskapandet. Genom min 

analys har jag funnit gransöverskridande i form av en manlig kvinna(Sally Donovan) 

och en kvinnlig man(John Watson). 

 

Det som dock påverkar är att detta är en mans berättelser, detta gäller både för 

originalen och tv-serien. Huvudpersonen är en man och majoriteten han träffar och 

umgås med är även män. De kvinnor som dyker upp tar inte särskilt stor plats i 

berättelsen och nytolkningen är även ändrad till Sherlocks fördel(Se a scandal in 

Belgravia). Skaparna av serien valde att ta in tre nya kvinnliga karaktärer, dock är 

många av dem stereotypiskt porträtterade och underordnade männen. Även om 

regissörerna tog in dessa tre kvinnor för att göra Sherlocks värd mer jämnställd kvarstår 

det faktum att de ändrade originalet till deras nackdel. Många av kvinnorna upplevs 

dessutom som emotionellt splittrade och beroende av männen kring dem.  

 

Om Molly Hooper varit den enda kvinnan med känslor för Holmes, och om Irene Adler 

inte hade mött sitt nederlag på grund av sina känslor för honom så hade karaktärerna 

tolkats annorlunda, Irene Adler är ett bra exempel även här då hon tidigare staterat att 

hon är homosexuell. Det tycks som att Sherlock Holmes är en sådan fantastisk karaktär 

att han kan få i princip vem han vill, men han väljer att avvisa och utnyttja bland annat 

Irene Adler och Molly Hooper. 

 

Genom att undersöka två onlinetexter som bidragit till att skapa debatt har jag fått en 

uppfattning om varför denna nytolkning varit så omtalad bland dess tittare. Trots att 

BBC har anpassat karaktärerna till en värld som utspelar sig 200 år efter originalen är 

det svårt att hålla sig ifrån de moderna mediestereotyperna som existerar i vår värld. 

Den nytolkande serien har väckt frågor som hur mycket stereotypbilden av kvinnan 

ändrats genom tiderna och varför samt vilka mediestereotyper anpassades dåtidens 



 

 

kvinnor till. 

 

BBCs serie ”Sherlock” har varit intressant att analysera då det är en helt ny sorts 

tolkning av berättelserna om Sherlock Holmes. Genom denna analys har det blivit 

möjligt att se vad som gjorts om och vad som behållts för att skapa en tolkning som är 

trogen till originalen men fortfarande ska passa vår moderna tid. Kvinnorna har varit i 

fokus för denna undersökning då normerna för hur en kvinna bör vara förändrats 

markant från den viktorianska eran till nutid.  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Ett alternativ är att undersöka vilka debatter Conan Doyle's verk väckte under tiden de 

skapades. Det är ett välkänt faktum att böckerna då som nu innehåller ovanliga och 

udda karaktärer, som säkerligen måste ha väckt någonslags debatt under en så strikt 

period som det viktorianska England. 

 

5.2 Sammanfattning: 

Syftet var att besvara dessa frågor: 

- Hur ser karaktärens förhållande till Sherlock Holmes ut? 

 

- Hur framställs karaktärerna i anknytning till könsstereotypa roller? 

 

- Varför har serien väckt debatt bland tittarna? 

 

och min teoretiska grund för undersökningen var genus, könsstereotyper samt reception 

och det är dessa jag använt mig av i min analys. Mitt material bestod av två avsnitt ur 

BBC’s serie ”Sherlock” samt respektive berättelser av Sir Arthur Conan Doyle. I min 

undersökning har jag analyserat tre selektivt valda kvinnliga karaktärer i biroller och 

studerat deras förhållande till Sherlock Holmes samt hur de förhåller sig till 

könsstereotypiska roller, seriens porträttering av dessa karaktärer har även jämförts med 

originalen som skrevs för ca 120 år sedan för att se vad som har ändrats till denna 

nytolkning och varför. Två debattinlägg har slutligen analyserats för att få en överblick 

angående publikens reaktioner på serien, samt för att förstå varför serien väckt debatt. 

 

Resultaten för min undersökning är delade. Det finns tendenser i BBCs serie som tyder 

på attvissa av de kvinnliga karaktärerna faller in på könsstereotypa roller, men vi ser 

även gränsöverskridande hos en del av dem. Regissörerna har skapat tre nya kvinnliga 

karaktärer för att förbättra antalet kvinnor i jämförelse till männen, till skillnad från de 

mansdominerade originalen. Detta visar att regissörerna har haft i åtanke att skapa en 

”rättvisare” värld och tagit hänsyn till detta, kvinnorna tenderar även att ha 

framgångsrika karriärer med högstatusjobb, dock styrs karaktärerna av sitt förhållande 

till Sherlock Holmes. Det är naturligt och förståeligt att karaktärerna styrs av sitt 

förhållande till protagonisten, men kvinnorna tenderar utveckla känslor för Holmes, just 

för att de är kvinnor.  
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8. Bilagor 

8.1: Bilaga 1: Avsnitt 1 säsong 2: A scandal in Belgravia 

I början av avsnittet ser vi Sherlock Holmes och John Watson i deras möte med Jim 

Moriarty. Då detta är första avsnittet i säsong två görs en återkoppling till föregående 

avsnitt som slutade med att Moriarty har krypskyttar som siktar på Sherlock och John, 

Moriarty har just sagt att dem inte kan fortsätta då de är i vägen för hans planer. 

Moriarty ska just avsluta detta och skjuta dem då hans mobiltelefon ringer. Han svarar 

och efter samtalet bestämmer han sig för att lämna Sherlock och John för tillfället. Det 

visar sig att samtalet kommer från Irene Adler, en kvinna som arbetar som dominatrix 

men som använder sitt arbete för att få information och utpressa högt uppsatta personer. 

 

Efter öppningstiteln förflyttas vi till Sherlock och Johns lägenhet på 221B Baker Street 

igen, vi ser hur John skriver ett inlägg på sin blogg, dörren ringer och sedan får vi se hur 

olika klienter kommer till dem för att be om hjälp, Sherlock avvisar dem då han anser 

att fallen är för tråkiga för honom. John och Sherlock tjafsar om Johns blogg då 

Sherlock menar att hans hemsida också är populär medan John menar att ingen läser 

Sherlocks inlägg då dem är tråkiga.  

 

I nästa scen ser vi Sherlock och John utomhus med kommissarie Lestrade då han 

behöver deras hjälp med ett fall. En man har hittats död i bagageutrymmet på en bil när 

han egentligen stod som passagerare på ett plan som kraschade dagen innan. I fickan har 

mannen boardingkort, servetter från flyget och ett kex som ges under flygresan, hans 

pass är även stämplat på flygplatsen i Berlin. Allt tyder på att mannen skulle ha dött i 

flygkraschen i Tyskland föregående dag men istället hittas han i bagageutrymmet på en 

bil som står parkerad i Southwark – England. Holmes säger att han har åtta idéer på vad 

som kunde ha hänt mannen, men när han tar fram sitt förstoringsglas och undersöker 

ändrar han sig till två. I nästa scen ser vi hur John skriver ett inlägg till sin blogg igen 

och skryter för Sherlock om hur många läsare han har. Vi ser hur Johns blogg påverkar 

och dem blir snabbt mycket populära, i nästa scen ser vi hur pressen omringar dem efter 

ett fall och detta övergår till att vi får se olika tidningsrubriker och artiklar om dem. 

 

Vi får se hur tidningsrubrikerna avslutas med en tidning som ligger på ett sminkbord, 

samma hand som höll i telefonen i början av avsnittet smeker nu över tidningen och 

bilden på Sherlock. Kvinnan är Irene Adler, hon tar upp mobiltelefonen igen och ringer 

någon, hon säger att det är dags. En klient besöker John och Sherlock och berättar om 

hur han 14 timmar tidigare fick problem med sin bil och vi får se en återblick av vad 

som hände. Mannen går ur bilen och ser en man ute på fältet bakom honom. När han 

sätter sig i bilen igen och provar att starta den ger avgasröret ifrån sig ett högt ljud, när 

han går ur bilen igen är mannen död och ingen vet hur detta gick till. Holmes anlitas 

men då han inte anser att fallet är särskilt givande stannar han hemma och skickar John 

istället. Genom webcam kan Holmes se scenen och lösa fallet på distans. 

 

Vi ser hur två kostymklädda män kommer in i Sherlocks lägenhet och ber honom följa 

med, samtidigt ser vi hur någon har skickat en helikopter för att hämta John. Sherlock är 



 

 

i denna scen endast iförd ett lakan och vakten säger att dit han ska kommer han vilja 

bära kläder, Sherlock menar att han vet exakt vart han ska och vägrar att klä sig. De förs 

till Buckingham Palace där de träffar Mycroft som har ett viktigt fall åt Sherlock. Han 

berättar för Sherlock och John om Irene Adler och ger Sherlock bilder på henne, bland 

annat från hennes hemsida, parallelt med detta smsar någon Irene Adler och skickar 

bilder på Sherlock till henne. Vi får veta att Irene Adler äger en mobil med utmanande 

bilder på någon från kungafamiljen, dessa bilder skulle skapa en stor skandal om de 

offentliggjordes. 

 

Vi ser hur Sherlock och Irene båda går igenom sina garderober för att försöka hitta den 

perfekta förklädnaden för att lura varandra. Sherlock och John tar en taxi till Irenes hus, 

de stannar en bit ifrån och Sherlock ber John slå honom i ansiktet för att skada honom, i 

och med detta kan han spela en anfallen präst och han ringer senare på hos Irene och ber 

att få komma in. Detta är deras första möte och Irene möter honom naken. Hon säger att 

hon vet att dem varit vid Buckingham Palace och avslöjar att hon har fått information 

om dem. Irene är intresserad i fallet med mannen som försökte fixa sin bil och den döde 

mannen på fältet och hon och Sherlock börjar prata om detta. John väntar utanför och 

startar brandlarmet, när brandlarmet går tittar Irene automatiskt på stället där hon gömt 

mobiltelefonen med fotona. När John ska stänga av brandlarmet ser vi hur tre 

beväpnade män kommer in, dem avfyrar ett skott mot brandlarmet och stänger av det 

innan dem tvingar sig in i rummet Irene och Sherlock befinner sig i. De beväpnade 

männen tvingar Sherlock att öppna kassaskåpet, tillsammans lyckas Sherlock, Irene och 

John slå ut de beväpnade männen. Irene drogar Sherlock för att få tillbaka sin 

mobiltelefon som han tagit från kassaskåpet, hon flyr sen och John tar hem Sherlock till 

deras lägenhet. 

 

När Sherlock vaknar i sin lägenhet är hans kappa som Irene flydde med tillbaka, den 

hänger på dörren och hon har ändrat hans sms-signal på hans mobiltelefon till en 

inspelning av henne som stönar. Nästa dag besöker Mycroft John och Sherlock när dem 

äter frukost, de pratar om fallet med Adler och Sherlock säger att Mycroft borde låta 

henne vara då hon endast vill behålla bilderna och informationen som säkerhet. 

Sherlock har kommit på att detta fall gäller mer och viktigare information och alltså inte 

bara bilderna som han först trodde, efter detta säger Mycroft att Sherlock inte behöver 

bry sig i Irene Adlers fall mer och att de har situationen under kontroll. 

 

Scenen efter detta utspelar sig ett par månader senare, då det är julafton. Molly Hooper 

och Greg Lestrade är hemma hos dem då de firar tillsammans. Sherlock glömmer bort 

Johns nya flickväns namn och skämmer ut Molly genom att ta upp det faktum att hon 

ansträngt sig och klätt upp sig för någon, han inser sedan att det är för hans skull och 

han ber då om ursäkt till henne. Sherlock får ett sms från Irene Adler och sms-signalen 

hon ställde in hörs igen, John påpekar att det är 57:e gången han hört det ljudet nu. I ett 

av paketen Sherlock har fått ligger hennes mobiltelefon och då hon sa att hon hellre dör 

än lämnar ifrån sig den ringer han Mycroft och säger att han tror att de kommer att hitta 

henne död ikväll. Samma kväll besöker de bårhuset och får titta på en kropp som passar 

in på beskrivningen, då ansiktet är sönderslaget menar Molly att de kan vara svårt att 
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känna igen henne, men då lösenordet till kassaskåpet var Irene Adlers mått kan Sherlock 

dem och kan snabbt se att måtten stämmer och drar slutsatsen att det är hennes kropp. 

Mycroft ringer John och ber honom stanna hos Sherlock, John ursäktar sig för sin 

flickvän men hon har fått nog av att tävla med Sherlock och gör slut med John. 

 

När John lämnar huset några dagar senare väntar en kvinna på honom utanför deras 

lägenhet, hon kör honom till en övergiven byggnad. John tror att det är Mycroft som vill 

möta honom men det är egentligen Irene. John ber henne att berätta för Sherlock att hon 

inte är död. John säger att han inte har ett förhållande med Sherlock och att han inte är 

gay, och Irene svarar med att hon är det. Irene går med på att berätta för Holmes att hon 

inte är död och skickar ett sms till honom, när Irene skickat sms:et till Sherlock hörs 

signalen hon ställde in igen, detta avslöjar att Sherlock varit där och lyssnat på deras 

samtal. När Sherlock kommer tillbaka till 221B Baker Street ser han tecken på våld i 

hallen. De beväpnade männen från tidigare har hittat deras adress och utpressat deras 

hyresvärd Ms. Hudson för att få information, när Sherlock ser att dem slagit henne blir 

han arg och kastar ut ledaren genom fönstret. John frågar om Sherlock kommer träffa 

Irene igen, han svarar inte men i nästa scen ser hur han skickar ett sms till henne och 

önskar henne gott nytt år. 

 

I nästa scen ser vi Sherlock i labbet med Molly, han scannar Irenes mobiltelefon, när 

han kommer hem ligger Irene Adler och sover i hans säng. Hon har kommit till dem då 

hon behöver skydd från de som är efter henne. Irene säger att hon har något värdefullt 

på telefonen som hon inte förstår vad det är, hon låter Sherlock undersöka det och det 

visar sig vara en kod som är platser på ett flygplan som ska gå tidigt nästa morgon. När 

Irene får reda på detta så sms:ar hon det Sherlock just sagt till Moriarty. Moriarty sms:ar 

sedan Mycroft och visar att han vet om planen. Samma kväll kommer en av männen 

som förde Sherlock till Buckingham Palace och ger honom en flygbiljett med hans 

namn på. 

 

Sherlock tror att det är ett plan fyllt med vanliga passagerare som kommer att explodera 

även fast brittiska regeringen vet om en planerad terroristattack. När Sherlock kommer 

ombord på planet visar det sig istället vara ett plan fullt av lik, för att iscensätta en 

genomförd terroristattack. Han möter Mycroft på planet som förklarar planen för honom 

och återkopplar till klienterna som besökte honom i början av avsnittet. Mycroft berättar 

att flyget är inställt, då de blivit informerade om att terroristerna vet om deras plan på 

grund av Irene Adler. Mycroft anklagar honom för att ha velat imponera på Adler och 

därför avslöjat deras plan. Irene Adler möter dom i planet och säger att Sherlock är 

färdig nu, istället närmar hon sig Mycroft och använder filerna på mobiltelefonen för att 

utpressa honom. 

 

De förflyttar sig från planet till ett rum och Mycroft säger att de kan få ut information ur 

telefonen, Irene ber Sherlock att svara åt henne och han säger att det finns fyra små 

bomber i mobiltelefonens skal och om någon försöker öppna det så bränns hårddisken. 

Mycroft säger sedan att de finns sätt att få henne att säga lösenordet som låser upp 



 

 

mobiltelefonen, Holmes svarar åt henne igen och säger att de finns två lösenord, en som 

låser upp mobiltelefonen och en som bränner hårddisken och att även under press kan 

man inte veta vilken kod hon ger ut. När Mycroft svarar med att de kan förstöra den så 

att ingen har informationen på den svarar hon med att de kan finnas brittiska 

medborgare vars liv hänger på informationen han förstör. Mycroft tar emot en lista med 

hennes önskemål och påpekar även att det kommer påverka hela England. 

 

Irene Adler nämner sedan att hon hade hjälp från Jim Moriarty. Mycroft har gett upp 

och ska just gå för att uppfylla hennes krav när Holmes avbryter dem, han säger att hon 

var nära på att överlista dem men att hon inte klarade det. Han anklagar henne för att ha 

blivit intresserad av honom och bevisar detta genom att närma sig och vara intim med 

henne. Han tog hennes puls tidigare och såg att hennes pupiller vidgades. Han berättar 

detta genom att viska i hennes öra och hon reagerar på samma sätt igen. Holmes får 

genom detta reda på att lösenordet till hennes mobiltelefon är en ordlek på hans eget 

namn (Sherlocked). När Irene förlorat blir hon ångerfull, men Sherlock visar ingen nåd. 

 

Några dagar senare träffas John och Mycroft på ett café. Mycroft berättar att Irene Adler 

är död men anser att de borde ljuga för Sherlock och säga att hon lever med en ny 

identitet i Amerika. John går upp till Sherlock för att berätta lögnen. Sherlock ber om att 

få behålla Irenes mobiltelefon och John ger honom den innan han går ner till Mycroft 

igen. När John gått reser sig Holmes igen och kollar igenom sms:en på sin mobiltelefon 

från henne.  

 

Nästa scen visar Irenes avrättning, viser hur hon skickar sitt sista sms till Sherlock och 

skärmen blir svart, när vi hör sms-signalen Irene ställde in på hans mobiltelefon igen. 

Den svarta skärmen försvinner och den ena maskerade mannen som ska avrätta henne är 

Sherlock förklädd, han räddar henne och sedan flyttas vi tillbaka till Sherlock hemma 

igen. Han kallar henne ”The woman” två gånger, sedan tar avsnittet slut. 

 

8.2: Bilaga 2: Avsnitt 2 säsong 3: The sign of three 

Avsnittet börjar med Kommissarie Lestrade och Sally Donovan. Vi ser tidningsrubriker 

där det står att en rånarliga går fri från flera rättegångar, Lestrade och Donovan kommer 

ut ur rättsalen, Lestrade är frustrerade och aggressiv då han inte förstår hur de ständigt 

lyckas gå fria, scenen utspelar sig över 18 månader.  

 

Nästa scen vi ser är med tre män med clownmasker. Vi ser hur de håller på att råna en 

bank, Donovan och Lestrade väntar i en bil utanför och de går in tillsammans för att 

arrestera dem. Vi hör hur lestrade får flera sms på kort tid och när han tar upp sin mobil 

är alla från Holmes, sms:en lyder: HELP, BAKR ST, NOW, HELP ME, PLEASE. Då 

Lestrade tror att Sherlock är i fara lämnar han den efterlängtade arresteringen åt 

Donovan och tar sig till baker Street med förstärkning. När han kommer fram sitter 

Sherlock vid en dator och säger att det han håller på med är det svåraste han någonsin 

gjort, Lestrade frågar vad och Sherlock svarar med att hålla upp boken ”How to write an 

unforgettable best man speech”, utanför fönstret hör vi polisbilar och en helikopter, 

Sherlock tittar skeptiskt mot fönstret och sedan börjar öppningsvideon. 
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Nästa scen filmar gatan utanför lägenheten, fiolmusik hörs och sedan ser vi Ms. Hudson 

som kommer med te till Sherlock. Hon ler och tittar upp mot taket när hon hör 

fiolmusiken. När hon öppnar dörren till Sherlocks rum ser vi hur han övar på att dansa 

vals. Han säger åt henne att vara tyst och hon svarar med att hon inte har sagt något än. 

Det visar sig att det är samma dag som John och Mary ska gifta sig. Sherlock låtsas som 

om han inte bryr sig men när Ms. Hudson börjar prata om hur hon och henned bästa vän 

knappt träffades efter brölloppet blir han ilsken och försöker få henne att gå och köpa 

kex åt honom. När hon lämnat honom tittar han mot stolen och brickan med te, sedan 

suckar han och går in i sitt sovrum och tittar på kostymen han ska ha på brölloppet, han 

säger ”Right then, into battle.” Parallellt med detta ser vi en man som byter om till den 

officerdräkt, han tycks bara kunna använda en arm och när vi ser hans ansikte ser vi att 

han har en gammal skada. 

 

Nästa scen är på John och Mary efter brölloppet, när de går ut ur kyrkan. 

Bröllopsfotografen vill ta en bild på bara brudparet och Sherlocks tycks inte förstå att 

han ska flytta på sig. Vi ser hur Sherlock pratar med en av brudtärnorna, hon skojar om 

hur vanligt det är att best man och brudtärna har sex på ett bröllop, Holmes svarar med 

att deducera fram en gäst på brölloppet som antagligen passar hennes smak bättre. Hon 

säger att Sherlock kommer bli väldigt användbar och Sherlock svarar med en förvirrad 

blick. Följande scen är när John och Mary hälsar sina gäster och tackar, en man som 

kommer fram är en gammal vän till Mary. Han tycks vara obekväm kring henne och vi 

får se en scen där Sherlock hotar mannen och säger att han inte ska vara så nära Mary då 

dem var ett par i två år.  

 

Sedan visas bröllopsmiddagen. Vi ser hur bröllopsfotografen går runt och fotograferar 

gästerna, samt hur brudtärnan pratar med Sherlock och ber honom deducera fram 

någonting om de män hon finner intressanta. Vi ser hur mannen i officerdräkt kommer 

in i lokalen, John går fram för att hälsa och Sherlock och Mary pratar om honom. 

 

Nästa scen visar Mycroft Holmes som springer på ett rullband, hans mobiltelefon ringer 

och det är Sherlock som ringer och ber honom att komma på brölloppet, Mycroft 

påpekar att de nog kommer att träffas mer nu när John är gift och inte kommer ha 

mycket tid för Sherlock. Efter detta ser vi en snabbspelning av brölloppsmiddagen och 

sedan är det dags för Sherlock att hålla sitt tal. Han börjar stammandes och osäkert och 

vi kopplas tillbaka till en scen som utspelar sig innan brölloppet. Vi ser Lestrade och 

Molly i deras arbete och Molly är orolig för talet Holmes ska hålla, då vissa gäster 

kanske inte är vana vid hans sätt. Senare ser vi hur Molly ringer Ms. Hudson som 

skrattar högt åt deras samtal, så högt att John blir orolig för henne först. Sedan visas 

Holmes som håller sitt tal igen, han går igenom kotrten och läser upp några och sedan 

visas scenen där John ber Sherlock att vara hans best man. Sherlock missuppfattar 

frågan först och sedan räknar han upp andra som skulle passa som best man, då han inte 

räknar med sig själv, sedan kopplas vi åter till brölloppet och talet igen. När Sherlock 

ska berätta roliga historier om John visas flera flashbacks på annorlunda fall, han 



 

 

avslutar med ett fall han aldrig lyckades lösa. Fallet handlar om en vakt som upplever 

att han blir stalkad och fotograferad av en okänd man. När de väntar på att få träffa 

vakten berättar John om sitt förhållande till Major Sholto, vi får veta att han ledde en 

grupp nya rekryter som dog under ett uppdrag och att han nu lever med flera dödshot 

dagligen. 

 

Samtidigt som John och Sherlock kommer dit för att träffa vakten ifråga hittas han 

medvetslös i duschen med ett blödande sår i sidan. Efter detta berättar Sherlock om 

Johns svensexa, vi får se hur han pratar med Molly i förväg och ber henne räkna ut hur 

mycket han och john kan dricka utan att må dåligt av alkoholen, Molly frågar om inte 

han kan räkna ut det och han svarar nej eftersom han saknar den praktiska erfarenheten, 

Molly frågar om Sherlock tror att hon dricker för mycket och han svarar nej men en 

obekväm situation uppstår mellan dem. Efter detta förflyttas vi till själva svensexan och 

Sherlocks planer fungerar inte då John ser till att dem dricker mer alkohol än de borde 

enligt uträkningen. Det hela slutar med att de kommer hem efter endast två timmar ute. 

De är fulla och ligger i trappen när Ms. Hudson kommer hem. Senare kommer en klient 

och behöver hjälp med ett fall där hon tror att hon har haft en träff med ett spöke. 

Sherlock och John följer med för att undersöka lägenheten hos mannen som dog och 

sedan en vecka senare träffade kvinnan, men då de båda är berusade så kommer de inte 

fram till något, istället kräks Sherlock på mattan. Nästa dag vaknar de upp i en cell och 

Lestrade kommer för att släppa ut dem. 

 

I nästa scen vi ser är John hemma på 221B med Ms. Hudson och hon har gjort frukost 

till honom, de pratar om hur äktenskap förändrar människor då Ms. Hudson inte tror att 

han kommer hälsa på lika mycket efter brölloppet. Sherlock läser på om Major Sholto 

och de han blivit anklagad för, han chattar även på ett forum med fler kvinnor som tror 

att de dejtat ett spöke. I nästa scen ser vi Sherlock i en rättssal, han står i mitten och runt 

honom står olika kvinnor, han pekar på flera av dem och säger ”not you”, detta visar sig 

vara kvinnorna han pratar med på forumet och sorteringen som pågår i hans sinne. Han 

väljer ut fyra olika kvinnor som samlas i en ring kring honom, senare kommer klienten 

från deras svensexa också dit. Han börjar fråga dem frågor om ”spöket” de träffade, 

hans namn, var dem träffades och liknande och det visar sig att alla ger olika svar. 

Sherlock lyckas räkna ut att det inte är ett spöke utan en man som själ döda singelmäns 

identiteter och lägenheter för en natt för att träffa olika kvinnor. Sherlock försöker hitta 

någonting som stämmer för alla kvinnorna han pratar med och när han frågar om de har 

en hemlighet de aldrig berättat för någon svarar alla nej, dock så snabbt att Holmes blir 

misstänksam. Han antar att mannen i fråga bytte sin identitet så frekvent då han var gift 

och ville undkomma ett fast förhållande.  

 

När Sherlock sedan ska skåla för John och Mary säger han deras mellannamn och 

stannar upp innan sista ordet i meningen. Han tappar glaset han håller i handen och det 

slår i golvet, han har just kommit på att klienten från svensexan sa Johns mellannamn 

den kvällen, då han hatar sitt mellannamn borde hon inte ha vetat om det, men då hans 

mellannamn stod på bröllopsinbjudningarna måste det betyda att hon har sett en av 

dessa. Vi ser i rättssalen hur Mycroft står vid domarbåset och vägleder honom med 
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fallet, han säger att tillfälligheter sällan inträffar och att mannen måste vara på 

brölloppet. 

 

Han fortsätter ha en inre konversation med Mycroft, som säger att han ska ta reda på 

vem mannen är, nu när han har kontroll över rummet i och med talet. Sherlock drar ut 

på talet så mycket han kan . Han börjar prata om fallet och om mord vilket skrämmer 

gästerna, han höjer även rösten och ger sig själv en örfil då han inte lyckas komma på 

det först. Han sms:ar Lestrade och ber honom att låsa lokalen så att ingen kan lämna 

den. Han listar ut att offret är Major Sholto då han så sällan lämnar huset på grund av 

alla dödshot. Sherlock räknar ut att samma man som dödade vakten i fallet han inte 

lyckades lösa är mannen som stjäl avlidnas identitet och är här på brölloppet för att 

mörda Major Sholto. Sherlock kommer på att mordet på vakten bara var en övning för 

det riktiga mordet, och att det gjordes genom att mördaren stack en kniv genom bältet 

som sitter hårt om midjan på uniformerna, då bältet sitter så hårt hålls såret kompakt 

tills offret tar av bältet, då dem blöder till döds. Major Sholto flyr till sitt gästrum på 

övervåningen och sätter sig med en pistol i handen för att vänta på mördaren, då han 

inte vet att någon redan huggit honom. 

 

Major Sholto överväger först att knäppa upp bältet efter att han vet om hur det hela gick 

till, och därmed ta livet av sig. Holmes lyckas övertala honom och får honom att ändra 

sig. Senare får vi se Sherlock som dansar med brudtärnan och Lestrade kommer tillbaka 

med fotografen som Sherlock kommit på är den som begått brotten, då hans bror var en 

av de som avled i Major Sholtos trupp. 

 

Sista scenen vi ser är John och Mary som dansar bröllopsvals, Holmes spelar fiol. 

Efteråt berättar Holmes för John och Mary att han noterat tre tecken under brölloppet, 

tre tecken på att Mary är gravid. Vi ser hur alla dansar och Sherlock lämnar brölloppet 

tidigt.  

 

8:3 Bilaga 4: Avsnitt 3 säsong 2: The Reichenbach fall 

Avsnittet börjar med att vi ser John Watson hos sin pyskolog, hon frågar honom varför 

han är här nu och säger att det var 18 månader sedan de senast sågs. Han lyckas tillsist 

få fram att Sherlock Holmes är död, sedan börjar öppningsvideon. Efter öppningstexten 

visas en återblick med olika fall som Sherlock och John löst och vi ser hur Sherlock får 

presenter för sitt arbete, Sherlock skakar lite på alla inslagna paket han får, deducerar 

snabbt fram vad det är och säger att han inte behöver det. John står bredvid och tackar å 

hans vägnar eller får honom att tacka själv. Sist ser vi hur han får en deerstalker hatt av 

Scotland yard, senare ser vi John och Sherlock hemma igen där de pratar om pressen, 

smeknamnen de fått och att deerstalker-hatten ses som en Sherlock Holmes-hatt i och 

med hans popularitet. John menar att de måste vara mer försiktiga och att pressen tillslut 

kommer vända sig mot dem. 

 

Scenen efter utspelar sig vid the tower of London, där Jim Moriarty är utklädd till en 

turist som ska besöka tornet.  Han skickar ett sms till Sherlock. Senare ser vi vakterna 



 

 

som vaktar övervakningskamerorna i tornet, chefen för the bank of England, och även 

chefen över pentonville fängelset i sitt arbete, alla dricker te och klockan är 11 på 

morgonen. Vi ser hur Moriarty tar upp sin mobiltelefon och trycker på en app, sedan 

slocknar skärmarna som är kopplade till övervakningskamerorna i the tower of London. 

Sally Donovan kommer in på Lestrades kontor för att säga att de har ett intressant fall. 

Vi ser hur Moriarty trycker på en annan app som öppnar valvet i the bank of England, 

samtidigt får Donovan och Lestrade ett samtal som säger at det skett ett inbrott i the 

bank of England också. Moriarty skriver ”Get Sherlock” på glasrutan framför 

kronjuvelerna innan han trycker på en app som stänger ner säkerheten på pentonville 

fängelset. Han använder sedan en diamant för att krossa glaset in till kronjuvelerna. När 

polisen kommer fram sitter Moriarty i tronen med kronan på huvudet och staven i 

handen. Sherlock kollar sms:et från Moriarty som lyder ”come and play. Tower Hill. 

Jim Moriarty x.”. Sedan ser vi tidningsrubriker om Moriartys inbrott och när John och 

Sherlock lämnar sin lägenhet för att närvara på Moriartys rättegång ser vi hur 

journalister och fotografer väntar utanför och försöker få en kommentar från dem. 

 

Vi ser under rättegången hur Moriarty frias då han hotat juryn att skada deras familjer 

om dom inte finner honom oskyldig. Efter rättegången kommer Moriarty hem till 

Sherlock, de dricker te och Moriarty berättar varför han inte tog någonting från ställena 

han bröt sig in på, han berättar att inget som finns där matchar nyckeln han har. Med 

den kan han öppna privata bankkonton och liknande. Han säger att Sherlocks fall 

kommer att börja snart. Scenen avslutas med tidningsrubriker om Moriarty och att han 

går fri, och sedan ser vi John två månader senare, han blir kallad till ett möte med 

Mycroft, han säger att fyra internationella lönnmördare flyttat in i närheten av 221B 

Baker Street. 

 

När John kommer hem hittar han ett kuvert med brödsmulor utanför dörren, i 

lägenheten är förutom Sherlock Sally Donovan och poliskommissarie Lestrade, då 

amerikanska ambassadörens två barn har blivit kidnappade. Ambassadören har specifikt 

bett om Sherlocks hjälp med det här fallet, när Holmes kommer dit upptäcker han att 

pojken lämnat ett spår av linfröolja, han lyckas hitta ett av kidnapparens fotspår och 

genom ämnena han hittar på det kan leda honom till platsen där barnen hålls fångna. De 

hålls inlåsta i en gammal godisfabrik och Moriarty har gett dem godis penslat med 

kvicksilver, pojken har tappat medvetandet men flickan är fortfarande vaken. När 

Sherlock kommer in för att förhöra henne börjar hon skrika så fort hon ser honom, detta 

leder till att Sally Donovan misstänker att Holmes kidnappat dem, då han lyckades lösa 

brottet så fort med så lite att gå på. Samma kväll kommer de för att arrestera Holmes, 

John slår till polischefen och blir också arresterad men Sherlock lyckas få tag i en pistol 

och flyr med John. Det visar sig att alla lönnmördare som bor kring dem är där för 

nyckelkoden som Moriarty använde sig av när han gjorde sina tre inbrott, då Moriarty 

sagt att Sherlcok har den.  

 

De flyr till en journalist Sherlock talat med tidigare och när dem är där kommer hennes 

pojkvän hem, det visar sig vara Moriarty som går under identiteten ”Richard Brook”, 

han påstår sig vara en skådespelare som Sherlock hyrt in för att spela Moriarty, ännu ett 
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försök för att få allmänheten och pressen att vända sig mot Sherlock. John träffar 

Mycroft igen och får reda på att Mycroft lämnat information om Sherlock till Moriarty 

för att få honom att berätta om koden, den informationen han lämnade till Moriarty 

används nu mot Sherlock. 

 

Morgonen därpå möter Sherlock Moriarty på taket av St.Bartholomew’s sjukhus, det 

visar sig att koden egentligen aldrig existerat och att Moriarty mutade rätt personer för 

att kunna göra inbrotten. Hans plan är att Sherlock ska hoppa från byggnaden och begå 

självmord, annars kommer lönnmördarna att döda Sherlocks vänner. Moriarty säger att 

så länge han är vid liv kan lönnmördarna stoppas, sedan skjuter han sig själv. Sherlock 

ringer till John och säger att alla rykten är sanna och att Moriarty är en inhyrd 

skådespelare, sedan hoppar han. Vi ser hur lönnmördarna packar ihop sina vapen och 

ger sig av, efteråt ser vi hur Mycroft läser en tidning med Sherlocks självmord som 

rubrik. Vi ser John hos sin psykolog igen, sedan ser vi hur han och Ms. Hudson besöker 

Sherlocks grav. Scenen slutar med hur vi ser Sherlock iakta dem från ett säkert avstånd 

där de inte kan se honom. 

 

8:4: A scandal in Bohemia 

Novellen börjar med att John watson berättar om Sherlocks förhållande till Irene Adler.  

Han berättar att han var påväg hem från en patient då han bestämde sig för att besöka 

Sherlock för att se hur han hade det, då John i och med hans äktenskap med Mary flyttat 

ut från 221B Baker Street. Sherlock har fått ett brev där det står att de kommer få besök 

av en klient samma kväll och att Holmes inte ska ta illa upp om klienten är maskerad. 

 

Sherlock genomskådar fort den maskerade gästen och det visar sig vara kungen av 

Böhmen som behöver hans hjälp. Han har haft kontakt med Irene Adler och han vill nu 

ha tillbaka breven han skrev till henne samt ett foto som föreställer dem. Anledningen är 

att kungen ska gifta sig och Adler har hotat att skicka fotografiet till kungens fästmö och 

hennes familj samma dag som förlovningen offentliggjörs. Nästa dag förklär Sherlock 

sig till en stalldräng och tar sig till hennes kvarter för att ta reda på mer om henne. I 

samma stund råkar Sherlock bli vittne till Irenes och Godfrey Nortons bröllop. Han 

återgår sedan till Baker Street och möter John för att berätta om det som hänt och göra 

upp en plan med honom. Planen är att Sherlock ska förklä sig till en präst och sedan 

spela skadat för att få komma in i hennes hus, John ska sedan vänta utanför och på 

Sherlocks signal kasta in en raket genom fönstret som fattar eld av sig själv. När Irene 

tror att det brinner kommer hon automatiskt att rikta blicken där fotografiet är gömt. 

 

Planen fungerar och Sherlock bestämmer sig för att besöka henne tillsammans med 

kungan av Böhmen tidigt nästa dag, då det ska konfiskera fotografiet. Samma kväll 

passerar Irene Sherlock och önskar honom god natt, dock är hon förklädd till en pojke. 

Holmes känner igen rösten men kan inte applicera den på någon då han inte kan tänka 

sig att Irene skulle klä ut sig till en man. 

 

När Sherlock, John samt kungen av Böhmen anländer till Irenes hus tidigt nästa morgon 



 

 

är endast en äldre dam kvar för att möta dem. Hon säger att Irene nämnt att Sherlock 

antagligen skulle dyka upp. Fotografiet är utbytt mot ett kort av henne i aftonklänning 

bredvid det finns även ett brev till Sherlock. Det hela slutar med att kungen av Böhmen 

blir nöjd då Irene nu älskar en annan man kommer hon inte använda fotografiet mot 

kungen. Sherlock frågar om han får behålla fotografiet som belöning. John avslutar med 

att berätta om hur Sherlock brukade göra narr av kvinnors förstånd, men att de upphörde 

efter hans möte med Irene. 

 

8:5 The sign of (the) four 

Novellen börjar med att Mary Morstan, som mystiskt förlorade sin far för tio år sedan,, 

kommer till Sherlock som en klient då hon behöver deras hjälp med ett fall. Efter att 

hon förlorade sin far har någon varje år anonymt skickat en värdefull pärla till henne, 

detta år, det sjätte året får hon också ett brev från avsändaren som ber om ett möte med 

henne, avsändaren nämner att man gjort henne orätt och att hon ska få rättvisa. I brevet 

står även att om hon känner sig osäker så kan hon ta med sig två vänner, sålänge hon 

lämnar polisen utanför, och Mary Morstan är där för att be Sherlock och John följa med. 

 

Mannen de träffar är Thaddeus Sholto, son till Major Sholto som var en god vän till 

Mary Morstans far. Sherlock har tidigare fått reda på att Major Sholto dog en vecka 

innan Thaddeus började skicka pärlorna till Mary då hans far på sin dödsbädd bett sina 

två söner att ge henne den andel hon har rätt till ifrån en skatt Major Sholto hade med 

sig hem från indien. Då Major Sholto på sin dödsbädd skulle förklara var skatten låg 

gömd såg han ett ansikte i fönstret som skrämde ihjäl honom innan han hann berätta om 

gömstället. Thaddeus bror Bartholomeus lyckades hitta den gömda skatten och vill inte 

dela den med värken Mary eller sin bror. När Thaddeus tillsammans med Sherlock, 

John och Mary åker till Bartholomeus hus hittar de honom död sittandes i en stol i sitt 

sovrum, det visar sig att han blivit förgiftad av en giftpil som sitter fast under hans öra. 

När Sherlock undersöker brottsplatsen hittar han fotspår efter en man med ett träben 

samt fotspår knappt hälften så stora som en ordinär mansfot. 

 

Sherlock lånar hunden Toby för att följa efter ett spår som lämnades då en av 

förbrytarna klev i stark luktande kreosot och de använder hunden för att följa lukten och 

leda dem till förbrytarna. Holmes listar ut att mannen med träben är Jonathan Small och 

att han inte kunda ta skatten då han själv var fånge under den perioden, och han kom 

tillbaka till England för att hämnas på Major Sholto. 

 

Holmes får reda på att Jonathan Small gett sig av på en ångslup vid namn Aurora, och 

han låter sitt hemlösa nätverk seta efter båten åt honom, men de hittar inga spår av den. 

Sherlock kommer på att den måste ligga gömd någonstans, och han lyckas hitta båten på 

reparation med någon obetydlig anmärkning gällande rodret, medan Holmes är där 

kommer ägaren till båten och berättar att Jonathan Small behöver båten klockan åtta 

ikväll och att han inte vill vänta. Holmes bestämmer sig för att tillsammans med 

Scotland Yard konfrontera dem klockan åtta och får låna en snabb båt så att de kan 

komma ikapp Aurora. Tillslut lyckas dem och de visar sig att de mindre fotspåren kom 

från en andalusisk man som Jonathan Small räddat livet på, det var även han som hade 
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blåsröret och giftpilarna och mördade Bartholomeus Sholto. När de anhållit Jonathan 

Small berättar han hur han kom över skatten, det visar sig att han jobbade som vakt över 

en fästning i Agra, och de två indier han höll vakt med hade gjort upp en plan om att 

mörda en Rajah förklädd till köpman som skulle komma till fästningen, efter mordet ska 

de ta hans skatt och dela mellan de inblandade fyra männen. Jonathan Small får valet att 

helhjärtat vara med i planen eller bli dödad av dem, och han väljer att vara med. Mordet 

upptäcktes och alla fick livstidsstraff, men då de hade gömt skatten visste ingen annan 

än de fyra om den.  

 

Jonathan Small får reda på att Major Sholto och Morstan spelat bort sina pengar och har 

stora skulder, så en dag konfronterar han Major Sholto och bestämde att han skulle få en 

del av skatten i utbyte mot att han hjälpte de fyra att fly. Men Major Sholto lurade dem 

och flydde med skatten själv, och det var därför Jonathan Small sökte hämnd på 

honom.. När John sedan ska överlämna skrinet till Mary Morstan visar det sig att det är 

tomt och att Jonathan Small strött ut allt i Themsen, John blir lättad och friar till Mary, 

hon tackar ja.



 

 





 

1 

 

 


