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Abstract 
This essay is a study of how the personality trait ”introvert” is portrayed in the British tv-

series Sherlock (2010-) and if it reproduces a stereotypical view on introverted persons. 

This was accomplished by a narrative analysis of the main characters on a base of 

theories in narratology, construction of characters, representation, stereotypes and 

hegemony. To define what constitutes an introvert we applied theories in personality 

psychology on the fictional characters. 

 

In the stereotypical portrayal of an introverted character in popular culture the persons 

introverted personality traits is often portrayed as negative ones. Those characters often 

lack charisma and are boring and plain. This is a long existing stereotype in the movie-

business. This essay analyses the characters Sherlock Holmes and John Watson and their 

narrative and development on a base of introversion/extraversion. The results show that 

the portrayal of these introverted characters cannot be seen as stereotype. Both characters, 

like every human being, have been assigned both introverted and extraverted personality 

traits. Therefore you cannot reduce them to only one quality. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är en undersökning av hur det introverta persolighetsdraget gestaltas i 

den brittiska tv-serien Sherlock (2010-) och huruvida den reproducerar en stereotyp syn 

på introverta personer. Detta gjordes med en narrativ analys av huvudkaraktärerna med 

utgångspunkt i teorier om narratologi, konstruktiom av karaktärer, representation, 

stereotyper och hegemoni. För att få en definition på vad det innebär att vara introvert 

applicerar vi teorier om personlighetspsykologi på de fiktiva karaktärerna. 

 

I den stereotypa gestaltningen av en introvert karaktär i populärkultur framställs dennes 

introverta personlighetsdrag som någonting negativt. Dessa karaktärer saknar ofta 

karisma och blir tråkiga och intetsägande. Detta är en stereotyp som länge funnits i 

filmbranschen. Den här uppsatsen analyserar karaktärerna Sherlock Holmes och John 

Watson och deras narrativ och utveckling med utgångspunkt i introversion/extroversion. 

Resultatet visar att framställningen av karaktärernas introverta personligheter inte kan 

kallas stereotyp. Båda karaktärerna har, i likhet med verkliga människor, både introverta 

och extroverta drag vilket gör det omöjligt att reducera dem till en enda egenskap.  

 

Nyckelord: 

Introversion, extroversion, personlighetspsykologi, narrativ analys, stereotyper, Sherlock, 

Watson, BBC, Luleå tekniska universitet.  
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1. Inledning 
Introversion och extroversion är två grundläggande begrepp inom 

personlighetspsykologin. Termerna används för att beskriva hur utåtriktade människor är 

och placerar dem på en skala mellan den tillbakadragna enstöringen och den livliga 

pratkvarnen. Så fort det talas om de här personlighetstyperna är det också solklart vilken 

av dem som är den önskvärda. Cain (2012) menar i sin populärvetenskapliga bok Tyst: 

De introvertas betydelse i ett samhälle där alla syns och hörs att idealet är att vara 

extrovert och att introverta har många egenskaper som inte tas till vara på av samhället. 

Det finns också en svensk motsvarighet: Introvert: Den tysta revolutionen av Linus 

Jonkman (2013). Båda författarna påstår att vi lever enligt en samhällsnorm som gynnar 

de extroverta; de pratsamma, livliga, utåtriktade människorna, och missgynnar de 

introverta; de försiktiga, eftertänksamma, tillbakadragna människorna. Att vara introvert 

kan innebära ett utanförskap, trots att mångfald även i personligheter borde vara målet 

(Cain, 2012). 
 

De här två böckerna gav oss inspirations till att problematisera reproduktionen av den 

stereotypa introverta karaktären inom populärkulturen. Stereotypen kan bidra till att 

medvetet eller omedvetet upprätthålla den extroverta samhällsnormen. Den här uppsatsen 

undersöker vilken bild som ges av introversion i den BBC-producerade tv-serien 

Sherlock. På så sätt kan vi se om serien reproducerar det rådande idealet. Sherlock är en 

aktuell serie med två introverta huvudkaraktärer, som dessutom är väldigt populär.  

Sherlock Holmes och John Watson är seriens huvudpersoner som från början uppfanns av 

sir Arthur Conan Doyle men som här syns i en nutida tappning. Den intelligente och 

ganska speciella privatdetektiven Sherlock Holmes hjälper polisen att lösa svåra fall 

tillsammans med den före detta militärläkaren John Watson. Vi undersöker hur det 

introverta personlighetsdraget gestaltas genom dessa karaktärer. Introverta personer är 

ofta reserverade, eftertänksamma, observanta och konflikträdda. De blir lätt 

överstimulerade i sociala situationer och har därför ofta ett behov av att dra sig undan och 

vara för sig själva. 
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Den här studien är en hermeneutisk tolkningsbaserad tvärvetenskaplig studie där vi 

applicerar personlighetspsykologi på fiktiva människor. Det kan bli problematiskt 

eftersom de fiktiva karaktärernas personligheter är sammansatta med ett syfte att 

underhålla, engagera och driva historien åt det håll som författarna vill. Med detta i 

åtanke måste vi som forskare vara medvetna om att vi arbetar med en teori som är avsedd 

att appliceras på verkliga människor. Eftersom vi använder ett hermeneutiskt arbetssätt 

som bara bygger på tolkning spelar forskarens kulturella och sociala bakgrund in 

(Gripsrud, 2011). Resultatet skulle variera beroende på vem som gör studien och vilket 

material som undersöks. 

 

Det finns många exempel på när man undersökt olika nörd- eller töntstereotyper, vilka 

ofta har introversion som ett framträdande drag. I dessa studier har man redan pekat ut 

det introverta personlighetsdraget som något icke önskvärt, vilket också speglar den 

extroverta samhällsnormen. Vi har istället valt att undersöka begreppen 

introversion/extroversion där vi försökt ställa oss utanför normen för vad som anses 

positivt eller negativt.  
 

1.2 Arbetsfördelning 
Den allra största delen av den här uppsatsen är skriven gemensamt. Det innebär att vi 

suttit vid samma dator och formulerat meningar tillsammans. Vissa delar har den ena haft 

till uppgift att skriva första gången, sedan har den andra fått lägga till sitt eget. Slutligen 

har vi gått igenom texterna tillsammans för att undvika luckor, stavfel och stilistiska 

inkonsekvenser. Efter alla genomgångar är det svårt att särskilja vem som skrivit vad. 

Uppdelningen av första-texter ser emellertid ut som följer:  

Minna: Sammanfattning, Abstract, Sherlock Holmes (2.1), Konstruktion av karaktärer 

(4.2). 

Åsa: Personlighetsdrag genom tiderna (2.2), Det introverta personlighetsdraget (4.4), 

Hegemoni (4.6).  
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2. Bakgrund 

2.1 Mannen, myten, legenden: Sherlock Holmes 
Sir Arthur Conan Doyle hade förmodligen ingen aning om vad han satte igång när han 

skrev den första boken om detektiven Sherlock Holmes år 1887 (goodreads.com, 2015). 

Böckerna blev snabbt populära och Doyle skrev omkring 60 historier över en period på 

40 år om den intelligenta detektiven. Doyles böcker om Sherlock Holmes och John 

Watson anses vara de första i sitt slag, man kan säga att han uppfann den moderna 

kriminalromanen (Panek, 1987). 
 

Det långa tidsspannet gör att Sherlock Holmes är samtida med flera andra kända 

huvudkaraktärer i detektiv- och kriminalromaner och deras författare, till exempel Agatha 

Cristies Hercule Poirot och Miss Marple. Många av dessa klassiker har sedan fått nytt liv 

på vita duken, och så även berättelserna om Sherlock Holmes. Baserat på Doyles 

berättelser har bland annat flera brittiska tv-serier producerats sedan 1951 då den första 

av dem kom ut, flera filmer från Hollywood med Robert Downey Jr i huvudrollen (2009, 

2011) och även “spin-offs” som den amerikanska serien Elementary (2012-) (imdb.com, 

2015). Referenser till Sherlock hittas frekvent i populärkulturen, till exempel anses Dr 

House (2004-2012) ha mycket gemensamt med Sherlock Holmes. 
 

Den tolkning av Sherlock Holmes som berörs i den här uppsatsen är serien som 

producerats av BBC sedan 2010 (imdb.com, 2015). Den har föranlett ännu ett uppsving 

för den älskade detektiven som också varit föremål för flertalet analyser, uppsatser, 

artiklar och böcker, till exempel Från Holmes till Sherlock av Mattias Boström (2014) 

och Sherlock Holmes for the 21st Century: Essays on New Adaptations av Lynette Porter 

(2012). 

 

2.2 Personlighetsdrag genom tiderna 
Tanken om personlighetsdrag har troligtvis funnits lika länge som det mänskliga språket. 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) delade in människors beteenden i moraliska och omoraliska 

beteenden såsom fåfänga, blyghet och feghet och menade att olika människor hade olika 



8	  

mycket av varje. I dag är det stor skillnad mellan den vardagliga föreställningen om 

personlighetsdrag och den vetenskapligt användbara föreställningen. Den vardagliga 

föreställningen utgår ifrån två saker: att personlighetsdrag är stabila över tid, det vill säga 

att det finns skillnader mellan individer som märks tydligt i en mängd olika situationer 

eftersom det är individernas naturliga beteende, och att personlighetsdragen har direkt 

påverkan på människors beteenden (Matthews, Deary & Whiteman, 2003). Men enligt 

forskningen är människors personligheter betydligt mer komplexa än så. 

 

För att kartlägga och undersöka en människas personlighet kan man använda en rad olika 

modeller som växt fram sedan början på 1900-talet. En stor del av forskningen kring 

personlighetspsykologi har gått ut på att dela in personlighet i grundläggande 

dimensioner. Det finns en mängd ord som kan användas för att beskriva människors 

personligheter. Många av egenskaperna har liknande innebörder och överlappar varandra, 

och kan då klumpas ihop till en enda dimension av personlighetsfältet. 

 

Frågan är: hur många ”dimensioner” behövs för att beskriva de viktigaste delarna i varje 

enskild personlighet? Olika teoretiker har delade meningar om detta (Matthews, Deary & 

Whiteman, 2003). Under 1900-talet har egenskapsteorin utvecklats radikalt, från Cattells 

16 personlighetsegenskaper till Eysencks tre egenskapsdimensioner (Fahlke & 

Johansson, 2008). Den här uppsatsen redogör för delar av Eysencks trefaktormodell och 

Costa & McCrae’s femfaktormodell. Båda två har introversion/extroversion som en av de 

grundläggande dimensionerna. I den här studien är begreppen introversion/extroversion 

det centrala i teorierna, men de är också relevanta eftersom de förklarar att en människas 

personlighet har många dimensioner.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera huvudkaraktärernas narrativ i tv-serien 

Sherlock (2010-) för att undersöka om den introverta stereotypen reproduceras och 

därigenom upprätthåller det extroverta idealet. Det görs genom att undersöka hur det 

introverta personlighetsdraget representeras genom karaktärerna, hur de utvecklas och 

hur de blir behandlade av andra karaktärer. 

 

• Hur interagerar huvudkaraktärerna med varandra och med andra karaktärer med 

utgångspunkt i introversion/extroversion? 

• Vilken utveckling sker hos huvudkaraktärerna med utgångspunkt i 

introversion/extroversion? 

• Finns det stereotypa drag finns i representationen av det introverta 

personlighetsdraget och i så fall vilka? 
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4. Teori och tidigare forskning 

4.1 Narratologi 
Narratologi är både en teori och en metod. Grundtanken bakom det narratologiska 

perspektivet är att alla kulturyttringar medvetet eller omedvetet berättar historier 

(Lindgren, 2009). Narratologi är en begreppsapparat där olika teoretiker använder 

använder teorin på lite olika sätt. Den här studien utgår ifrån Bal (2009) och förtydligas 

med hjälp av Lindgren (2009), som i sin tur har använt definitioner av Thwaites  (2002) 

och Wright (1975). Vidare har även Gripsrud (2011), Herman (2009) och Jernudd (2010) 

fått bidra med sin tolkning av narratologi. Bal (2009) skriver om narratologi på en hög 

teoretisk nivå och har även utvecklat många välkända begrepp inom ämnet. De andra 

teoretikerna används för att förklara narratologins teori och metod på en mer konkret 

nivå. 

 

Bal (2009) har skrivit boken Narratology, Introduction to the theory of narrative som är 

ett verk som noga beskriver den teoretiska grunden till metodologin. Hon menar att det 

går att dela upp berättelser i tre lager; the narrative text, story och fabula. The narrative 

text är en text i vilken en agent eller ett subjekt berättar en historia genom till exempel 

språk, bilder eller ljud (Bal, 2009, s. 5). Nästa nivå är story, som är de element som man 

väljer för att berätta historien. Det kan alltså sägas vara innehållet som gör att historien 

berättas på ett visst sätt, och som gör att man tittar på historien ur en speciell vinkel. Den 

tredje nivån kallas för fabula och det är en logisk, kronologisk kedja av händelser som en 

aktör antingen orsakar, upplever eller både och (Bal, 2009, s. 5). 
 

Man kan säga att fabulan är “andemeningen” i historien och samma fabula kan uttryckas 

på olika sätt. Dock så kan samma story uttrycka en helt annan fabula, om man tittar på 

historien ur en annan vinkel, med till exempel ett annat berättarperspektiv och rytm. (Bal, 

2009). Rytmen i berättelsen är enligt Bal (2009) det viktigaste för att göra historien 

intressant, men det kan också vara det mest svårfångade. Rytmen skapas av hur mycket 

tid berättelsen lägger på enskilda händelser. Viktiga händelser som dramatiska klimax 

som har betydelse för fabulans riktning berättas i minsta detalj, mindre viktiga saker 
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summeras snabbare (Bal, 2009). Genom att titta på rytmen, alltså vilka händelser som ges 

mycket uppmärksamhet kan man få en fingervisning om vad som är viktigt i historien. 

 

Enligt Lindgren (2009) kan det narratologiska perspektivet användas på alla typer av 

populärkulturella texter oavsett genre. Lindgren (2009) refererar till Thwaites (et al. 

2002) som menar att narrativ är ”ett sätt på vilket kulturella tecken är organiserade” 

(Lindgren, 2009, s. 97). Vidare menar Thwaites att narrativ är en textuell strategi som 

används i vitt skilda texter för att representera verkligheten. Thwaites hävdar att ”en av 

de mest intressanta effekterna av narrativa processer är att de överskrider genregränser, 

och gränser mellan fiktion och icke-fiktion” (Lindgren, 2009, s. 97). Enligt Lindgren kan 

det narratologiska perspektivet berika analyser av populärkulturella texter genom att det 

tillför en tids- och sekvensaspekt. Det sorterar tecken (tankar, händelser, karaktärer) längs 

en tidsaxel. Enligt Wright (1975), refererad i Lindgren (2009), anger den narrativa 

strukturen:  

 

”… en modell för social handling genom att den framställer identifierbara sociala 

typer och visar hur de interagerar. Mytens mottagare lär sig hur de ska agera 

genom att känna igen sin egen situation i den och observera hur den löses.” 

(Lindgren, 2009, s. 97) 

 

Vidare menar Wright (1975) att ”en historia skapar sin egen värld, och där händer saker 

och människor agerar av de anledningar som historien anger” (Lindgren, 2009, s. 97). I 

ett narrativ händer inget utan anledning. En berättelse bygger alltid på att den initiala 

balansen rubbas, det uppstår obalans eller motsättningar (Gripsrud, 2011). Det är 

motsättningarna/obalansen i narrativets egen värld som är motorn som driver historien 

framåt (Herman, 2009). 
 

Gripsrud (2011) förklarar att en berättelse alltid är en handling, någon berättar något för 

någon. Denna handling kallas ”narration”. Man brukar skilja mellan allvetande berättare 

och berättare som har mer begränsad tillgång på information. Hur mycket berättaren 

verkar veta har att göra med berättarperspektivet, som också är det narratologiska 

perspektivet. Berättarperspektivet säger vilken plats som berättaren betraktar handlingen 
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från, det är berättelsens fokalisering (Gripsrud, 2011). Berättarens betraktelser innefattar 

inte bara det visuella utan också ”psykologiska, moraliska och ideologiska vinklingar av 

händelserna och karaktärerna” (Gripsrud, 2011, s. 260). Berättaren är ofta en av 

karaktärerna i narrativet/berättelsen. När det handlar om film används främst ordet 

”synvinkel” (point of view på engelska, ofta förkortat POV) där vi ser något från en 

karaktärs position (Gripsrud, 2011). 
 

Hur berättelsen är uppbyggd beror alltid på kontexten, mottagaren måste vara medveten 

om genren (Herman, 2009). Narrativen för ett skämt och ett nyhetsinslag är väldigt olika 

och därför bör också publiken snabbt känna igen vilken typ av berättelse det handlar om. 

Det finns alltså alltid en förväntning på hur en film eller tv-serie ska vara uppbyggd 

(Jernudd, 2010). Utan förförståelse för kontexten riskerar sändaren att mottagaren inte 

uppfattar budskapet och blir ointresserad. Till exempel kan en enkel mening som ”Han 

gick” utgöra något av det vardagligaste som finns, såvida vi inte sedan innan vet att den 

här karaktären länge varit förlamad i benen. Där skapas ett helt nytt narrativ (Herman, 

2009). 

  

4.2 Konstruktion av karaktärer 
Det finns mycket skrivet om hur en manusförfattare ska bära sig åt för att skapa 

intressanta film- och tv-karaktärer. Två författare som har skrivit var sin handbok om hur 

man skriver manus för tv och film, skapar karaktärer och skapar dramatik och intressant 

handling. De tar upp hur man sedan orkestrerar karaktärerna i en dramatisk, intressant 

historia är Kjell Sundstedt i boken Att skriva för film (2005) och Johann Zollisch i boken 

Att skriva tv-manus (2004). Sundstedts (2005) och Zollisch (2004) böcker är mycket lika 

varandra men skiljer sig på ett par punkter. Den ena är inriktad på film och den andra är 

inriktad på tv. Vi har använt båda böckerna för att få en mer heltäckande bild. Johann 

Zollisch (2004) hävdar att en dramatisk historia handlar om en karaktär med ett starkt 

inre behov som söker ett yttre mål för att uppfylla det behovet. Han hävdar också att 

intressanta karaktärer endast kan uppstå om man ger dem någon slags emotionell brist. 

Bristerna ger karaktärerna djup och gör dem spelbara. För att komma vidare i historien 
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ställer man sedan karaktären med alla sina brister inför något slags dilemma som hen 

måste övervinna (Sundstedt, 2005). 
 

Karaktärerna i en film eller tv-serie är tätt sammanbundna med handlingen. Karaktärer 

skapas för att driva handlingen framåt på det sättet som manusförfattaren vill (Sundstedt, 

2005). Karaktären bör drivas framåt i historien av en inre motivation, men det är också 

viktigt att inte göra karaktärerna alldeles för simpla och okomplicerade. Karaktärerna 

behöver, precis som vi icke-fiktiva människor, ha så kallade ”vita fläckar” för att anses 

intressanta. Trots att publiken vill lära känna karaktärerna och rent instinktivt vet hur de 

ska känna för dem måste man ändå låta lite vara osagt för att bibehålla publikens intresse 

(Sundstedt, 2005). När publiken känner att det finns ett mysterium kring en karaktär 

lämnas också utrymme för dem att själva projicera sina egna känslor, slutsatser och motiv 

i karaktären (Sundstedt, 2005). En historia innefattar givetvis inte heller bara en karaktär. 

Alla karaktärer har olika funktioner och det finns också ett begränsat antal roller som en 

karaktär kan ha. Till exempel måste det finnas en huvudkaraktär, någon karaktär som 

driver handlingen framåt och någon karaktär som publiken kan identifiera sig med 

(Sundstedt, 2005). Dessa karaktärstyper kan överlappa varandra. 
 

Detta kan tyckas schablonartat, men så länge karaktärerna inte blir klichéer kommer 

publiken behöva schablonen för att känna igen sig (Sundstedt, 2005). Det intressanta blir 

sedan hur manusförfattaren kombinerar karaktärstyper med varandra för att skapa en 

historia där protagonisten drivs fram och utvecklas (Sundstedt, 2005). Teorin om 

orkestrering handlar om hur man funktionsbestämmer karaktärer och kombinerar dem 

med varandra för att var och en ska vara en funktionell och aktiv del av berättelsen. Man 

tänker sig en orkester med massor av olika instrument som ska skapa ett enhetligt – men 

inte entonigt – musikstycke. I praktiken har en och samma karaktär ofta flera olika 

funktioner, eller ibland ingen tydlig funktion alls. Däremot är det, enligt Sundstedt (2005) 

berättarmässigt slöseri att skapa karaktärer som är alltför lika varandra. 
 

Det är viktigt att det inom filmen eller tv-serien ska ske en karaktärsutveckling, både med 

upp- och nergångar (Zollisch, 2004). Det gör karaktären aktiv och ger även motiv för att 

karaktären ska befinna sig i en utvecklingsprocess (Zollisch, 2004). En 
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karaktärsutveckling gör man genom att ställa karaktärerna inför svåra uppgifter och 

dilemman som tvingar dem att utvecklas för att överleva, de tvingas växa och bemöta 

uppgifter som kräver handlingar (Sundstedt, 2005). Huvudkaraktären (protagonisten) är 

oftast dominerande i händelseförloppet, det är den karaktär som publiken tar ställning för 

och identifierar sig med känslomässigt (Sundstedt, 2005). Huvudkaraktären är ofta den 

”goda människan”. De styrande faktorerna i en berättelse är huvudkonflikten och 

huvudkaraktärens utveckling. I en klassisk “Vem-vinner-historia” har huvudkaraktären 

ofta ett tydligt mål som ofta handlar om att skydda de värderingar som hotas av 

antagonistiska krafter. Det handlar om att återupprätta balansen i tillvaron, när något 

rubbat den (Sundstedt, 2005). För att nå sitt mål måste huvudkaraktären överstiga vissa 

hinder på vägen och på så vis utvecklas och komma närmare sitt mål att återställa 

balansen. Huvudkaraktären uttrycker sällan själv sina moraliska frågeställningar. 

Karaktärens utveckling mäts i handlingar, inte i vad som sägs. Ibland kan målet uttryckas 

av sidokaraktärers kommentarer. Oftast är inte heller huvudkaraktären själv medveten om 

sin egen utveckling, utan dramat tvingar fram en förändring (Sundstedt, 2005). 

 

En kortvariant av ett »Vem-vinner-manus« utveckling kan vara att huvudkaraktären har 

ett problem, eller ett oundvikligt behov som måste tillfredsställas. För att karaktären ska 

kunna nå sitt mål, och inte gå under, så krävs det att han förändras, utvecklas. 

Karaktären måste bli mogen för slutstriden. Antingen svagare eller starkare. 

(Sundstedt, 2005, s. 182). 

 

Ofta har huvudkaraktären någon slags följeslagare att bolla tankar med. Denne kallas för 

huvudkaraktärens ”närmaste relation”, en följeslagare. Den här karaktären har många 

viktiga funktioner, huvudkaraktären behöver till exempel inte gå omkring och prata med 

sig själv om sin oro och ångest, utan får en lyssnare i sin följeslagare som reflekterar över 

situationer. Men Sundstedt (2005) menar att följeslagaren inte heller nödvändigtvis bara 

ska vara ett funktionellt bollplank. Ibland slås karaktären ihop med antagonisten, eller får 

själv vara berättare. Hen blir då publikens ögon, som betraktar vad som sker. Detta kan 

vara effektivt om huvudkaraktären är svårgripbar och inte alltid förståelig. Sundstedt tar 

upp Sherlock Holmes, som bollar olika teorier med sin käre vän, doktor Watson 

(Sundstedt, 2005). 
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4.3 Detektivberättelsens uppbyggnad 
Deckarförfattaren Van Dine (2012) har i den populärvetenskapliga boken Twenty rules 

for writing detective stories beskrivit detektivromanen som ett spel, ett spel som måste ha 

regler. Dessa regler, som han har preciserat, är till för författare att följa för att läsaren 

ska tycka att det är en acceptabel detektivberättelse. 
 

I huvudsak kan man sammanfatta Van Dines (2012) budskap på följande vis: Varje 

detektivberättelse måste innehålla en detektiv, alltså någon som försöker samla ledtrådar 

för att lösa ett mysterium, inte bara råkar göra det. Detektiven får aldrig heller visa sig 

vara den skyldige. Alla ledtrådar som används för att lösa fallet måste vara tydligt 

presenterade. Det är meningen att läsaren/tittaren ska ha samma information, och därför 

samma möjligheter, som detektiven själv. Författaren får inte lura sin läsare på något sätt. 

Det innebär också att de enda trick en författare får spela sin läsare är de trick som den 

skyldige spelar detektiven. 
 

Vidare måste den skyldige avslöjas genom logisk slutledning. Det får inte hända av 

slumpen eller ett spontant erkännande från den skyldiges sida. Van Dine (2012) skriver 

också att detektivromanen aldrig får halka över till att handla om kärlek. Den ska handla 

om att lösa ett mord, inte om att få ihop ett kärlekspar. Och till sist så måste det finnas 

minst en död kropp i varje detektivberättelse. Annars är berättelsen inte är tillräckligt 

engagerande, anser Van Dine (2012). 

 

4.4 Det introverta personlighetsdraget 
Dimensionen introversion/extroversion är central i många teorier inom 

personlighetspsykologin. Fahlke & Johansson (2008) refererar till den schweiziske 

psykiatern Carl Jung, som år 1921 gav begreppen “introvert” och “extrovert” en 

personlighetspsykologisk innebörd. Enligt Jung riktar den introverta personen sin 

psykiska energi inåt och ägnar sig åt sina inre tankar och upplevelser, medan den 

extroverta personen lägger sin energi på den yttre världen. Den introverta personen 

uppfattas ofta som mer stillsam och mindre social jämfört med den extroverta som 

upplevs som mer utåtriktad. Ingen människa är enbart introvert eller bara extrovert, utan 
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alla har lite av båda i sig. Däremot är det ena i regel mer framträdande (Jung, 1921/1971, 

refererad i Fahlke & Johansson, 2008). 
 

Fahlke & Johansson (2008) refererar också till den tysk-brittiske psykologen Eysenck 

(1916-1997) som haft stor betydelse för egenskapsteorins utveckling. Eysenck tog intryck 

av Jungs tes om introverta och extroverta personlighetstyper och utvecklade så 

småningom sin trefaktormodell som innehöll tre grundläggande egenskapsdimensioner 

där introversion och extroversion tillhörde de centrala delarna. Eysencks trefaktormodell 

identifierar också personlighetsdrag som tillhör de olika personlighetstyperna. 

Ytterligheterna av Eysencks dimension introversion/extroversion kan beskrivas som att 

en introvert person är tystlåten, allvarlig, reserverad och eftertänksam medan en extrovert 

person är social, livlig, impulsiv, dominant och söker upplevelse (Fahlke & Johansson, 

2008, s. 30). 
 

Eysenck hade en hypotes om att introverta och extroverta personer är olika rent fysiskt 

och neurologiskt. Fysiskt handlar det om olikheter i hjärtrytm, andning och ögonrörelser 

(Eysenck, 2006 [New ed.]). Han hävdade också att extroverta har en lägre aktivitet i vissa 

områden av hjärnan och behöver därför en högre grad av yttre stimulans. Om hypotesen 

stämmer skulle det innebära att extroverta personer söker stimulans utifrån för att inte bli 

uttråkade. Omvänt förhållande skulle i så fall råda för introverta personer, eftersom de 

redan har en hög aktivitet i dessa områden i hjärnan och istället söker stimulans inifrån. 

Introverta personer kan därför uppfattas som att de drar sig undan, men egentligen blir de 

aktiverade inifrån istället för utifrån (Fahlke & Johansson, 2008). 
 

I dag är egenskapsteoretikerna någorlunda överens om att det sannolikt finns fem 

grundläggande personlighetsegenskaper, där en av dem är extroversion. Denna hypotes 

har utvecklats till det som i dag kallas ”femfaktormodellen” eller ”The Big Five” (Fahlke 

& Johansson, 2008). Detta är den modell som är den mest kända och vedertagna av 

personlighetspsykologer idag. Låg respektive hög grad av de fem dimensionerna 

neuroticism, öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet och extroversion, beskriver 

ytterligheterna av personlighetsegenskaperna. Fahlke & Johansson (2008, s. 34) har gjort 

en förenklad beskrivning av modellen, där låg grad av extroversion beskrivs som ”Är ofta 
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reserverad, distanserad, uppgiftsorienterad och tillbakadragen” och hög grad av 

extroversion beskrivs som ”Är sällskaplig, pratsam och optimistisk. Benägen att vara 

impulsiv och tar gärna risker”. 
 

I Matthews, Deary & Whiteman (2003, s. 335) ställs frågan “Which type of person is the 

better performance: an extrovert or an introvert?”, med svaret “It depends: sometimes 

extroverts do better and sometimes introverts, depending on a whole range of task and 

contextual variables”. Eysenck (2006 [New ed.]) hade en teori om att extroverta personer 

inte blir överstimulerade lika lätt som introverta. Enligt den så kallade Yerkes-Dodson 

Law så finns det en optimal nivå av yttre stimuli för att optimera prestationsförmågan. 

Enligt Yerkes-Dodson Law tenderar personer med hög tolerans för yttre stimuli att 

prestera bättre i högljudda miljöer eftersom de inte har lika lätt för att bli överväldigade. 

Alltså skulle extroverta personer prestera bättre i stimulerande miljöer än introverta, som 

lättare överstiger den optimala nivån av yttre stimulering. Omvända förhållanden gäller i 

miljöer med låg yttre stimuli, där extroverta lättare blir understimulerade och uttråkade 

jämfört med introverta som då presterar bättre (Matthews, Deary & Whiteman, 2003).  
 

Matthews, Deary & Whiteman (2003, s. 336) har gjort en sammanfattande modell över 

vad extroversion och introversion har för effekt på prestationer, baserad på studier som 

gjorts av olika forskare inom ämnet. Modellen visar att introverta är bättre än extroverta 

på visuell vaksamhet (visual vigilance), där de uppvisar större korrekthet och 

noggrannhet, enligt en studie av Harkins & Geen (1975). Enligt en studie av Howard & 

Eysenck (1968) har introverta också bättre långtidsminne. De är också snabbare och mer 

korrekta när det gäller problemlösning, enligt en studie av Kumar & Kapila (1987). 

(Samtliga tre studier refererade i Matthews, Deary & Whiteman (2003). 
 

Tack vare sin sociala förmåga är extroverta är bättre på verbal bearbetning av 

information. Det gör dem till exempel bättre på att hålla tal och på att föra konstruktiva 

samtal. Extrovertas fördelar är deras förmåga att konversera och att ge snabba svar. 

Introverta har istället fördelen av att deras bearbetning av information kännetecknas av 

vaksamhet, eftertänksamhet, problemlösning och strategisk försiktighet. Matthews, Deary 

& Whiteman (2003, s. 337) refererar till Brebner & Cooper (1985) som kännetecknar 
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extroverta som “geared to respond” (inriktade på att svara) och introverta som “geared to 

inspect” (inriktade på att inspektera). 

 

4.5 Den extroverta samhällsnormen 
Cain kom ut med boken Tyst: de introvertas betydelse i ett samhälle där alla syns och 

hörs år 2012. Boken är ett populärvetenskapligt verk som fått stort genomslag, framför 

allt i hemlandet USA men också här i Sverige. Cain är i grunden advokat, utbildad på 

Harvard, men har vigt en stor del av sitt yrkesliv åt att forska i och föreläsa om 

introversion. Boken Tyst har en ordentlig teoretisk grund bestående av bland annat 

klassiska studier av Eysenck och Jung men också många nutida forskare och psykologer 

inom ämnet, bland andra Elaine N. Aron och Priscilla Blinco. 
 

Cain (2012) problematiserar introversion på flera olika sätt. Hon driver en tes om att vi i 

väst lever i en extrovert samhällsnorm som har gjort att introversion blivit “ett andra 

klassens personlighetsdrag, ett slags mellanting mellan en missräkning och ett 

sjukdomstillstånd” (Cain, 2012, s. 17). Cain menar att den extroverta normen gör att de 

som är introverta känner sig utanför och annorlunda. Det gör att många introverta låtsas 

vara eller försöker bli mer extroverta för att passa in i samhällsnormen. 
 

”Det är fullt förståeligt att så många introverta gömmer sig, också för sig själva. Vi 

lever med en samling värderingar som jag kallar det extroverta idealet – den 

förhärskande uppfattningen att idealmänniskan är sällskaplig, agerar socialt dominant 

och trivs i strålkastarljuset.”  

(Cain, 2012, s. 16) 

 

Enligt Cain har det extroverta idealet dokumenterats i ett stort antal studier även om det 

inte finns samlat under någon gemensam rubrik. Forskningen visar exempelvis att talföra 

personer uppfattas som mer intelligenta än tystlåtna personer. Cain menar också att 

pratsamma människor framstår som mer attraktiva och mer önskvärda att ha som vänner. 
 

Cain (2012) skriver inte bara om hur introverta i hennes mening förbises i samhället utan 

också om hur man kan skapa ultimata förutsättningar för sig själv som introvert för att få 
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ut så mycket som möjligt av livet utan att behöva känna sig utanför men ändå få sina 

behov tillfredsställda. Hon poängterar också hur viktigt det är att komma ihåg att en 

människa inte kan reduceras till en enda egenskap. Även när det gäller 

introversion/extroversion handlar det hela tiden om en glidande skala där samma 

människa kan befinna sig på olika positioner beroende på dagsform eller situation. 
 

Det mest framträdande draget för introverta är enligt Cain (2012) att de har ett behov av 

att vara för sig själva - inte hela tiden, men då och då - och “ladda om” eftersom sociala 

situationer kan vara uttröttande. 
 

Introverta [...] kan ha mycket god social förmåga och uppskatta både fester och 

jobbmöten, men efter ett tag önskar de att de vore hemma – med pyjamasen på. De 

ägnar helst sin sociala energi åt de närmaste vännerna, arbetskamraterna och 

familjen. De lyssnar mer än de pratar, tänker efter innan de säger något och upplever 

ofta att de har lättare att formulera sig skriftligt än muntligt. De ogillar ofta 

konflikter. Många har skräck för småprat men uppskattar å andra sidan djupa 

diskussioner. 

(Cain, 2012, s. 25-26).  

 

Den här typen av människor trivs på en låg stimulansnivå, blir lätt störda och är mest 

kreativa när de får arbeta självständigt. Detta påstående stämmer överens med det som 

Matthews, G., Deary, I.J. & Whiteman, M.C. (2003) skrivit i boken Personality traits, 

om att introverta presterar sämre i uppgifter som inkluderar störningsmoment. Å andra 

sidan presterar introverta ofta bättre utan störningsmoment eftersom de inte kräver lika 

hög grad av yttre stimulans som extroverta och därför inte blir uttråkade lika lätt. De har 

ofta förmågan att fokusera på uppgifter en längre tid (Cain, 2012). 
 

Cain (2012, s. 27-28) redogör för ett ”informellt snabbtest” som man kan göra för att se 

hur introvert man är. Testet består av 20 påståenden som man kan svara ja eller nej på, 

utifrån vad som bäst beskriver en i de flesta situationer. Ju mer ja-svar man har, desto mer 

introvert är man troligtvis. Påståendena har formulerats av Cain själv utifrån uttryck för 
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introversion som de flesta forskare i dag ställer sig bakom. Några av dessa påståenden 

(enligt uppsatsförfattarnas egen ordning) är: 

• Jag pratar hellre med någon mellan fyra ögon än umgås i grupp. 

• Jag verkar inte bry mig lika mycket om pengar, uppmärksamhet och status som andra 

runtomkring mig gör. 

• Andra säger att jag är en god lyssnare. 

• Jag vill helst inte visa upp eller prata om det jag jobbar med förrän det är färdigt. 

• Jag ogillar konflikter. 

 

4.6 Hegemoni 
Marxisten Antonio Gramsci, refererad i Storey (2009), myntade begreppet hegemoni, 

som en vidareutveckling av ideologi och makt. Gramsci menade att ledarställningen i en 

social grupp yttrar sig på två sätt; som dominans och som intellektuellt och moraliskt 

ledarskap (Gramsci, 2009). Gramsci, refererad i Hall (2013), menar att det i alla 

samhällen finns maktförhållanden mellan olika sociala grupper. Olika grupper kämpar på 

många olika sätt för att bli erkända som dominanta av andra grupper och på så vis få ett 

slags maktövertag i samhället.  
 

Enligt Gramsci (Hall, 2013) syftade både Marx’ och Foucault’s ideologibegrepp för 

mycket på klassfrågan i maktstrukturerna. Han menade att deras klassbegrepp var 

förenklingar av betydligt mer komplexa strukturer som låg bakom maktförhållandena i 

samhället. Han hävdade att den hegemoniska makten omfattar betydligt mer än makt i 

form av klass eller ekonomiska intressen (Hall, 2013). 
 

Enligt Fiske (1990) och Gripsrud (2011), som båda refererar till Gramsci, är hegemoni 

nödvändig i samhället. De underordnade grupperna i samhället är beroende av att de 

dominerande sociala klasserna får behålla sin maktställning. De som domineras 

underkastar sig den hegemoniska strukturen och på så vis erkänner de sig själva som 

underordnade. På så vis upprätthålls ordningen, alltså de härskandes hegemoni. Enligt 

Fiske (1990) kan en social grupps ställning gentemot andra grupper bero på sociala 

omständigheter som klasstillhörighet, kön, rastillhörighet eller vilken annan faktor som 
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helst. Dessa sociala omständigheter hos underordnade grupper kämpar hela tiden emot 

den bild som den dominerande gruppen målar upp av vad som är hegemonin när det 

gäller sociala förhållanden hos människor (Fiske, 1990). Den dominerande ideologin 

möter ständigt motstånd mot de sociala förhållanden som den befrämjar. 
 

Eftersom hegemonin ständigt måste försvaras och vinnas på nytt måste den betraktas som 

instabil (Fiske, 1990). Detta måste sättas i förhållande till Althussers ideologibegrepp, 

som innebär att de underordnade kan godta den dominerande ideologin och på så vis 

bidra till dess spridning. Gramsci lägger däremot mer tonvikt vid motstånd mot den 

dominerande ideologin. Han menar att sociala förhållanden som strider mot den 

dominerande ideologin automatiskt skapar ett motstånd mot den. Det är ett motstånd som 

kan besegras men aldrig utplånas, och därför måste hegemonin alltid arbeta intensivt för 

att behålla sin ställning (Fiske, 1990). Enligt Fiske (1990) hävdar Gramsci att social 

förändring som möjlig. Gripsrud (2011) förklarar att om man vill förändra 

maktförhållandena i samhället måste man söka tecken på motstånd mot denna hegemoni 

och de sociala värderingar och handlingsmönster som den vilar på (Gripsrud, 2011, s. 

89). 

 

4.7 Representation och stereotyper: 
Representation är en process där språket skapar mening i vår kultur (Hall 2013). Det går 

också att uttrycka på följande vis:“Representation means using language to say someting 

meaningful about, or to represent, the world menaingfully, to other people.” (Hall, 2013, 

s. 1). Representation, enligt Hall (2013), betyder att någonting får stå för någonting annat. 

Detta ”någonting” brukar kallas för tecken. Vår kommunikativa värld består av tecken. 

Tecken kan vara ord, bilder, kläder, ansiktsuttryck. Tecknen i sig har ingen fast betydelse, 

utan betydelsen konstrueras kulturellt och socialt i samförstånd mellan människor. 

Meningen skapas i samförstånd mellan tecknet och språkbruket. Till exempel är alla som 

talar svenska eniga om att tecknet “bord” avser en möbel som man kan sitta och äta vid. 

Detta för att tecknet, som i sig är meningslöst, har laddats med ett koncept och en 

betydelse, nämligen en möbel på ben. Dock kan tecknet bord avse både ett soffbord, ett 

matbord, ett antikt bord eller ett ikea-bord, alltså är tecknet ”bord” en generaliserande 
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term som vi ändå kan förstå. Tecken som dessa kan vara mångfacetterade, därför är vi 

människor i behov av att göra denna typ av generaliseringar för att underlätta 

kommunikationsprocessen. Generaliseringar skapar stereotyper som gör det lättare för 

oss att förstå omvärlden, men det kan också skapa problem när stereotyper appliceras på 

människor. 
 

Att skapa en stereotyp är att reducera människor till en speciell uppsättning egenskaper 

som framställs som om de var fixerade av naturen (Hall 2013). Hall (2013) refererar till 

Dyer (1977) som skiljer mellan begreppen typing och stereotyping. Han menar att typing 

innebär att vi människor kategoriserar tecken och att det är essentiellt för att vi ska förstå 

vår omvärld. Det hjälper oss att identifiera objekt och placera dem i kategorier så att vi 

enklare kan fixera en gemensam betydelse. Skillnaden mellan typing och stereotyping är 

att stereotyping reducerar och överdriver de mest framträdande egenskaperna och gör en 

tydlig skillnad mellan det som är socialt “acceptabelt” och “oacceptabelt” (Hall 2013). 
 

Den här kategoriseringen bygger på att de olika kategorierna är skilda från varandra. Hall 

(2013) diskuterar begreppet skillnad och menar att det är både nödvändigt och farligt. 

Saussure menar att det är nödvändigt att göra skillnad mellan kategorier eftersom det 

hjälper oss att förstå vår omvärld (Hall, 2013). Vi definierar vad saker är utifrån vad de 

inte är (Hall, 2013). Det problematiska med att skapa stereotyper är att det ofta innebär en 

förenkling av någonting som egentligen är mer komplext. En människa är komplex men 

reduceras genom stereotyper till några få egenskaper. Enligt Hall (2013) upprätthåller 

stereotyper social och symbolisk ordning eftersom stereotyper ofta förekommer där 

maktförhållanden är sneda. Därför kan en stereotyp kallas för en orättvis representation. 

Gripsrud (2011) skriver att: 

 

“Mediernas representation av vissa grupper eller delar av befolkningen kan alltså 

provocera fram mycket starka känslor, som blir starkare ju mer de enskilda 

medlemmarna av de aktuella grupperna känner sig knutna till [...] medlemskapet i 

gruppen.”  

(Gripsrud 2011, s. 29)  
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Oftast när man pratar om representation och stereotyper handlar texterna om etnisk 

tillhörighet. Men eftersom representation kan handla om precis vilken social grupp som 

helst kommer den här uppsatsen handla om representationen av introversion. 

 

4.8 Den hermeneutiska cirkeln 
Huvudprincipen med den hermeneutiska cirkeln är att “Man måste förstå delen för att 

förstå helheten, och man måste förstå helheten för att förstå delarna” (Gripsrud, 2011, s. 

176). Hermeneutikerna menar att vi hela tiden pendlar mellan del- och helhetsförståelse 

för att förstå saker. Man bara kan förstå saker om man “använder sig av kulturella, 

politiska och historiska förkunskaper som gör att man kan betrakta textens helhet som en 

del av en större helhet” (Gripsrud, 2011, s. 176). Saker och ting måste alltså sättas i ett 

större sammanhang eller kontext för att kunna förstås.  
 

Det handlar således om att textens sociala omgivning klingar med i texten och att en 

kunskap om denna omgivning ofta är en förutsättning för att man över huvud taget ska 

kunna förstå den [...] Den situation som talet eller kommunikationen förekommer i är 

ofta avgörande för begripligheten. 

(Gripsrud, 2011, s. 177). 

 

Helhetsförståelsen som vi har när vi börjar läsa en text kan förändras under läsningens 

gång, och används hela tiden för att ge mening åt det vi läser. Enligt Gripsrud (2011) 

utgör vår medvetenhet om genrer också en central del av de förväntningar vi har på 

texten, eftersom vi redan har tidigare erfarenheter av och kännedom om den aktuella 

texttypen. Enligt hermeneutiken följer alla förståelseprocesser samma principer, vilket 

gör att vi rör oss i den hermeneutiska cirkeln så fort vi försöker förstå något, inte bara när 

det gäller texter utan allt annat också. 
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5. Metod och material 

5.1 Metod 
Den här uppsatsen analyserar karaktärer i en tv-serie, och den bäst lämpade metoden för 

detta är en narrativ analys, eftersom det är den metoden som bäst analyserar karaktärer 

och karaktärsutveckling. Narratologi har egenskapen att den kan ordna händelser efter en 

tidsaxel (Lindgren, 2009) vilket ger en fördel när man undersöker berättelser i form av 

rörlig bild. Narrativa processer överskrider genregränser och gränser mellan fiktion och 

icke-fiktion (Lindgren, 2009). Den här uppsatsen rör sig i gränslandet mellan fiktion och 

icke-fiktion i och med att den applicerar psykologiteorier som är avsedda för verkliga 

människor på fiktiva karaktärer. Det andra alternativet var en semiotisk analys. Den 

valdes bort eftersom semiotiken fokuserar på enskilda tecken, dess betydelse och hur de 

samverkar. En narrativ analys ger möjligheten att titta närmare på berättelsen, dess 

uppbyggnad och karaktärernas utveckling, vilket ligger närmast den här uppsatsens syfte 

och frågeställningar. 

 

Narratologi är som tidigare nämnt både en teori och en metod. Den teoretiska grunden för 

metodologin (se 4.1) i den här studien kommer från Bal (2009) och smalnas sedan av till 

Sundstedt (2009) för ett konkret tillvägagångssätt. Ur narratologin, både som teori och 

metod, väljs de delar ut som är relevanta för att analysera karaktärernas narrativ, eftersom 

uppsatsen syftar till att ta reda på hur karaktärerna interagerar och utvecklas. Narratologi 

är enligt Lindgren (2009) en av de huvudsakliga textuella strategierna som används av 

olika sorters texter för att representera verkligheten, alltså tolkandet av berättelser och 

dess struktur. 

 

När en publik sätter sig ner för att titta på en film eller en tv-serie har de vissa förutfattade 

meningar om vad de snart kommer att titta på. Så fort filmen/tv-serien sedan startar och 

karaktärerna presenteras gör publiken vissa antaganden om karaktärer och fortsatt 

handling. Dessa antaganden kan sedan bekräftas eller falsifieras och nya antaganden och 

gissningar tar dess plats (Jernudd, 2010). Tre viktiga begrepp som berör detta är 

suspence, surprise och mystery. Dessa tre begrepp har med berättarperspektivet att göra, 
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närmare bestämt vem som har informationen om händelseförloppet. De fungerar som 

verktyg för att skapa spänning. Suspence innebär att publiken vet mer än karaktären. 

Exempelvis kan publiken få veta att det lurar ett monster runt hörnet som hjälten snart 

kommer rusa rakt på. Surprise innebär det omvända, då har karaktären information som 

inte publiken har, till exempel om en antagonists svaga punkter. Mystery innebär att 

varken karaktären eller publiken vet vad som händer och blir tvungna att upptäcka det 

tillsammans (Bal, 2009). 
 

Narratologin har en komplex begreppsapparat där det finns flera begrepp som betyder 

samma sak. Vi har valt att göra en egen tolkning av Bals (2009) narratologimodell. För 

att få svar på uppsatsens frågeställningar har vi utvecklat ett frågeformulär som appliceras 

på materialet. Detta frågeformulär består av fyra olika checklistor där vi använder Bals 

tre dimensioner the narrative text, fabula och story men tolkar dem som producentens 

perspektiv, mottagarens perspektiv och forskarens perspektiv. Viktigt att komma ihåg är 

att mottagarens, producentens och forskarens perspektiv av naturen aldrig går att separera 

helt eftersom inget av dem kan existera i sig själv. The narrative text är den empiriska 

texten, som innehåller språk, bilder och ljud (i det här fallet tv-serien Sherlock, se 

Materialbeskrivning). The narrative text och story utgör tillsammans producentens 

perspektiv, och den berättelse som berättas genom fabulan, alltså de händelser som utgör 

berättelsen. Bals fabula-begrepp har samma definition som den klassiska narratologins 

plot, men vi har valt att använda begreppet fabula för att hålla oss så nära Bals 

narratologimodell som möjligt. 

 

Den första checklistan heter Checklista för karaktärer enligt Sundstedt (Se Bilaga 1). Den 

finns i handboken Att skriva för film (Sundstedt, 2005). Den handlar om narratologi på en 

väldigt konkret nivå, för att hjälpa författare att skapa intressanta karaktärer. I den här 

boken finns en checklista på 35 punkter som Sundstedt (2005, s. 171) rekommenderar 

manusförfattaren att fundera ut till sina karaktärer för att de ska ha tillräckligt djup i sin 

personlighet och också för att försäkra författaren om att hen inte har skapat två likadana 

karaktärer. Sundstedts checklista appliceras på materialet för kartlägga karaktärernas 

beskaffenheter både vad gäller personliga egenskaper, bakgrund och utseende. Denna 
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lista har även modifierats för att ta fram ett så relevant resultat som möjligt. Därför har 

Punkt 3: Längd och vikt och Punkt 26: Födelseplats tagits bort. Längd och vikt är för 

svårt att uppskatta och är dessutom, precis som födelseplatsen, inte relevant. I gengäld 

har vi lagt till en egen punkt på slutet som kallas för 36. Social förmåga. Detta eftersom 

analysen fokuserar på hur karaktärerna agerar socialt på olika sätt, och eftersom det inte 

fanns någon punkt i Sundstedts lista som på ett relevant sätt tog upp denna aspekt. Listan 

har även modifierats något rent språkligt för att vara enklare att tyda. Den här listan utgör 

det första steget i analysen av karaktärerna och kompletteras med de andra checklistorna 

för att analysen ska bli mer djupgående. Ovan nämnda checklista kartlägger delvis 

karaktärerna men är inte tillräcklig för att täcka in alla uppsatsens frågeställningar. För 

detta har vi skapat ytterligare tre checklistor med frågor som ska appliceras på materialet. 

 

Den här checklistan utgår från producentens perspektiv. Den handlar om hur producenten 

till the narrative text gör en fabula av en story. Här utgör karaktärerna och deras 

berättelser fabulan, och genom dessa karaktärer berättas storyn. Det andra steget, 

mottagarens perspektiv, skapas när hen tittar på serien och relaterar karaktärernas 

handlingar och personlighetsdrag till sig själv och sina egna erfarenheter. Mottagaren 

skapar alltså en egen fabula, där hen fyller i luckor som berättaren utelämnat i sin 

berättelse. Det sista steget, forskarens perspektiv, kommer till när vi som 

uppsatsförfattare tittar på materialet utifrån teorier om introversion/extroversion och 

narratologi (se 4.4, 4.1). För att få svar på uppsatsens frågeställningar skapades de tre 

sista checklistorna där teorierna användes som grund. 
 

Nästa checklista är Checklista för introverta och extroverta handlingar. Den består av två 

punkter som ska indikera vilka av karaktärernas handlingar och beteenden som pekar mot 

introversion eller extroversion. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det introvoverta 

personlighetsdraget gestaltas i serien. Eftersom den här analysen handlar om fiktiva 

personer och inte verkliga människor med riktiga psyken går det inte att göra någon 

analys av karaktärernas verkliga tankar och känslor. Det vi kan analysera är deras 

handlingar, därför skapades den här checklistan. Alla handlingar och reaktioner är 

dessutom uttänkta och gestaltade av manusförfattare och skådespelare. Därför kommer 
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den här delen av analysen bara beröra den delen av introversion och extroversion som 

konstitueras genom handlingar och beteenden. Analysen berör alltså endast det autonoma 

verket och inte författarnas eller skådespelarnas personligheter eller handlingar utanför 

serien. 

 

Checklista för karaktärernas sociala interaktion handlar om hur karaktärerna interagerar 

med varandra och med andra karaktärer. Den ska hjälpa oss att besvara frågeställningen 

om hur huvudkaraktärerna interagerar med varandra och med andra med utgångspunkt i 

interoversion/extroversion. Vi som läsare/lyssnare/tittare får genom karaktärernas 

interaktion information om deras egenskaper och inre liv på olika sätt, både genom vad 

de själva berättar och hur de handlar, och genom hur andra karaktärer behandlar dem 

(Bal, 2009). Genom att jämföra hur karaktären ser på sig själv och hur andra ser på 

karaktären kan man få reda på ifall de påverkas av vad andra karaktärer tycker. Man kan 

alltså se om karaktärerna följer den rådande hegemonin.  

 

Den sista checklistan som behövs för analysen är Checklista för karaktärernas narrativ. 

Den ska besvara frågeställningen om vilken utveckling som sker hos huvudkaraktärerna, 

fortfarande med utgångspunkt i introversion/extroverion. Den här checklistan fokuserar 

på karaktärernas narrativ och utveckling i de valda scenerna (för urval av scener se 9.6). I 

en berättelse måste det alltid ske någon typ av karaktärsutveckling (Bal, 2009). 

Karaktären utvecklas genom att övervinna hinder och konflikter. Den här checklistan 

kartlägger karaktärernas huvudkonflikter och hur de löser dessa och på så vis utvecklas. 

 

5.2 Material 
Materialet som analyseras är delar av den brittiska tv-serien Sherlock. Serien startade år 

2010 och består hittills av tre säsonger (imdb.com, 2015). Nya avsnitt är beräknade till 

januari 2016. Serien har vuxit mycket sedan starten och vunnit stor popularitet. Serien är 

en ny tolkning av Sir Arthur Conan Doyles berättelser om Sherlock Holmes som utspelar 

sig i nutida London. Det är en alldeles särskild vänskap som uppstår mellan 

privatdetektiven Sherlock Holmes och före detta militärläkaren John Watson under 

seriens gång, då de annars inte har många andra människor i sina liv. 
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Vi valde den här tv-serien för att den är ett aktuellt populärkulturellt exempel på en serie 

med intressanta, introverta karaktärer. Dessutom finns inte bara en introvert 

huvudkaraktär, utan två, vilket gör det ännu mer intressant. Serien har vuxit i popularitet 

sedan första avsnitten 2010 och har väldigt stor internationell tittarkrets. 
 

Den här uppsatsen utgår från den version av Sherlock som finns på svenska Netflix 

(netflix.com). Där finns serien i sin helhet för den som har inloggning. Vid referens till 

materialet görs det på följande vis (exempel): S01E01 0:30:21. Det tyds på följande vis: S 

= season (säsong), E = episode (avsnitt). Det betyder att exemplet avser en scen/händelse 

30 minuter och 21 sekunder in i första avsnittet på första säsongen. 
 

5.2.1 Materialurval 

Eftersom vi använder ett hermeneutiskt arbetssätt har vi själva valt ut scener som är goda 

exempel på det vi undersöker. För att kunna hitta dessa goda exempel har vi tittat på 

serien från början till slut. Det här gav oss en helhetsbild av materialet och hjälper oss att 

göra ett relevant urval. Alternativet var ett “opartiskt urval” som att till exempel analysera 

30 sekunder var åttonde minut eller liknande. Det skulle inte ge ett relevant resultat 

eftersom vi till exempel skulle bli tvingade att analysera scener där huvudpersonerna inte 

funnits med. Det skulle försvåra våra möjligheter att hitta goda exempel. 

 

Vi vill undvika att den här uppsatsen blir för ensidig, alltså att vi skulle välja scener 

utifrån en förutfattad mening om att serien skulle reproducera det extroverta idealet. 

Därför har vi formulerat frågeställningarna så att vi blir tvingade att välja material utifrån 

både introversion och extroversion istället för att bara rikta in oss på det som skulle passa 

vår tes. För en fullständig förteckning av de klipp som används i analysen, se 9.6. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
När checklistorna var färdiga började vi gå igenom materialet. Vi tittade tillsammans 

igenom alla avsnitt av serien, pausade och anteckade under tiden när vi såg sekvenser där 

vi tyckte oss få svar på frågorna i checklistorna. När allt material hade tittats på började 
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vi med att svara på frågorna i Checklista för karaktärer enligt Sundstedt (se 9.1). Detta 

för att lära känna karaktärerna och få en grundläggande uppfattning om dem. Vi började 

med att kartlägga Sherlock och fortsatte sedan med Watson. Efter det bestämde vi oss för 

att dela upp vår analys i fem olika teman utefter vad vi fann intressant och vilka mönster 

vi kunde se i materialet. Vi valde dessa teman utifrån våra checklistor, som i sin tur är 

skapade utifrån uppsatsens frågeställningar. 

 

Antalet scener vi antecknat under genomgången var alldeles för stort. För att påbörja 

urvalsprocessen och få en hanterlig mängd material började vi med att skriva ner några 

scener var som vi trodde var goda exempel på det vi ville undersöka. När det sedan var 

dags att börja skriva analysen bestämde vi oss för att börja med att undersöka temat 

representationen av introversion. Eftersom introversion/extroversion är den här 

uppsatsens huvudtema var det mest logiskt att börja i den änden. Syftet med det var att få 

en bild av karaktärernas introverta och extroverta drag. Detta gjordes genom att försöka 

applicera checklistans frågor på de sekvenser ur materialet vi antecknat. Vi valde ut de 

sekvenser där vi trodde att vi skulle kunna få svar på våra frågor. De svar vi fick 

diskuterades utifrån uppsatsens teorier. 

 

Denna arbetsgång följde vi i analysens fyra resterande teman. Den här uppsatsen syftar 

till att undersöka den eventuella reproduktionen av stereotyper, men för att kunna dra 

några slutsatser kring detta var vi tvungna att gå igenom alla andra teman först. Därför 

resonerade vi kring stereotyper på slutet (se 6.5). 

 

Genomgående i analysen har vi försökte hitta goda exempel som ger svar på frågorna i 

våra checklistor, istället för att räkna upp många exempel som pekar mot samma sak. Vi 

har även försökt hitta sekvenser som täcker in flera olika frågor/teman/mönster. Då vi 

gett oss själva tolkningsföreträde genom ett hermeneutiskt arbetssätt behöver vi inte hitta 

flera exempel på samma sak för att kunna argumentera för en sekvens relevans. Detta gör 

också att uppsatsen blir lättare och intressantare att läsa.  
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6. Resultat/analys 

6.1 Representation av introversion 
Det här är analysens första tema som grundar sig i uppsatsens syfte att undersöka 

representationen av det introverta personlighetsdraget i karaktärerna. Den här delen av 

analysen utgår därför ifrån frågorna i Checklista för introverta och extroverta handlingar 

(se 9.2). Resonemang förs utifrån svaren på checklistans frågor i kombination med teori. 

 

Ett av Sherlocks mest framträdande drag är hans förmåga att totalt gå in i sig själv och 

tänka intensivt för att finna svaret på mysteriet han ställs inför. Ett exempel på detta är i 

S01E02 0:21:44, när han sitter och försöker lösa ett mysterium och har inte märkt av att 

Watson har lämnat lägenheten för länge sedan. Han har varit så uppslukad av sina egna 

tankar att han inte märkt att han varit ensam i över en timme. Han har ett exceptionellt 

minne och en stor medvetenhet kring hur han organiserar alla sina minnen och sin 

kunskap. Han gör det i form av det han kallar för sitt “minnespalats”. När detta begrepp 

introduceras skickar han ut Watson och en forskare ur rummet för att inte bli störd i sitt 

tänkande. Det är först när han blir ensam i rummet som han verkligen kan koncentrera 

sig, fokusera och tänka intensivt. Då kommer han åt sin “minneskarta”, som han bara har 

åtkomst till när han är ensam och inte blir störd av andra (S02E02 1:10:02). Han hyser 

extremt stor tilltro till sitt eget minne och sina egna erfarenheter och hittar ofta svaret 

inom sig själv. Det är hans sätt att få “vara ifred”. Sherlock riktar sin psykiska energi inåt 

och ägnar sig åt sina inre tankar och upplevelser (Fahlke & Johansson, 2008). 

Minneskartan är också ett exempel på hans goda långtidsminne, som det är vanligt att 

introverta har (Howard & Eysenck, 1968, refererad i Matthews, Deary & Whiteman, 

2003). 
 

Det finns flera exempel på när Sherlock inte kan tänka för att han blir störd att yttre 

faktorer, till exempel i S01E01 0:59:26. I den scenen är det många andra människor i 

lägenheten samtidigt, som pratar om olika saker när han försöker tänka ut lösningen på 

mysteriet. Till slut blir han arg och vrålar åt de andra att de ska vara tysta så att han kan 

tänka. När det blir tyst dröjer det inte länge förrän han har hittat svaret. Detta stämmer väl 
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överens med teorin om att introverta personer presterar bättre i en miljö utan många 

störningsmoment. De har ofta lägre tolerans för hur mycket yttre stimulans de kan 

hantera utan att tappa koncentrationen (Matthews, Deary & Whiteman, 2003). Men det 

får inte heller bli för tyst i Sherlocks huvud. I S01E03 0:02:51 har han inte har något fall 

att sysselsätta hjärnan med. Istället sitter han slött i sin fåtölj och övar pistolskytte på en 

ritad gubbe på väggen för att ha något att göra. Introverta behöver också stimulans för att 

inte bli uttråkade, i form av inre tankar och upplevelser, vilket gör att när Sherlock inte 

har något att sysselsätta sin hjärna med blir han understimulerad (Matthews, Deary & 

Whiteman, 2003). Sherlock blir mer störd av yttre stimulans än Watson, och kan totalt 

tappa förmågan att tänka om han befinner sig i en rörig miljö. Det tyder på att Sherlocks 

optimala stimulansnivå är lägre än Watsons (Matthews, Deary & Whiteman, 2003).  
 

Problemlösning är Sherlocks allra bästa förmåga, som han också byggt hela sitt yrke på. 

Det kräver också en viss försiktighet för att inte avslöja för brottslingarna att man är dem 

på spåren. Sherlock har en extremt god observationsförmåga som han använder för att 

lösa fall. I själva verket är den så bra att den kanske inte kan härledas till introversion 

utan snarare till någonting annat, trots att en god observationsförmåga är något som 

förknippas med introversion (Matthews, Deary & Whiteman, 2003). 

Observationsförmågan visar sig till exempel i S01E03 0:21:26, när han tittar på ett par 

skor och kan på fläcken berätta mycket både om ägaren och om var skorna befunnit sig. 

Sherlock är väldigt eftertänksam till naturen men tänker ändå så snabbt att ingen annan 

hänger med i hans tempo. Enligt Matthews, Deary & Whiteman (2003) är visuell 

vaksamhet, alltså observationsförmåga, en av introverta personers styrkor. Sherlocks 

andra styrkor när det gäller att bearbeta information kännetecknas av eftertänksamhet, 

problemlösning och strategisk försiktighet (Matthews, Deary & Whiteman, 2003).  
 

Introverta personer uppfattas ofta som mindre sociala jämfört med de extroverta (Fahlke 

& Johansson, 2008). Sherlock säger själv i S01E01 0:10:42 att han ibland inte pratar på 

flera dagar när han tänker, vilket tyder på att han inte har något större behov av social 

kontakt. En anledning till att introverta ibland uppfattas som asociala är för att de har ett 

behov av att dra sig undan och vara för sig själva (Cain, 2012). För Sherlock handlar det 
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mest om ett behov av att vända sig till sitt eget inre för att söka svar, vilket är hans sätt att 

“vila” från det sociala. Enligt Cain (2012) har introverta ofta skräck för småprat men 

uppskattar å andra sidan djupa diskussioner. Sherlock är rädd för småprat. Han 

värdesätter det inte över huvud taget och nappar inte alls när någon försöker småprata. De 

enda gångerna som Sherlock försöker småprata är när han har en baktanke med det, oftast 

för att utnyttja en person för sin egen vinning. Då känns det genast väldigt onaturligt och 

tillgjort. Ett exempel på det är i S01E02 0:53:13, när han försöker småprata med Molly 

för att hon ska göra honom en tjänst. Sherlock kan inte känna av sociala situationer och 

tar alltid plats när det kan gynna honom själv, utan att bry sig om sociala koder. 

Sherlocks sätt att ta över situationen är också ett mer extrovert beteende jämfört med 

Watsons typiska introverta beteende att hålla sig i bakgrunden. 
 

Flera av påståendena i snabbtestet som Cain (2012) har konstruerat för att ta reda på hur 

introvert man är (se 4.4) stämmer väl in på Sherlock. Två av dem som det finns bra 

exempel på i serien är: “Jag verkar inte bry mig lika mycket om pengar, uppmärksamhet 

och status som andra runtomkring mig gör” och “Jag vill helst inte visa upp eller prata 

om det jag jobbar med förrän det är färdigt”. Exempel på det första påståendet är när 

Sherlock vid flera tillfällen tvingas stå inför en massa människor på en presskonferens 

och vara centrum för all uppmärksamhet. Han känner sig obekväm med 

uppmärksamheten och är inte intresserad av komplimangerna eller de dyra 

tackpresenterna (S02E03 0:03:08). Watson bryr sig mer om pengar än Sherlock, vilket 

kan bero på att han har lägre socioekonomisk status (se 9.5.2). Ingen av dem tycker om 

att stå i rampljuset eller bryr sig speciellt mycket om uppmärksamhet och status. I 

S01E03 0:47:31 syns ett exempel på det andra påståendet när det visar sig att Sherlock 

har vetat svaret på gåtan länge utan att tala om det, han använde tiden till att komma 

vidare i ett annat fall och yttrade inte svaret förrän han var klar. 
 

Även Watson uppvisar många introverta drag i serien. Han tycks inte ha ett lika stort 

behov av att vara ifred, även om han verkar vara en man som trivs för sig själv. Sedan 

han träffade Sherlock vill han gärna hänga med honom på det mesta istället för att vara 

själv. I S01E02 0:07:56 syns exempel på introverta egenskaper när Watson följer med 
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Sherlock till en bank. Han låter Sherlock prata med bankmannen och sitter själv tyst 

bredvid och lyssnar och iakttar. I den här situationen väljer han förmodligen att ”ligga 

lågt” eftersom han inte vet vad samtalet gäller. Istället för att lägga sig i väntar han 

tålmodigt medan Sherlock förhör sig om fallet. I den här situationen kan Watson 

beskrivas som tystlåten, allvarlig, reserverad och eftertänksam (Fahlke & Johansson, 

2008, s. 30). Beteendet som Watson uppvisar i den här situationen kan göra att han 

uppfattas som asocial. Cain (2012) problematiserar föreställningen om att introverta 

personer uppfattas som asociala. Hon menar att introverta kan ha mycket god social 

förmåga men att deras naturliga beteende är att lyssna snarare än att prata. Watson 

uppvisar ofta en god social förmåga som gör att han anpassar sitt beteende utifrån den 

sociala situationen. Vid vissa tillfällen, när det passar för situationen, håller han sig i 

bakgrunden och vid andra tillfällen tar han mer plats. Watson är en introvert person som 

lätt kan uppfattas som asocial men som egentligen har god social förmåga. Trots sin 

lugna läggning söker Watson spänning vilket kan sägas vara ett mer extrovert drag 

(Fahlke & Johansson, 2008). Han tycker att det är roligt att vara ute och jaga brottslingar 

tillsammans med Sherlock och sätter sig ofta i farliga situationer. 
 

Både Sherlock och Watson föredrar få och nära relationer. Watson har många 

bekantskaper men däremot, som många introverta, få nära vänner som han lägger sin 

energi på (Cain, 2012). Sherlock är dock mer extrem i det avseendet eftersom han har 

väldigt svårt att knyta sociala kontakter och därmed blir begränsad i sitt sociala umgänge, 

medan Watson kan lära känna de flesta och därmed inte är lika begränsad socialt.  
 

Cain (2012) skriver också att introverta ogillar konflikter. Watson undviker att själv 

hamna i konflikter. De gånger han anser att det är nödvändigt är det ofta för att han har en 

stark moralisk ståndpunkt som gör att han hellre sätter sig i konflikt med någon än 

frångår sin moraliska övertygelse. Han tycker att Sherlock kastar sig in i alldeles för 

många konflikter och ursäktar ofta Sherlocks ibland överdrivna benägenhet att bråka. Till 

exempel medlar han vid flera tillfällen mellan Mycroft och Sherlock, när han tycker att 

de bråkar i onödan. Det ser vi exempel på när Sherlock, till Mycrofts förtret, vägrar klä 
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på sig i Buckingham Palace (S02E01 0:17:03) och Watson försöker förhindra att 

bröderna ställer till en scen. 
 

Watsons främsta introverta egenskaper är att han är reserverad, distanserad, 

tillbakadragen, eftertänksam och försiktig (Matthews, Deary & Whiteman, 2003). Det 

syns tydligt genom Watsons behärskade tal och relativa fåordighet. Försiktigheten gör att 

han tycker att Sherlock behöver vara mer aktsam och inte rusa rakt in i onödigt farliga 

situationer. Även när det gäller Watson stämmer flera av påståendena i det snabbtest som 

Cain (2012) har konstruerat (se 4.5). Två punkter som stämmer bra är: “Andra säger att 

jag är en god lyssnare” och “Jag pratar hellre med någon mellan fyra ögon än umgås i 

grupp”. Watson är en god lyssnare som kan få folk att öppna sig för honom. Han är bra 

på att gå försiktigt fram och få människor att anförtro sig och berätta saker. Det märks när 

han pratar med människor i känsliga situationer eller intervjuar vittnen (S01E03 0:01:22). 

Det andra påståendet stämmer också väl in på Watson, eftersom han hellre håller sig i 

bakgrunden (S01E02 0:07:56) och låter Sherlock sköta snacket i sällskap med andra men 

gärna pratar och diskuterar med Sherlock i enrum. 
 

Utifrån det som hittills analyserats i karaktärernas handlingar och beteenden (se 

fullständig kartläggning av karaktärerna under 9.5) kan det konstateras att båda två, i 

egenskap av fiktiva karaktärer som är skapade och sammansatta med ett specifikt syfte, 

har mycket av det introverta personlighetsdraget och inte alls lika mycket av det 

extroverta. Alla människor har en blandning av extroverta och introverta egenskaper 

(Fahlke & Johansson, 2008). Båda dessa karaktärer representerar det introverta 

personlighetsdraget på lite olika sätt. Trots att båda är introverta är de olika både vad 

gäller beteenden och beskaffenheter, för precis som Sundstedt (2005) skriver så är det 

berättarmässigt slöseri att skapa karaktärer som är för lika varandra. 
 

I en sammanfattande beskrivning av karaktärernas tydligaste introverta egenskaper vill vi 

beskriva dem på följande vis. Sherlock: dålig social förmåga, inåtvänd, extremt bra 

observationsförmåga, problemlösare. Watson: god social förmåga, försiktig, reserverad, 

eftertänksam, ogillar konflikter. I en sammanfattande beskrivning av karaktärernas 

tydligaste extroverta egenskaper vill vi beskriva dem på följande vis. Sherlock: söker 
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spänning, tar stor plats i sociala sammanhang, ej konflikträdd. Watson: söker spänning, 

presterar bra i röriga miljöer. 

 

6.2 Social interaktion och hegemoni 
Det här är analysens andra tema som grundar sig i frågeställningen Hur interagerar 

huvudkaraktärerna med varandra och med andra karaktärer med utgångspunkt i 

introversion/extroversion? Den här delen av analysen utgår därför ifrån frågorna i 

Checklista för karaktärernas sociala interaktion (se 9.3). Resonemang förs utifrån svaren 

på checklistans frågor i kombination med teori. 

 

I seriens allra första avsnitt finns en scen (S01E01 0:56:35-1:00:38) som är intressant att 

titta på när det gäller social interaktion mellan karaktärer med utgångspunkt i 

introversion/extroversion. I den här scenen interagerar Sherlock och Watson både med 

varandra och med andra karaktärer, fast på väldigt olika sätt. Sherlock försöker lösa fallet 

men hela hans lägenhet är full av folk som stör honom i tänkandet. Han skulle ha 

föredragit att alla försvann därifrån och lämnade honom ifred. Till slut blir han arg och 

skriker åt de andra närvarande att de måste vara tysta så att han ska kunna tänka. 

Poliserna Donovan och Anderson protesterar våldsamt, men Lestrade ber dem göra som 

Sherlock säger. Men Sherlocks behov av att vara ifred blir inte respekterat av de andra 

karaktärerna. När han blir arg och kräver att de ska respektera honom tycker de att han är 

respektlös. Sherlock bryr sig emellertid inte alls om att hans beteende uppfattas som 

konstigt eller otrevligt. Lestrade är den som i det här fallet känner till och respekterar 

Sherlocks behov av tystnad och tvingar sina underordnade att anpassa sig eftersom han 

vet att det kan få Sherlock att lösa fallet.  
 

Watson blir upprörd över att polisen misstänker Sherlock för att ha knark i lägenheten, 

men när det går upp för honom att det kanske är sant blir han tyst och håller sig mest i 

bakgrunden. Han ifrågasätter inte Sherlocks behov av tystnad, utan försöker istället 

hjälpa honom genom att inte prata eller störa. Dels respekterar han Sherlock och dels 

förstår han sig på hans introverta sidor eftersom han själv är introvert. Watson är den som 

Sherlock faktiskt respekterar och lyssnar på. Han fungerar genomgående som Sherlocks 
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“sociala samvete”, som kan tala om för honom när han har gått för långt eller varit 

okänslig. I situationer då Sherlock blir uppeldad säger han ofta opassande saker och 

behöver Watson för att bli “nedplockad”. Då kommer Watsons lugn, empati och 

känslighet till användning för att Sherlock inte ska förvärra konflikten ytterligare. 

Sherlock inser att han behöver Watson i dessa lägen eftersom den sociala strukturen inte 

accepterar hans beteende, även om Sherlock själv tycker att det borde vara accepterat.  
 

Watson har valt flera vägar i livet som passar hans introverta läggning. Han valt att leva 

ensam och dra ut i krig. Men nu vill han ha familj. Hittills har det inte passat ihop med 

hans introverta personlighet som gör att det är enklast för honom att leva själv. Nu har 

han bestämt sig för att han vill hitta en partner, men det kräver att han utvidgar sitt sociala 

nätverk för att hitta den rätta. Med utgångsläget att han är en introvert person kan man 

tänka sig att det här är påfrestande för honom eftersom det för en introvert kräver väldigt 

mycket energi att söka nya sociala kontakter (Cain, 2012). Watson tycker att en man i 

hans ålder borde ha en familj och han är inte tillfreds med att han har svårt att vara nöjd 

med en lugn och trygg tillvaro. Förutom att han har svårt att leva med någon har han svårt 

att ge upp sin spännande livsstil tillsammans med Sherlock. I början av serien dejtar han 

flera kvinnor men förstör själv sina möjligheter till ett fortsatt förhållande genom att 

prioritera att jaga brottslingar med Sherlock. Watsons problem är att han vill ha båda, och 

han förstår inte att han måste prioritera annorlunda för att kunna ha ett stadigt 

förhållande.  
 

Hela Watsons beteende kring kärlek och familjeliv kan diskuteras utifrån begreppet 

hegemoni. I Watsons värld är hegemonin att en man i hans ålder ska vara gift och ha 

familj. Det gör gifta män till den dominerande klassen som han försöker passa in i (Fiske, 

1990). Enligt Cain (2012) är det vanligt att introverta personer försöker bli mer 

extroverta. I det här fallet försöker Watson gå emot sin egen natur, både som introvert 

och som spänningssökande, för att få en plats i den dominerande klassen av “gifta män”. 

Om han dessutom lyckas bli mer extrovert på vägen mot sitt mål att bli en “gift man” har 

han också rättat sig efter samhällsstrukturen där extroverta är den dominerande klassen 

över introverta. Watson har en ständig önskan om att bli “normal”. Hans föreställning om 
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vad som är “normalt” bygger på hegemonin. I och med att han underordnar sig den 

dominerande ideologin bidrar han till dess spridning (Fiske, 1990). 
 

Den dominerande ideologin möter ständigt motstånd mot de sociala förhållanden som 

den befrämjar (Fiske, 1990). Sherlock motarbetar den dominerande ideologin. De sociala 

förhållanden som han förespråkar strider mot gängse uppfattning, dvs. hegemonin, och 

skapar därför ett motstånd mot den (Fiske, 1990). Vid flera tillfällen uttrycker Sherlock 

att han är medveten om sociala regler och även om hur han uppfattas när han bryter mot 

dem. Han väljer ändå att fortsätta bete sig precis som han själv vill. Han vägrar 

underordna sig hegemonin, för honom är det bara viktigt vad han själv tycker. När han 

håller tal på Watsons bröllop (S03E02 0:24:07) börjar han med att förkasta hela 

fenomenet giftermål. Han fortsätter med att tala nedvärderande om Watson, upphöja sig 

själv och förkasta religionen. I nästa mening visar Sherlock däremot att han är medveten 

om att det här är uttalanden som inte passar sig i ett bröllopstal, när han säger att: “Det 

jag försöker säga här är att jag är den mest otrevlige, ohövlige, obildade och generellt 

mest vidriga skitstövel man kan ha oturen att råka på” (S03E02 0:25:16). Redan i förväg 

har människor förutspått att Sherlock kommer att göra bort sig när han håller sitt tal 

eftersom han saknar social kompetens och ofta är ovänlig och dålig på att uttrycka 

känslor. Inledningen i talet tyder på att det kommer bli precis som folk tror. Sedan 

kommer vändningen som visar att han faktiskt är medveten om vilka sociala 

konstruktioner som finns och att han ständigt bryter mot dessa. Han förstår också att det 

gör att folk ser honom på ett visst sätt. Han är alltså medveten om hegemonin om hur 

man beter sig i sociala sammanhang, och han också är medveten om att han motarbetar 

den. 

 

6.3 Karaktärernas narrativ 
Det här är analysens tredje tema som förbereder nästa tema som handlar om 

karaktärsutveckling. För att kunna dra några slutsatser kring karaktärsutveckling måste vi 

först titta på karaktärernas narrativ. Detta för att kartlägga karaktärernas konflikter och 

dess lösningar. Den här delen av analysen utgår därför ifrån frågorna i Checklista för 
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karaktärernas narrativ (se 9.4). Resonemang förs utifrån svaren på checklistans frågor i 

kombination med teori. 

 

Karaktärernas narrativ och den stora berättelsens narrativ följer inte nödvändigtvis 

varandra. De stora vändpunkterna i historien är inte nödvändigtvis de viktigaste 

vändpunkterna för karaktären. Det finns flera typer av ”tidsaxlar” i karaktärernas narrativ. 

Karaktärernas huvudnarrativ går under flera avsnitt men varje fristående avsnitt har egna 

storylines med egna narrativ. För Sherlocks del innebär varje avsnitt ett nytt problem och 

en ny konflikt, i form av ett nytt fall, som behöver lösas men Sherlocks huvudnarrativ går 

under flera avsnitt. Det kan också vara så att de stora vändpunkterna i historien förändrar 

karaktären på så sätt att nästa gång en konflikt visar sig reagerar karaktären på ett annat 

sätt. Karaktärerna är dock sällan medvetna om sin egen förändring (Sundstedt, 2005). För 

att undersöka karaktärernas narrativ kan man betrakta olika konflikter eller problem som 

karaktären ställs inför. Sherlocks största konflikt genom serien är hur han ska besegra sin 

ärkefiende; Moriarty. Det finns två väldigt viktiga scener för just detta under seriens 

gång. 
 

Sherlock ställs äntligen inför sin fiende i S01E03. På vägen har han varit tvungen att 

övervinna flera hinder (Sundstedt, 2005) som Moriarty placerat ut för honom i form av 

bomber som han satt fast på människor och som kommer att detonera om inte Sherlock 

löser gåtan. Mötet avhandlas i en lång scen vid en bassäng vars klimax får sin upplösning 

i början av nästa avsnitt (S01E03 1:20:03-1:28:49 – S02E01, 0:00:05-0:03:45). Sherlock 

går in i situationen med inställningen att han, som vanligt, kommer ha övertaget. Det har 

han inte, visar det sig, eftersom Moriarty har hittat hans svaghet, nämligen Watson. Han 

har tillfångatagit Watson och satt fast en bomb på honom. Hela stället vimlar av 

krypskyttar med lasersikten. De är omringade. Sherlock och Moriarty pratar en god stund 

och båda försöker verbalt spela ut den andra. Under hela detta skeende kämpar Sherlock 

för att återta kontrollen över situationen. Till slut är det Moriarty som avslutar dödläget 

genom att gå därifrån. Här sker en stor vändpunkt i Sherlocks narrativ eftersom han nu 

ställs inför utmaningar han aldrig tidigare stött på, eftersom han har förlorat kontrollen. 

Sherlocks inre motivation att vilja ta tillbaka kontrollen (Zollisch, 2004) grundar sig i en 
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stolthet över att alltid vara den smartaste och en hunger efter svåra utmaningar. Det är 

också vad Sundstedt (2005) skulle kalla för hans brist, något som också gör honom 

spelbar och intressant. Sherlock kan nämligen aldrig någonsin backa från en utmaning. 

Det här driver historien framåt genom Sherlocks strävan att återupprätta balansen och 

återigen vara i kontroll (Gripsrud, 2011). 
 

Under tiden som följer i serien ser Moriarty till att grundligt förstöra Sherlocks rykte och 

istället plantera föreställningen om att Sherlock skulle vara en bluff. Det hela kulminerar i 

nästa viktiga scen där Moriarty och Sherlock möts på ett tak. Moriarty förklarar för 

Sherlock att den enda utvägen för att inte hans medhjälpare ska skjuta alla hans vänner är 

att Sherlock ska hoppa från taket och därmed ta livet av sig. Moriarty utnyttjar precis som 

förra gången Sherlocks svaghet, nämligen hans vänner. Detta trots att Sherlock hävdar att 

han står fri från känslor, att de bara är i vägen. Det är någonting han själv intalar sig men 

som egentligen inte stämmer och det har Moriarty lyckats lista ut. Moriarty eliminerar 

Sherlocks sista möjlighet att prata sig ur situationen genom att skjuta sig själv i huvudet. 

Det är sekunden när allting ställs på sin spets, konfliktens största vändpunkt och det stora 

dilemmat som Sherlock måste övervinna (Sundstedt, 2005) (S02E03 1:08:35-1:17:27).  

 

Den här scenen har, som många andra scener, både surprise, mystery och suspence 

beroende på från vems perspektiv man ser händelseförloppet. Från Sherlocks perspektiv 

är det ett fall av suspence, han vet vad som kommer hända. Från Watsons perspektiv är 

Sherlocks överlevnad bitvis ett mystery, innan publiken får veta att Sherlock överlevde. 

Där ändras Watsons perspektiv från mystery till suspence  när publiken vet att Sherlock 

lever, men det gör inte Watson. För att lösa konflikten hoppar Sherlock från taket trots att 

publiken in i det sista hoppas att han faktiskt ska ta sig ur situationen. När han väl hoppar 

funderar publiken på hur Sherlock skulle kunna överleva fallet, trots att allt tyder på 

motsatsen. Slutligen är också den stora frågan huruvida den egoistiska Sherlock faktiskt 

kommer att offra sitt liv för sina vänner. Alla dessa tre oklarheter skapar spänning och 

lämnar utrymme för egna tankar och tolkningar om vad som egentligen hände (Sundstedt, 

2005). Det visar sig senare att Sherlock löste konflikten på ett helt annat sätt än hur det 
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verkade vara från början, en surprise, han lyckades iscensätta sin egen död och offrade 

sig alltså inte på riktigt. 
 

Båda dessa scener när spänningen når en topp är intressanta eftersom det för publiken är 

oklart vad som egentligen händer. I båda fallen är Sherlock försatt i ett ordentligt 

underläge, någonting som tittaren vet inte brukar hända. Sherlock kan ju alltid 

utmanövrera vem som helst i vad som helst - eller? Tittaren känner sig plötsligt osäker. 

Moriarty är den som har greppet om situationen eftersom det är han som har makten att 

avsluta dödläget. Det finns en symbolik i miljöerna där de befinner sig i dessa avgörande 

scener. Miljöerna blir symboler för att konflikten når sin yttersta spets. Första gången 

befinner de sig vid en bassäng i ett badhus, där bassängen blir en metafor för att Sherlock 

måste simma och hålla huvudet ovanför vattenytan genom att spela ut Moriarty för att 

inte sjunka till botten, bli besegrad. Andra gången, när spänningen är som allra högst och 

publiken verkligen frågar sig om Sherlock ska leva eller dö, befinner de sig på ett tak, 

högt, högt ovanför marken. Sherlock balanserar på takets kant som kommer vara helt 

avgörande för hans överlevnad. På taket är det också intressant att publiken inte vet vad 

som egentligen händer. Inget av det som verkar hända händer egentligen, men det 

uppdagas först senare. Det här är ytterligare ett av många fall av surprise. Publiken tror 

att det var meningen att både Sherlock och Moriarty skulle dö just där och just då, i själva 

verket dog ingen av dem.  

 

Att Sherlock gjorde det var på sätt och vis väntat, de som är bekanta med Arthur Conan 

Doyles originalberättelser vet också att Sherlock Holmes vid ett tillfälle gör just detta. 

Han är dessutom huvudperson i serien, vilket gör det troligt att han kommer återvända. 

Därför slits publiken mellan hopp och förtvivlan. Det verkar först som att Moriarty vann 

eftersom Sherlock dog. Men så visar det sig att Sherlock överlevde, alltså lyckades han 

överlista Moriarty. Tills det visar sig att Moriarty också överlevde. Vem vann då 

egentligen? Moriartys återkomst är ännu ett exempel på surprise. Hur Sherlock överlevde 

fallet förblir i suspence. Publiken kan inte utröna vem som egentligen hade övertaget eller 

om de spelade ut varandra. Båda två är övertygade om att de är smartare än den andra, 

men publiken får aldrig riktigt veta vem som vinner. Den frågan står fortfarande kvar 
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inför nästa säsong. Eftersom Moriarty kommer tillbaka i slutet av tredje säsongen vet 

publiken att de kommer att mötas igen - striden är inte slut. 
 

John Watsons narrativ har ett stort problem som i sin tur innehåller två konflikter. I de två 

konflikterna finns totalt fyra vändpunkter. Han är från början en bekymrad figur med en 

krigsskada och mår själsligen inte speciellt bra. Watsons narrativ handlar inte om hur 

han, som Sherlock, ska utvecklas för att besegra sin fiende utan om hur han ska besegra 

sina egna demoner. Watsons första stora konflikt är att han måste övervinna sig själv och 

sina hjärnspöken för att bli lycklig och fungera normalt. I det narrativet sker det två 

väldigt viktiga händelser för honom redan i första avsnittet. Den första är när Mycroft har 

”kidnappat” Watson och uppmanar honom att hålla sig borta från Sherlock (S01E01 

0:36:04-0:41:07). Mycroft påstår, precis som Sherlock, att Watsons krigsskador är 

psykosomatiska eftersom hans darrande hand inte darrar trots den enorma pressen och 

den hotfulla situationen. Mycroft menar att Watson egentligen saknar kriget, då hans 

hand är totalt stilla i farliga situationer som sätter kroppen i samma tillstånd som under 

krig. 
 

Mycroft vill absolut inte att Watson ska ha något samröre med Sherlock och är beredd att 

betala Watson en ansenlig summa pengar för att se till att det blir så. Han säger också att 

det är dags för Watson att “välja sida”. Watson avvisar både muta och hot och tänker 

fortsätta följa sin egen magkänsla, trots att han och Sherlock bara känt varandra i något 

dygn. Det här är en viktig vändpunkt för Watson eftersom han så tidigt i relationen 

bestämmer sig för att vara lojal mot Sherlock, trots att det nu funnits flera människor som 

uppmanat honom att hålla sig borta. En annan intressant aspekt av den här scenen är att 

den är väldigt lång. Det innebär mest troligt att den innehåller aspekter av berättelsen som 

är väldigt viktiga (Bal, 2009). Det betyder att den här konflikten och även Watsons 

ställningstagande är väldigt viktiga för historien. I den här scenen kan man även få en 

skymt av Watsons inre motivation; jakten på spänning (Zollisch, 2004). För Watson är 

det här också en svaghet (Sundstedt, 2005). Han saknar kriget så mycket att ett 

vardagligt, civilt liv tråkar ut honom så till den milda grad att det gör honom sjuk.  
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Den andra viktiga scenen, som har att göra med samma konflikt som den ovan, är när 

Sherlock får en idé på en lösning till mysteriet och sätter iväg för att jaga en taxibil till 

fots. Watson springer efter utan att tänka sig för och glömmer i all hast sin 

aluminiumkrycka som han hittills inte kunnat gå utan. Det bekräftar det Sherlock (och 

Mycroft) tidigare påstod om att Watsons hälta skulle vara psykosomatisk, alltså att den 

beror på psykiska faktorer. Så fort Watsons kropp glömmer bort de psykiska faktorerna 

kan han gå, till och med springa, utan kryckan. Uppslukad av spänningen jagar Watson 

och Sherlock den misstänkta taxin över tak och i gränder bara för att upptäcka att 

Sherlocks antagande om taxibilen var felaktigt (S01E01 0:52:06-0:55:37). 

Händelseförloppet fortsätter med att det knackar på dörren. Det är ägaren till 

restaurangen de tidigare suttit på som lämnar tillbaka Watsons käpp (S01E01 0:56:36). 

Eftersom Watsons handikapp varit en anledning till att känna sympati för honom förstår 

man också hans strävan och frustration över att vara invalid. Handikappet var Watsons 

hinder som han var tvungen att övervinna för att komma vidare. Att publiken känner 

sympati för Watson betyder också att det finns utrymme för publiken att få applicera sina 

egna tankar och känslor på honom, han blir karaktären som man identifierar sig med 

(Sundstedt, 2005). 
 

En annan intressant aspekt i det här skeendet är Watsons verbala och motoriska 

blockeringar, och hur de förhåller sig till varandra. Hans verbala blockering gör att han 

har svårt att uttrycka tankar och känslor förutom när han ”kokar över” av frustration. Det 

försöker han lösa genom att gå i terapi, men det fungerar inte, han kan inte uttrycka vad 

han känner. Hans motoriska blockeringar, att han inte kan gå ordentligt utan kryckan och 

att hans hand darrar, beror på psykiska problem. När han sedan inser att han kunde 

springa har den motoriska blockeringen släppt och då släpper också den känslomässiga, 

verbala blockeringen och han börjar skratta, något som han inte gjort en enda gång innan 

dess (S01E01 0:55:37). Efter det tillfället besväras han inte längre av varken darrningar 

eller hälta. Darrningarna och hältan är symboler för Watsons psykiska hälsa, och de 

låsningar som länge hämmat honom. 
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När det första problemet med Watsons handikapp har fått sin lösning är hans narrativ 

ganska lugnt i flera avsnitt. Han har så att säga ”bevisat sig värdig” för uppgiften som 

Sherlocks assistent och rumskompis och de följande avsnitten kretsar runt Sherlock och 

mysterierna. Varje mysterium och dilemma som måste lösas utgör hinder i historien och 

gör att Watson utvecklas. Den andra stora konflikten kommer när Watson sitter hos sin 

psykolog (S02E03 0:00:06-0:01:07) och med stor möda yttrar orden ”Min bästa vän, 

Sherlock Holmes, är död”. Sedan första avsnittet har Watson och Sherlock blivit ett 

sammansvetsat team som löser gåtor och brott, men också bästa vänner. Nu har Sherlock 

lämnat Watson genom att hoppa mot sin död från ett tak, ett fruktansvärt trauma att 

bevittna. Watson har svårt att få fram orden, hans verbala blockering som Sherlock 

lyckades avlägsna i första avsnittet är tillbaka igen. 
 

Watsons största hinder hittills är hur han ska ta sig förbi sin sorg över Sherlocks död för 

att bli lycklig igen. Det står i vägen för hans stora strävan i livet; att bli lycklig 

(Sundstedt, 2005). Han har gått tillbaka till sin psykolog för att försöka finna en lösning. 

Senare visar det sig till slut för Watson att Sherlock inte alls är död men när han 

återuppstår har Watson gått vidare i sitt liv och träffat Mary som han också ska gifta sig 

med. Men eftersom en karaktärs resa mot sitt mål måste ha både upp- och nedgångar 

(Sundstedt, 2005) är inte heller detta så enkelt som han önskar. Till allas förvåning och 

besvikelse visar det sig att Mary har varit lönnmördare i sin tidigare yrkeskarriär. Detta 

får Watson reda på efter att han gift sig med henne och hon väntar barn (S03E03 0:55:12-

0:58:40). Han blir otroligt upprörd när han inser att alla de människor han dras till är 

“psykopater”, något som Sherlock också förklarar för honom. Watson känner egentligen 

till sitt eget behov av spänning i livet, men säger ”Hon skulle ju inte vara sådan”. Han 

hyser en önskan om att han skulle få vara som ”alla andra” och vara nöjd och 

tillfredsställd med sig själv utan att behöva jaga farliga situationer och dras till “fel” sorts 

människor. Det är alltså han själv som står i vägen för sin egen lycka genom att ha en 

föreställning om hur lycka egentligen ska se ut. 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sherlocks och Watsons narrativ är väldigt olika. 

Sherlocks största konflikt handlar om att övervinna sin fiende medan det för Watsons del 
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handlar om att övervinna sig själv. Sherlocks vändpunkter är de situationer där han 

upptäcker att han är i underläge eftersom det är ovanligt för honom och helt bortom hans 

kontroll. För Watsons del handlar hans största konflikt om hur han ska bli lycklig. Hans 

väg mot lycka är inte spikrak, först behöver han Sherlock för att lösa upp sina 

blockeringar och sedan måste han på olika sätt frigöra sig från sorgen över sin vän. I hans 

huvudkonflikt finns fyra vändpunkter; när han glömmer sin krycka, när han är tvungen att 

hantera Sherlocks död, när han gifter sig med Mary och slutligen när han får reda på 

hennes förflutna. 
 

För att varje karaktär ska ha mening och vara en viktig del av historien kan man inte 

konstruera två karaktärer som är alltför lika varandra. Var och en av dem ska ha en egen 

funktion och vara en aktiv del av berättelsen (Sundstedt, 2005). Sherlock och Watson har 

olika funktioner i historien, Sherlock som den smarta huvudpersonen och Watson som 

huvudpersonens närmaste relation. De turas om att driva handlingen framåt men på lite 

olika sätt, Watson gör det genom att ställa frågor Sherlock genom att komma på 

lösningar. Förutom att det är tydligt att Sherlock är huvudpersonen i serien passar hans 

narrativ in på teorin om hur man skapar en huvudkaraktär. Han är dominerande i 

händelseförloppet, en styrande faktor i huvudkonflikten och visar dessutom en stor 

personlig utveckling (Sundstedt, 2005). Watson är Sherlocks närmaste relation och 

bollplank. En av hans funktioner är att vara Sherlocks lyssnare så att han slipper gå runt 

och prata för sig själv (Sundstedt, 2005). Något som är intressant i det här fallet är att det 

är Watson som är den mest tillgängliga för publiken att identifiera sig med känslomässigt, 

snarare än huvudpersonen (Sundstedt, 2005). Watson har funktionen som berättare och 

som publikens ombud, ögon och öron som ställer frågor om vad som händer och vad 

Sherlock tänker på. Sherlock är dessutom alldeles för svår att förstå sig på, därför kan 

historien inte berättas från hans perspektiv. 
 

Huvudkaraktärerna representerar olika funktioner. Sherlock representerar intellektet 

medan Watson får stå för känslor och empati. Watson står alltid för känslorna när 

Sherlock framstår som känslokall och empatilös. I det traditionella heterosexuella 

perspektivet får kvinnan oftast får stå för det känslomässiga och mannen för handlingar 
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och intellekt. I den här serien är huvudpersonerna två män som då får dela på de manliga 

och kvinnliga egenskaperna och på så vis kompletterar varandra. Watson tilldelas 

kvinnliga egenskaper i det avseendet att han är mer känslosam, mer empatisk och i större 

utsträckning uttrycker känslor. Å andra sidan är han en väldigt traditionellt heterosexuell 

man som vill hitta en lämplig partner. Han bjuder ut kvinnor på dejter och har en tydlig 

sexuell drift som han vid flertalet tillfällen ger uttryck för, något som gärna förknippas 

med män. Denna drift verkar Sherlock helt sakna, något som inte nödvändigtvis är 

kvinnligt, utan snarare en avsaknad av manlighet. Sherlocks fåfänga och yttre attribut kan 

också tolkas som mer kvinnligt. Till exempel är han mycket mån om sin rock och sina 

kläder, han är prydlig och elegant på ett medvetet sätt. Medvetenhet om sitt utseende är 

också något som förknippas med kvinnlighet. Sherlocks fysiska uppenbarelse är 

finlemmad och graciös medan Watson är mer bastant och grövre i både ansiktsdrag och 

kroppsspråk. Watson är heller inte lika brydd om sitt utseende. 
 

Generellt sett representeras män och kvinnor med olika styrkor. Kvinnor får ofta en bättre 

verbal förmåga som gör att de är bättre på att uttrycka sig och sätta ord på känslor. Män 

får en bättre motorisk förmåga som gör att de presterar bättre fysiskt och är mer fysiskt 

aktiva. I början av serien har Watson i och med sitt handikapp en nedsatt motorisk 

förmåga, alltså har han blivit “mindre manlig”. Han lyckas återvinna den delen av sin 

manlighet när han blir fri från sitt handikapp och kan prestera fysiskt igen. Sherlocks 

uppenbarelse och kroppsspråk när han är stilla tyder inte på något välutvecklad motorisk 

förmåga, men när det krävs visar det sig att han besitter stor snabbhet och styrka. Även 

om det är Sherlock som äger den större motoriska förmågan som till exempel ger honom 

snabbhet och skicklighet i slagsmål visar han oftast den stillsamma, graciösa sidan som 

konnoterar kvinnlighet. Detta gör att han sammantaget verkar mindre manlig än Watson i 

sin fysik. När det gäller den verbala förmågan är det Sherlock som pratar mest och som 

besitter en förmåga att uttrycka sig slagfärdigt, korrekt och precist, men han kan däremot 

inte uttrycka känslor. Den verbala förmågan han har hjälper honom inte socialt, han 

uppfattas ofta som otrevlig, stel och distanserad. Detta kan man jämföra med Watson som 

inte pratar lika mycket men styrkan i hans verbala förmåga är att han fungerar bra socialt. 

Han har också förhållandevis svårt att uttrycka sina egna känslor men är väldigt empatisk. 
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Empati och känslor är sådant man inte nödvändigtvis måste uttrycka med ord, Watson 

uttrycker det mest genom kroppsspråk och handling.  

 

Om man tittar på huvudkaraktärernas verbala och motoriska förmågor ur ett 

genusperspektiv är det svårt att säga vem som representerar vilket kön. Både Sherlock 

och Watson representerar lite av båda. Ingen av dem gestaltas som stereotypiskt manlig 

eller kvinnlig. Det är intressant att vi kan avgöra vilka egenskaper som anses vara 

manliga respektive kvinnliga. Det innebär att vi också lyder under hegemonin, som sätter 

upp regler för vad som är manligt och kvinnligt. För att skapa en dynamisk duo krävs 

både intellekt och känslor, verbal och motorisk förmåga. Sherlock och Watson är 

exempel på att ett “par” i en fiktiv berättelse inte behöver utgöras av en man och en 

kvinna. Man behöver inte reducera män och kvinnor till en enda egenskap och därmed 

göra dem till stereotyper (Hall, 2013). 

 

6.4 Karaktärsutveckling med utgångspunkt i introversion/extroversion 

Det här är analysens fjärde tema som grundar sig i frågeställningen Vilken utveckling sker 

hos huvudkaraktärerna med utgångspunkt i introversion/extroversion? Detta hänger ihop 

med det förra temat om karaktärernas narrativ. Den här delen av analysen utgår därför 

ifrån fråga 5 i Checklista för karaktärernas narrativ (se 9.4). Resonemang förs utifrån 

svaren på checklistans fråga i kombination med teori. 

 

Både Sherlocks och Watsons liv tog en helt annan vändning när de träffade varandra. 

Båda var ensamma och hade förmodligen fortsatt i samma spår om ingenting hade hänt. 

Sherlock trodde förmodligen att hans liv var perfekt, han behövde inte anpassa sig till 

någon annan och trivdes med att vara ensam. Watson däremot trivdes inte med sin 

ensamhet och längtade efter något annat. När han träffade Sherlock fick han en familj i 

form av mrs Hudson (damen som äger lägenheten Sherlock och Watson bor i, hon bor 

själv en trappa ner) och Sherlock, som gav honom trygghet innan han var redo att skaffa 

en “riktig” familj med fru och barn. Varför Sherlock letade efter en inneboende är oklart, 

men det var ändå han som tog initiativet till att Watson skulle bli både inneboende och 

kollega. Han var motvillig till förändring men sökte den ändå. Planen var att Sherlock 
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skulle hitta en inneboende/kollega men vänskapen som utvecklades mellan dem var 

oväntad. Det är den oplanerade vänskapen som gör att Sherlocks liv tar en ny vändning 

och tvingar honom att utvecklas (Sundstedt, 2005). 
 

Varken Sherlock eller någon i hans omgivning trodde någonsin att han skulle få en vän. 

Flera personer förklarar för Watson att Sherlock inte har några vänner och att det inte är 

en bra idé att försöka bli hans vän. I första avsnittet säger Donovan: “Du är inte hans 

vän. Han har inga vänner” (S01E01 0:31:41). Lite senare säger Mycroft: “Du har träffat 

honom. Hur många vänner tror du han har? Jag är nog det närmaste en vän Sherlock 

Holmes har” (S01E01 0:36:59). 
 

Det dröjer det ett tag innan Watson går med på att titulera sig som Sherlocks vän, inte 

bara kollega (S01E02 0:07:47). Men när han väl har accepterat Sherlock som vän är han 

obrottsligt lojal och det är snarare Sherlock som har lite svårt att sätta ord på deras 

vänskap. Ett exempel på att de lyckats komma varandra nära är i slutet av serien när 

Watson ska be Sherlock att vara best man på hans bröllop (S03E02 0:20:37-0:23:42). 

Sherlock förstår inte vad Watson försöker fråga eftersom han inte frågar rakt ut. När 

Sherlock väl förstår vad Watson frågar om blir han stum och nästan lite rörd över nyheten 

att han faktiskt är någons bästa vän. Sherlocks introverta personlighet har gjort att han 

alltid tyckt att det är enklare att distansera sig från nära relationer, så detta kan nog vara 

en av de mest oväntade händelserna som någonsin inträffat i hans liv. Man kan också se 

en väldigt tydlig utveckling i Watson som i den här scenen inte har svårt att säga “Klart 

du är min bästa vän” jämfört med tidigare situationer där han haft svårt att få fram de 

känslosamma orden. En annan viktig utveckling som Sherlock gör är att han får en större 

medvetenhet, respekt och förståelse för vad som är socialt accepterat och inte. Han 

vänder sig till Watson och låter honom tala om när han överskrider de sociala gränserna, 

vilket ingen gjort tidigare. 
 

Watson lyckas uppnå det han längtar efter. I avsnitt S03E02 gifter han och får reda på att 

hans fru väntar barn. Han har fått tryggheten han ville ha, men saknar ändå spänningen 

utan att inse det själv. Det är till slut Sherlock som förklarar att Watson har ett behov av 

spänning, dras till en viss typ av människor och att han inte står ut med ett lugnt förortsliv 
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(S03E03 0:56:19). Watson har lite svårt att acceptera detta, han kan förstå det men tycker 

inte om det. Men istället för att förkasta Sherlocks förklaring lyckas han ta det till sig och 

går vidare med lite mer självinsikt än tidigare. Under serien har han gjort en stor 

personlig utveckling när det gäller att förstå vem han själv är, vilket har varit den största 

konflikten i hans liv. Med kunskapen om hur han själv fungerar får han också 

möjligheten att göra val i livet som kan få honom att må bra. Watsons tidigare 

flickvänner har aldrig riktigt accepterat honom och hans behov, men Mary älskar och 

respekterar honom på ett sätt som ingen tidigare gjort. Hon försöker inte ändra på honom, 

utan accepterar hans tillbakadragna sätt och även hans behov av spänning.  
 

I bröllopsavsnittet (S03E02) för tittarna flera tillbakablickar till tiden innan bröllopet. 

Sherlock har först svårt att acceptera att Watson och Mary ska gifta sig, han är rädd att 

hon ska ta Watson ifrån honom. Men när han väl accepterat Mary som en värdig partner 

till Watson gör han allt för att bröllopet ska bli så bra som möjligt. Han går till och med 

med på att hålla tal på bröllopet, vilket är en situation han inte skulle utsätta sig för om 

det inte vore för Watsons skull. Det hör inte till vanligheterna att han anstränger sig för 

någon annan, han använder sina specialkunskaper och sin slutledningsförmåga för att 

hjälpa till med bröllopsplaneringen (S03E02 0:29:43-0:32:27). Han övar till och med på 

att göra olika servettvikningar, vilket visar hur mycket han anstränger sig för deras skull. 
 

I sista avsnittet får publiken och Watson göra en radikal upptäckt; Sherlock har en 

flickvän, Janine (S03E03 0:18:43-0:21:59). Hittills i serien har Sherlock helt verkat sakna 

intresse för dejting eller partners men nu hittar Watson en tjej i lägenheten som både 

pussas med Sherlock och gör honom sällskap i badrummet. Sherlock beter sig också 

väldigt övertygande, som om det vore självklart att han och Janine var tillsammans. Det 

här är så svårt för Watson att förstå att han bara frågar om Sherlocks förhållande istället 

för att vilja prata om fallet som Sherlock tycker är viktigt. Watson kan inte tro att 

Sherlock som är så enstörig och frikopplad från sina känslor faktiskt kan vara förälskad. 

Det visar sig senare att Watson har rätt, Sherlock var aldrig förälskad och dessutom har 

han manipulerat Janine för att komma åt hennes chef. Hon blir förbannad men Sherlock 

är likgiltig. Det här är en av alla gånger i serien som Sherlock utnyttjar en annan 
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människa för sin egen vinning utan att bry sig om att han beter sig respektlöst. Det som 

verkade vara en stor utveckling i Sherlocks känsloliv var i själva verket inte det.  
 

Sherlock har många gånger i serien påstått att känslor är den svaga punkten hos 

människor, men mot slutet av serien lever han inte efter det i alla fall. Han har insett att 

det är värt att ha vänner till priset av att man blir “försvagad”, i den bemärkelsen att de 

kan användas för att göra en illa, alltså sätter han sig medvetet i en position där han har 

något att förlora. En ny antagonist, Magnussen, har i S03E03 listat ut detta och försöker 

utnyttja det för att komma åt Sherlock. Det hela slutar med att Sherlock skjuter 

Magnussen för att inte Watson ska komma till skada (S03E03 1:21:48). Än en gång 

väljer han att offra sig själv och den här gången offrar han sin frihet för att hans vänner 

ska få ha det bra. Han visste att hans svaga punkt kunde vändas emot honom men tyckte 

att det var värt risken. Enligt teorin om hur karaktärer konstrueras måste huvudkaraktären 

utvecklas för att övervinna sin konflikt (Sundstedt, 2005). Vi ser karaktärsutvecklingen i 

Sherlocks handlingar (Sundstedt, 2005).  
 

Den största konflikten i Sherlocks narrativ är hur han ska besegra Moriarty. Även här 

ligger hans utveckling i att han låter sig bli sårbar istället för att ta den enkla vägen som 

inte involverar ett känslomässigt engagemang i andra människor. Den största 

utvecklingen vi kan se i Sherlock är hur han successivt kan släppa andra människor 

närmare inpå livet och blir en trevligare människa att ha att göra med. Han lär sig om 

vänskap, trygghet och förlåtelse och får större förståelse för sociala koder så att han 

ibland kan bete sig lite bättre. Vid ett tillfälle inser han att han sagt något sårande till 

Molly och erkänner att han gjort fel genom att be om ursäkt (S02E01 0:43:49). I 

jämförelse med hur han i vanliga fall inte alls bryr sig om andra människor är detta ett 

stort framsteg. 
 

6.5 Reproduktion av stereotyper 

Det här är analysens femte och sista tema som syftar till att besvara frågeställningen 

Finns det stereotypa drag finns i representationen av det introverta personlighetsdraget 

och i så fall vilka? Detta bygger på analysens fyra första teman.  
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Efter att ha besvarat frågorna i alla checklistor kan vi konstatera att den här serien 

innehåller komplexa karaktärer med ett komplext narrativ. Det är också det som gör den 

så intressant. Om man följer Sundstedts (2005) lista på hur man bygger en karaktär måste 

den ha många komponenter, något som både Sherlock och Watson har. De har lyckats 

skapa djupa karaktärer med många dimensioner som därför blir intressanta att analysera. 

Tanken i den här uppsatsen är att analysera karaktärerna utifrån 

introversion/extroversion, som enligt personlighetspsykologin är en av de grundläggande 

dimensionerna i en människas personlighet (Fahlke & Johansson, 2008, Matthews, Deary 

& Whiteman, 2003). I huvudkaraktärerna är det introverta draget centralt men eftersom 

man har gett dem flera andra egenskaper undviker man att karaktären blir en stereotyp. 

Eftersom de introverta karaktärerna också fått extroverta egenskaper kan man inte 

reducera dem till en enda egenskap (Hall, 2013). Den introverta stereotypen brukar 

representeras på ett mer negativt sätt. Hen är ofta utstött, osocial och inte tillfreds med sig 

själv. Den här karaktären har inte fått tillräckligt många andra egenskaper för att den ska 

bli så djup att den kan representera hur en verklig människa fungerar, representationen 

blir stereotyp. 
 

Representationen av introversion i serien är inte stereotyp, däremot är huvudkaraktärerna 

och deras funktioner schabloner av en klassisk deckarhistoria. Alla de regler som Van 

Dine (2012) anser att en detektivroman ska följa stämmer väl in på serien. Sherlock och 

Watson är också ett typiskt huvudkaraktärspar, de är schablonen som vi som publik 

känner igen (Sundstedt, 2005). Sherlock är den extremt smarta men socialt oförmögne 

huvudpersonen och Watson är hjälpredan, bästa vännen och samvetet som publiken 

identifierar sig med känslomässigt (Sundstedt, 2005). Enligt Sundstedt (2005) behöver 

publiken schabloner för att känna igen sig, men serien Sherlock klarar sig undan från att 

bli en kliché och därmed en stereotyp. Skaparna av serien har lyckats vara tillräckligt 

nytänkande för att ta sig bort från den introverta stereotypen som filmbranschen ofta 

spelar på och istället ge en mer mångfacetterad bild av de introverta karaktärerna. 

Representationen är mer nyanserad och mer accepterande när det gäller introversion än 

den brukar vara, vilket utmanar hegemonin som bygger på den extroverta normen (Cain, 
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2012). Den här serien gör motstånd mot de sociala värderingar och handlingsmönster 

som normen grundar sig i (Gripsrud, 2011). 

 

6.6 Sammanfattande resonemang 
Nedan följer en kort sammanfattning av svaren på uppsatsens frågeställningar. 
 
 
Hur interagerar huvudkaraktärerna med varandra och med andra karaktärer med 

utgångspunkt i introversion/extroversion? Sherlock och Watson interagerar på både 

introverta och extroverta sätt. Sherlock har ett stort behov av att få tänka ifred och 

Watson är tystlåten och undviker konflikter, vilket är exempel på introverta drag. Båda 

två är också väldigt spänningssökande, vilket är exempel på extroverta drag. deras 

relation är genomgående ganska ordfattig, de visar varandra uppskattning genom 

handlingar. Sherlock har svårt att interagera med andra och behandlas ofta illa, ofta för att 

han själv behandlar folk illa. Watson får Sherlock att inse värdet av att ha människor 

omkring sig vilket gör att Sherlock vill bli en trevligare människa.  
 

Vilken utveckling sker hos huvudkaraktärerna med utgångspunkt i 

introversion/extroversion? Sherlock är från början en ytterst självisk person. Efterhand 

inser han värdet av att ha vänner omkring sig. Detta gör att han till slut är beredd att både 

offra sitt liv och sin frihet för någon annan. Watson börjar som en hämmad, olycklig och 

inbunden person. Tillsammans med Sherlock får han växa, utvecklas och får mer 

livsglädje. Till slut är han tillräckligt öppen för att även släppa in någon i sitt liv på en 

nivå att de kommer starta en familj ihop, något som han drömt om länge. Sherlock och 

Watson relation gör att de utvecklas och får dem att göra saker de aldrig vågat göra 

tidigare. 
 

Finns det stereotypa drag finns i representationen av det introverta personlighetsdraget 

och i så fall vilka? Representationen av det introverta personlighetsdraget i den här serien 

kan inte kallas stereotyp. Både Sherlock och Watson är komplexa karaktärer som äger 

både introverta och extrovera drag och kan därför inte reduceras till en enda egenskap. 
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7. Diskussion 
Vi kan börja den här slutdiskussionen med att konstatera att vi hade fel. Innan den här 

uppsatsen var skriven trodde vi att Sherlock, som så många andra serier, skulle göra en 

stereotyp framställning av introverta personer. Med facit i hand kan vi konstatera att så 

inte var fallet. BBC har imponerat på oss genom att skapa karaktärer som är så otroligt 

komplexa och har så många dimensioner i sin personlighet att vi omöjligt kan kalla 

framställningen för stereotyp. Seriens representation av det introverta personlighetsdraget 

är olik den som publiken är mest vana vid att se och som vi som forskare förväntade oss 

att få se. 
 

Vår uppfattning från början var att introverta personer i populärkultur ofta gestaltas som 

tråkiga, töntiga, utstötta, asociala personer som trots sin intelligens saknar social förmåga. 

Vi kategoriserade framställningen av introverta i tre olika typer; geniet som kommer 

undan med sina konstiga beteenden tack vare sin intelligens, den huvudkaraktären som 

måste bli mer extrovert för att uppnå sitt mål och den tysta, snälla kompisen till 

huvudkaraktären. Sherlock uppfyller en av typerna; det konstiga geniet, men han försöker 

inte bli mer extrovert för att passa in i samhällsnormen. Han har en stor portion 

självinsikt och säger själv att han är “sociopat”, en dimension som gör honom ännu mer 

extrem i vissa avseenden. Här blir det lite svårt att skilja hans ”sociopati” från hans 

introversion, vissa sociopatbeteenden kan felaktigt uppfattas som introverta beteenden. 
 

Vi tycker att det är ett problem att introversion och en psykisk störning finns i samma 

karaktär och lätt kan blandas ihop, men den psykiska störningen blir tydligt påpekad. En 

del av det introverta personlighetsdraget kan finnas med i sjukdomsbilden i olika 

psykiska diagnoser men i en mer extrem form. Cain (2012) menar att folk ofta tror att alla 

introverta personer har någon form av psykisk störning. Hon beskriver att introversion 

har blivit “ett slags mellanting mellan en missräkning och ett sjukdomstillstånd” (Cain, 

2012, s.17). Vi använder Cain som inspiration till uppsatsen men vi tycker också att 

hennes bok är problematisk eftersom den innehåller så många radikala påståenden, vilket 

kan förklaras med att det är en populärvetenskaplig åsiktsbaserad bok. Vi tror också att 
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en anledning till att vi känner oss tveksamma till boken är att den är skriven i USA. Det 

gör att vi som svenskar inte riktigt kan relatera till de kulturella referenserna.  
 

Det ligger i tiden att skriva om och att läsa om introversion och intresset i samhället är 

stort. Cains bok har fått stort genomslag och är en av de få böckerna som finns inom 

området som passar den breda massan. Därför finns det en risk att bilden av introversion 

blir ensidig, då det inte finns så mycket annan litteratur inom ämnet att jämföra med. 

Cains radikala påståenden kan ses som en slags “sanning”, trots att det är en sanning som 

inte stämmer för alla. För att möta det stora samhällsintresset som finns behövs mer 

forskning inom ämnet, både när det gäller det introverta personlighetsdraget i sig och om 

hur introverta personer framställs i media och vad det kan ge för konsekvenser för hur de 

uppfattas i verkligheten.  
 

Sherlock gestaltar introversion på ett mer nyanserat sätt än vi är vana vid. 

Framställningen är också mer realistisk eftersom huvudkaraktärerna har både introverta 

och extroverta personlighetsdrag, precis som alla människor har enligt 

personlighetspsykologin. Det här tycker vi är bra eftersom det ger en mer mångsidig bild 

av något som länge framställts på ett enformigt sätt. Det känns som att en mer nyanserad 

representation ligger i tiden i och med den rådande samhällsdebatten. Den gamla 

framställningen av introverta som tysta och tråkiga börjar kännas som en uttjatad kliché. 

Vi tycker att filmbranschen alltför länge har använt en stereotyp som visserligen har 

fungerat på publiken men som har gett en bild som är för onyanserad för att vara sann. 

Genom den bild som fått vara rådande i populärkulturen har skaparna fått makten att 

bestämma vad som anses bra och vad som anses dåligt. Det här stämmer överens med 

den hegemoniska strukturen som råder, nämligen att vi lever i en extrovert samhällsnorm.  
 

Representationen i medierna påverkar oss, både när det gäller vilken bild vi har av oss 

själva och vilken bild vi har av andra. En mer nyanserad bild av olika personlighetsdrag 

skulle kunna öka både kunskap och acceptans för att människor är olika. Det skulle 

kunna minska utanförskap, dels det som folk utsätter varandra för men också det 

självpåtagna utanförskapet som kommer sig av att man känner sig annorlunda eller 

onormal.  
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Vi tycker att Sherlock tar ett steg i rätt riktning när det gäller framställningen av 

introverta personer. Våra tidigare erfarenheter och även tidigare forskning pekar på att 

framställningen länge har varit ensidig och negativ, men den här nytolkningen av 

berättelserna om Sherlock kan vara en indikation på att bilden i samhället sakta håller på 

att förändras. Den nya bilden blir förhoppningsvis en mer varierad och accepterande bild 

av introverta. Introversion är ett personlighetsdrag som nästan alla äger i någon mån och 

som är dominerande för en stor del av världens människor men normen som finns idag 

ger inte mycket utrymme för olikheter. De egenskaper som vi tidigare diskuterat som 

gärna förknippas med introversion som har mer positiv klang, exempelvis intelligens, 

eftertänksamhet, försiktighet och tyst styrka, glöms gärna bort. Vi uppmärksammar inte 

att introverta äger många bra egenskaper som kan komplettera de extrovertas pratsamhet, 

framåtanda och sociala förmåga. Varje välbalanserad organisation eller social grupp 

behöver personer med alla dessa egenskaper, både sådana som är drivande och impulsiva 

men också de som har ett mer försiktigt och eftertänksamt förhållningssätt för att bli 

framgångsrika. Om mediebilden skulle vara mer nyanserad skulle medvetenheten kunna 

öka kring att olika personer kan tillföra olika saker.  
 

Sherlock är ett praktexempel på en klassisk detektivberättelse som följer Van Dines 

(2012) regler för hur en detektivroman ska vara uppbyggd, men som har tagit sina 

karaktärer till en djupare nivå rent personlighetsmässigt. Serien har många referenser till 

de klassiska Sherlock Holmes-berättelserna som man har gett en modern tappning i en 

nutida urban London-miljö. Van Dines (2012) regler känns fortfarande aktuella för hur 

detektivberättelser konstrueras, den klassiska formen fungerar även i dag men med lite 

nya attribut och miljöer. Detektivberättelsen är också en tacksam genre att skapa 

introverta karaktärer i eftersom huvudpersonen ofta måste vara utomordentligt smart och 

observant. Med en ny psykologisk dimension som speglar samhällsdebatten kan man ge 

nytt liv åt ett klassiskt narrativ. 
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7.1 Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur gestaltningen av det 

introverta personlighetsdraget historiskt sett har förändrats i berättelserna om Sherlock 

Holmes. Karaktären skapades första gången under 1800-talet och kan ha speglat hur 

samhällsidealen sett ut varje gång berättelserna har omtolkats. I insamlandet av teorier 

och tidigare forskning till den har uppsatsen har vi stött på flera uppsatser/artiklar och 

liknande som berör nörd- och töntstereotyper i populärkultur. Dessa karaktärer har ofta 

introverta drag och trots att man inte använder just de begreppen framställs de introverta 

dragen på ett negativt sätt. Det vore intressant att undersöka den här typen av karaktärer 

utifrån begreppen introversion/extroversion för att komma bort från den värderande 

samhällsnormen. Om man skulle ta avstånd från normen skulle introversion kunna 

kopplas loss från den tråkiga och uttjatade stereotypen i populärkulturen. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Checklista för karaktärer enligt Sundstedt (2005, s. 171) 
1. Ålder. Visas hur? Är åldern viktig? 

2. Könsidentitet: Kvinna/man/mittemellan/annat? 

3. (Längd och vikt) 

4. Hår och ögonfärg 

5. Fysiska defekter/handikapp 

6. Fysik: atletisk/tjock/smal/breda höfter osv. 

7. Fysisk hållning: avspänd/sprallig/stel osv. 

8. Fysisk rörelse: rytm och sätt att gå: kattlikt/fort/knyckligt osv. 

9. Manér: karaktäristiska gester osv. 

10. Röst/språk: textning/rytm/hör eller låg röst/mörk eller ljus röst/gäll röst osv. 

11. Speciella verbala uttryck: favorituttryck/ordspråk/slang osv. 

12. Klädsel: struken/ostruken/vit skjorta/t-tröja osv. 

13. Sexualitet: hur mycket påverkar den karaktärens liv? Hur uttryck det? 

14. Intelligens: bondförnuft/intellektuell/trångsynt/”duktig” osv. 

15. Temperament: optimistisk/pessimistisk/rebellisk osv. 

16. Komplex/fobier. 

17. Frustrationer och avgörande misslyckanden. 

18. Öknamn/smeknamn. Hur har karaktären fått dessa namn? 

19. Vad är karaktärens känsla inför sig själv? Vilka känslor är karaktären 

tillfreds/otillfredsställd med? Vad förnekar karaktären? 

20. Livsattityder: upprorisk/resignerad osv. 

21. Dolda karaktärsdrag: Vad döljer karaktären medvetet/omedvetet? 

22. Familj och familjebakgrund. Vilken betydelse har den i karaktärens liv? 

23. Vänner och kärlekar. 

24. Arbetskamrater och chefer. Hur förhåller sig karaktären till auktoriteter? 

25. Andra människor som är involverade i karaktärens liv. 

26. (Födelseplats) 

27. Etisk/religiös bakgrund. 
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28. Utbildning. 

29. Arbete. Vad är karaktärens känslor inför det? Vad är drömjobbet? 

30. Socioekonomisk status. 

31. Boende. Hur påverkar det karaktärens liv? 

32. Officiella hobbys. 

33. Inofficiella hobbys. 

34. Grundläggande värderingar: politiska/religiösa/moraliska. Konkreta uttryck för 

dessa värderingar? 

35. Drömmar och ambitioner. 

36. Social förmåga. 

 

9.2 Bilaga 2: Checklista för introverta/extroverta handlingar. 
1. När handlar karaktären så att det pekar mot introverta/extroverta 

personlighetsdrag? 

2. Handlar Sherlock och Watson på samma sätt med utgångspunkt ur 

introversion/extroversion? 

 

9.3 Bilaga 3: Checklista för karaktärernas sociala interaktion. 
1. Hur interagerar Sherlock och Watson med varandra? 

2. Hur interagerar de med andra karaktärer? Likheter/skillnader? 

3. Hur blir Sherlock och Watson behandlade av andra karaktärer? 

4. Är Sherlock och Watson tillfreds med sig själva? Försöker de ändra på sig? 

 

9.4 Bilaga 4: Checklista för karaktärernas narrativ. 
1. Vilken är karaktärens största konflikt? 

2. Hur löser karaktären konflikten? 

3. Vilka hinder stöter karaktären på på vägen mot lösningen? 

4. Vilka vändpunkter finns för karaktären? 

5. Vilken karaktärsutveckling sker? 
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6. Vilka funktioner har karaktären? 

9.5 Bilaga 5: Komplett kartläggning av karaktärer utifrån Checklista för 

karaktärer enligt Sundstedt (2005, sid 171) 

9.5.1 Sherlock 

Checklista för karaktärer enligt Sundstedt (2005, sid 171). 

1. Ålder. Visas hur? Är åldern viktig? 

35-årsåldern. Visas genom utseende, klädstil och språk. Åldern är inte viktig för 

honom.  

2. Könsidentitet: Kvinna/man/mittemellan/annat? 

Man. 

3. (Längd och vikt). 

4. Hår och ögonfärg. 

Svart hår, ljust blå ögon. 

5. Fysiska defekter/handikapp. 

Nej. 

6. Fysik: atletisk/tjock/smal/breda höfter osv. 

Smal figur som han inte verkar anstränga sig för att upprätthålla. Han är atletisk 

och spänstig, det syns till exempel i sekvenser när han springer snabbt eller slåss. 

7. Fysisk hållning: avspänd/sprallig/stel osv. 

Stel, rak hållning. 

8. Fysisk rörelse: rytm och sätt att gå: kattlikt/fort/knyckligt osv. 

Snabb och beslutsam, tar långa steg. När han står stilla står han helt stilla tills han 

börjar gå. Gör plötsliga och kraftfulla rörelser. 

9. Manér: karaktäristiska gester osv. 

Pressar handflatorna mot varandra framför munnen när han tänker. Fäller upp 

kragen på rocken när han kommit på något och är på väg. Rättar till och borstar av 

kläderna. Exempelvis när han slagits är hans första prioritet att rätta till kläderna 

istället för att ringa polisen (S01E02 00:04:40). 

10. Röst/språk: textning/rytm/hör eller låg röst/mörk eller ljus röst/gäll röst osv. 

Korrekt språk. Mörk röst, brittisk accent, kontrollerat. Förutom när han drar sina 
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långa analyserande haranger när han gör olika slutledningar, då han har samma 

tonläge men pratar mycket fortare (S01E01 00:11:30). 

11. Speciella verbala uttryck: favorituttryck/ordspråk/slang osv. 

Konservativt språkbruk utan slang. Pratar mycket med sig själv när han tänker 

intensivt (S02E02 01:10:07). Inga speciella favorituttryck. 

12. Klädsel: struken/ostruken/vit skjorta/t-tröja osv. 

Prydligt, elegant, tidlöst med skjorta, kostymbyxor och ofta kavaj. Hans 

ytterplagg är en svart lång rock som är en stor del av hans image. 

13. Sexualitet: hur mycket påverkar den karaktärens liv? Hur uttrycks det? 

Visar noll intresse för någon typ av sexuell kontakt, även om det aldrig 

uttryckligen sägs att han är asexuell. Det finns ett undantag under en period när 

han dejtar en tjej, som till allmän förvåning befinner sig i hans sovrum (S03E03 

00:18:43). Det antas upprepade gånger att han är homosexuell eftersom den enda 

personen han umgås med, och också bor med, är en man. Dock får man aldrig 

några tecken på att det stämmer. Sexualiteten påverkar honom endast i den grad 

att han inte behöver ta hänsyn till det. Han har ingen erfarenhet av att vara nära 

andra människor fysiskt och mentalt. 

14. Intelligens: bondförnuft/intellektuell/trångsynt/”duktig” osv. 

Extremt intelligent. Extremt utvecklad observationsförmåga, analysförmåga och 

otroligt bra minne. Hög IQ, låg EQ. 

15. Temperament: optimistisk/pessimistisk/rebellisk osv. 

Ensamvarg av rang. Realistiskt lagd. Kylig tills det hettar till, då blir han arg och 

dumförklarar alla andra. Har en förmåga att hålla kontrollen över tillvaron, blir 

inte stressad så lätt. 

16. Komplex/fobier 

Mindervärdeskomplex gentemot sin bror, som är ännu smartare och som gärna 

påpekar det (S03E01 00:33:28). 

17. Frustrationer och avgörande misslyckanden. 

Ett avgörande misslyckande är när han känner sig rädd efter att ha sett 

spökhunden i Baskerville. Han har alltid kunnat lita på sina sinnen men nu kan 
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han inte det (S02E02 00:42:02). Han blir frustrerad när han inte förstår vad det är 

som pågår eller när han inte kan läsa av någon. 

18. Öknamn/smeknamn: Hur har karaktären fått dessa namn? 

Janine kallar Sherlock för “Sherl” (S03E03 00:19:08). Donovan kallar honom för 

“freak” (S01E01 00:22:04). 

19. Vad är karaktärens känsla inför sig själv? Vilka känslor är karaktären 

tillfreds/otillfredsställd med? Vad förnekar karaktären? 

Grandios självuppfattning, extremt höga tankar om sig själv. Litar extremt mycket 

på sin egen förmåga och tycker att alla andra är dumma och trögtänkta (S01E01 

00:28:04). Han har trots allt stor självinsikt om att hans beteende inte alltid är 

socialt accepterat, vilket han nämner i sitt bröllopstal (S03E02 00:25:17). Han vill 

vara frikopplad från känslor eftersom han anser att känslor är en svaghet. Han blir 

otillfredsställd/obekväm när han tvingas konfrontera sina känslor (S02E02 

00:42:02). Han förnekar gärna att han har känslor över huvud taget. Han är som 

mest tillfreds när han får briljera med sina kunskaper.  

20. Livsattityder: Upprorisk/resignerad osv. 

Han är upprorisk och förstår att han är det, däremot struntar han i att rätta sig efter 

sociala konventioner. Han bryr sig i allmänhet inte om vad någon annan tycker 

om honom eller hans beteende. Han bryr sig inte om andra tycker att han uppför 

sig konstigt (S01E02 00:11:39). Han har en annorlunda livsattityd eftersom han 

inte strävar efter det andra strävar efter (till exempel toppjobb, familj eller 

pengar). Han blir lätt uttråkad och söker hela tiden efter saker som utmanar 

honom. 

21. Dolda karaktärsdrag: Vad döljer karaktären medvetet/omedvetet? 

Han vill alltid dölja att han har någon typ av känslor för någon, framför allt varma 

känslor.  

22. Familj och familjebakgrund: Vilken betydelse har den i karaktärens liv? 

Sherlocks familj består av en storebror (Mycroft), en mamma och en pappa. 

Mycroft är en central figur i serien och i Sherlocks liv, men relationen mellan 

bröderna är komplex.  Mycroft vill gärna bestämma över Sherlock, som går in i 

rollen som trotsig lillebror. Mycroft vill skydda Sherlock men Sherlock anser att 
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det inte behövs. De retar varandra så fort det gynnar dem själva. De utnyttjar 

varandra för sina egna ändamål. Sherlock verkar inte ha någon nära relation till 

sin mamma och pappa eftersom han kategoriserar dem som vanliga, dumma 

människor. 

23. Vänner och kärlekar. 

Hans närmaste relation är Watson. Annars har han bara tre personer som han bryr 

sig om: Mrs Hudson, som han hyr lägenheten av, Lestrade, som är polis, och 

Molly, som är obducent/jobbar i labbet. Han väljer få nära relationer istället för 

många ytliga. 

24. Arbetskamrater och chefer: Hur förhåller sig karaktären till auktoriteter? 

Han accepterar och respekterar inte auktoriteter utan går alltid sin egen väg och 

struntar i konsekvenserna. Det missgynnar honom socialt men inte yrkesmässigt 

eftersom ingen annan är lika bra som han på att lösa mystiska fall. Poliserna 

fortsätter anlita honom men är ofta irriterade. De som inte känner till hans expertis 

misstror honom, och trots att han bevisar sin expertis kan folk störa sig extremt 

mycket på honom. Den auktoritet som han alltid måste förhålla sig till är 

Lestrade, men när det kommer en ny poliskommissarie fungerar det inte särskilt 

bra (S01E02 00:16:20). 

25. Andra människor som är involverade i karaktärens liv. 

Förutom sina närmaste vänner och den ständiga strömmen av klienter, vittnen och 

offer finns hans ärkefiende och berättelsens stora antagonist Moriarty. Han är ett 

kriminellt geni och en av de få som kan matcha Sherlock i intelligens. Moriarty 

anser att han och Sherlock är likadana, fast Sherlock står på den goda sidan och 

han på den onda. Sherlock känner att han måste övervinna Moriarty men kan inte 

heller låta bli att dras med i Moriartys lekar och utmaningar trots att andra 

människors liv är i fara. 

26. (Födelseplats) 

27. Etisk/religiös bakgrund. 

Får ej reda på. 

28. Utbildning. 

Oklart. 
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29. Arbete: Vad är karaktärens känslor inför det? Vad är drömjobbet? 

Han har uppfunnit sitt eget drömjobb, nämligen konsulterande detektiv. Jobbet är 

allt för honom eftersom han får lösa mysterier. Han är ofta i konflikt med folk på 

jobbet och har ofta tvivelaktiga arbetsmetoder, som att börja knarka “under 

täckmantel” (S03E03 00:11:12). Det finns ingen annan som har samma jobb som 

han och hans jobb är inte officiellt erkänt som ett polisjobb. 

30. Socialekonomisk status. 

Oklart. Vissa saker tyder på att han behöver pengar, till exempel att han söker en 

inneboende (S01E01 00:10:24). Andra saker tyder på att han inte behöver pengar, 

till exempel när han blir erbjuden pengar men inte tar emot dem (S01E02 

00:10:02). 

31. Boende: Hur påverkar det karaktärens liv? 

Traditionsenligt så bor Sherlock på 221B Baker Street tillsammans med Watson. 

De hyr lägenhet av Mrs Hudson som bor en trappa ner och som också blir deras 

“extramamma”. Han bryr sig inte om att hålla uppe en snygg och prydlig fasad 

men lägenheten verkar betyda mycket för honom och det är viktigt att han får ha 

sina saker i sin egen ordning (stökigt och dammigt). Han uppskattar att Mrs 

Hudson passar upp honom.  

32. Officiella hobbys. 

Börjar spela fiol, komponerar lite. Annars ägnar han all sin tid åt att lösa 

mysterier. 

33. Inofficiella hobbys. 

Gillar att dansa (S03E03 01:17:27). 

34. Grundläggande värderingar: Politiska/religiösa/moraliska. Konkreta uttryck 

för dessa värderingar? 

Sherlock har väldigt lite moral. Han bryr sig inte om ifall han gör olagliga saker 

eller utnyttjar andra, han vill bara lösa mysterier. Undantaget är när Mrs Hudson 

eller Watson råkar illa ut, då är han en väldigt lojal vän som inte skyr några medel 

för att skipa rättvisan, som när han misshandlar och slänger ut en rånare genom 

fönstret (S02E01 1:00:05). Han bryr sig inte om politik eller religion, tycker att 

det är onödigt. 
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35. Drömmar och ambitioner. 

Att besegra Moriarty. Han grundläggande ambition är att alltid ha rätt. 

36. Social förmåga. 

Bristfällig. Han är okänslig och burdus och bryr sig inte heller om det. Han blir 

lätt så uppslukad av sig själv att han lätt säger saker som sårar folk (S02E01 

0:43:20). 

9.5.2 Watson 

Checklista för karaktärer enligt Sundstedt (2005, sid 171) (A). 

1. Ålder. Visas hur? Är åldern viktig? 

40-årsåldern, visas genom utseende och genom att han verkar ha varit med om 

mycket i livet. Åldern är inte viktig för honom själv. 

2. Könsidentitet: Kvinna/man/mittemellan/annat? 

Man. 

3. (Längd och vikt) 

4. Hår och ögonfärg. 

Ljusbrunt grånande hår. Mörkt blå ögon. 

5. Fysiska defekter/handikapp. 

Han har en krigsskada som gör att han går dåligt. Han använder käpp (S01E01 

0:07:23). Han har en darrning i sin ena hand (S01E01 0:08:25). De säger att det är 

psykosomatiskt, att det sitter i huvudet. När han och Sherlock börjar lösa brott 

ihop glömmer han sin käpp på en restaurang (S01E01 0:52:02) och det visar sig 

att han inte behöver den egentligen (S01E01 0:52:27). 

6. Fysik: atletisk/tjock/smal/breda höfter osv. 

Kort och lite kraftigare, ganska normal kroppsbyggnad. 

7. Fysisk hållning: avspänd/sprallig/stel osv. 

Avslappnad förutom när han tar fram sin militära sida, då är han rakryggad och 

ryckig i sina rörelser. 

8. Fysisk rörelse: rytm och sätt att gå: kattlikt/fort/knyckligt osv. 

Vaggar lite när han går. 
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9. Manér: karaktäristiska gester osv. 

Kliar mycket i ansiktet när han är obekväm. När han möter en annan militär gör 

han honnör (S02E02 0:24:34). 

10. Röst/språk: textning/rytm/hör eller låg röst/mörk eller ljus röst/gäll röst osv. 

Lågmäld och mjuk röst, normalt röstläge. Han pratar långsammare än Sherlock. 

Han är ganska fåordig. När han blir riktigt upprörd kan han ta i med magstödet 

och får både volym i rösten och artikulerar mer. Han går in i den militära rollen. 

11. Speciella verbala uttryck: favorituttryck/ordspråk/slang osv. 

Harklar sig mycket. Inga speciella ordspråk/slangord. 

12. Klädsel: struken/ostruken/vit skjorta/t-tröja osv. 

Avslappnad klädsel med skjorta (gärna rutig) och jeans. Cardigan eller kofta. 

Använder några fler färger än svart och vitt. 

13. Sexualitet: hur mycket påverkar den karaktärens liv? Hur uttrycks det? 

Heterosexuell, men många tror att han är homosexuell. Han letar hela tiden efter 

en partner och dejtar ganska mycket, så mycket att han glömmer bort vem av dem 

som har hund (S02E01 0:49:10). Han blir ganska störd när folk hela tiden antar att 

han är homosexuell. 

14. Intelligens: bondförnuft/intellektuell/trångsynt/”duktig” osv. 

Förståndig, ganska intelligent, tänker snabbt och rationellt i pressade situationer. 

15. Temperament: optimistisk/pessimistisk/rebellisk osv. 

Lugn till naturen även under stor press, blir förbannad på orättvisor. Då låter han 

folk höra det också. Väldigt orädd.  

16. Komplex/fobier. 

Han har komplex för att han, trots sin ålder, inte har någon familj. Han känner att 

han borde vilja ha det. 

17. Frustrationer och avgörande misslyckanden. 

Han blir frustrerad när Sherlock inte berättar vad som pågår. Han har väldigt svårt 

att prata om känslor. När Sherlock dör börjar han må psykiskt dåligt igen, vilket 

är ett stort misslyckande för honom (S02E03 0:00:31). Ett annat misslyckande för 

honom är när han får klart för sig att han dras till sociopater och att till och med 

hans fru har ett förflutet som lönnmördare (S03E03 0:56:25). 
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18. Öknamn/smeknamn. Hur har karaktären fått dessa namn? 

Nej. 

19. Vad är karaktärens känsla inför sig själv? Vilka känslor är karaktären 

tillfreds/otillfredsställd med? Vad förnekar karaktären? 

I början av serien är han inte tillfreds med att han är skadad, har posttraumatisk 

stress och inte fungerar som han ska. Det har sänkt hans självförtroende. Han 

ifrågasätter att någon skulle vilja dela lägenhet med honom (S01E01 0:08:25). 

Han är rastlös och kräver spänning, men det förnekar han till och med för sig 

själv. Han är beroende av adrenalinkickar. Sherlock får till slut förklara att han är 

beroende av en viss sorts livsstil och en viss typ av människor (S03E03 0:56:44). 

Han känner sig bitvis viktig, uppskattad och stimulerad av Sherlock. Han känns 

hyfsat trygg med sig själv, han vet vad han kan och har mycket livserfarenhet. 

20. Livsattityder: upprorisk/resignerad osv. 

Värnar om rättvisan, blir irriterad när Sherlock går över rättvisans gränser. 

Obrottsligt lojal.  

21. Dolda karaktärsdrag: Vad döljer karaktären medvetet/omedvetet? 

Han döljer inför andra och inför sig själv att han är beroende av adrenalinkickar. 

Han döljer för andra hur kul han tycker det är att vara med och lösa brott. 

22. Familj och familjebakgrund. Vilken betydelse har den i karaktärens liv? 

Det enda vi vet är att han har en alkoholiserad syster. 

23. Vänner och kärlekar. 

Han föredrar få men nära bekantskaper. I början av serien försöker han dejta för 

att han vill ha en partner. Sherlock blir hans bästa vän. Han blir polare med de 

flesta, som Mrs Hudson och Lestrade. I sista säsongen har han träffat Mary, som 

han gifter sig med. Han är så lycklig över att han äntligen träffat den rätta, och det 

blir ett extremt hårt bakslag när han får reda på att hon har ljugit om vem hon är 

(S03E03 0:56:25).  

24. Arbetskamrater och chefer. Hur förhåller sig karaktären till auktoriteter? 

Han har inga problem med auktoriteter, han finner sig. Det kan ha att göra med 

hans tid som militär, där man inte ifrågasätter auktoriteter. Han kan själv bli 

auktoritär när det behövs. 
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25. Andra människor som är involverade i karaktärens liv. 

Han känner folk och jobbar med folk men etablerar inte någon nära kontakt med 

någon förutom Sherlock, Mary och Mrs Hudson. Under hela seriens gång har han 

kontakt med Mycroft, som försöker tala om vad Watson ska göra och hur han ska 

hantera Sherlock. Watson accepterar inte Mycroft som en auktoritet och tycker 

inte om att vara “budbärare” bara för att Mycroft och Sherlock inte kommer 

överens. 

26. (Födelseplats) 

27. Etisk/religiös bakgrund. 

Inte religiös. 

28. Utbildning. 

Utbildad läkare och kapten inom militären (S02E02 0:24:21). 

29. Arbete. Vad är karaktärens känslor inför det? Vad är drömjobbet? 

Han är van vid att jobba och tar i första avsnittet ett jobb på en läkarmottagning 

för att han behöver pengar, men tycker inte att det är ett stimulerande jobb. Sedan 

får man anta att han slutar eftersom han börjar lösa brott med Sherlock igen. I 

tredje säsongen jobbar han igen som läkare i första avsnittet, men är missnöjd och 

understimulerad (S03E01 0:38:57). Han börjar jobba med Sherlock igen. 

Drömjobbet är att lösa brott med Sherlock, även om han inte erkänner det. 

30. Socialekonomisk status. 

I början av serien har han väldigt dåligt med pengar, han säger att ha inte har råd 

att bo i London (S01E01 0:08:07). Senare i serien tar han ett jobb som han är 

överkvalificerad för, för att han behöver pengar. När detektivduon börjar bli 

kända verkar pengar inte längre vara ett problem. 

31. Boende. Hur påverkar det karaktärens liv? 

I början av första avsnittet bor han i en liten tråkig lägenhet där han inte trivs 

(S01E01 0:01:08). När han flyttar in med Sherlock blir han först irriterad över att 

Sherlock ska ha allt på sitt sätt, men finner sig och trivs bra, bara han får ha sin 

fåtölj. Han vill egentligen ha mer ordning och reda än vad Sherlock vill ha 

(S01E01 0:14:15). 
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32. Officiella hobbys. 

Inga. 

33. Inofficiella hobbys. 

Inga. 

34. Grundläggande värderingar: politiska/religiösa/moraliska. Konkreta uttryck 

för dessa värderingar? 

Han har en väldigt stark känsla av vad som är rätt och fel moraliskt. Han blir 

väldigt arg när Sherlock låter en gammal kvinnan vänta på hjälp (S01E03 

0:47:31). Inga politiska eller religiösa värderingar. 

35. Drömmar och ambitioner. 

Han har en ambition att hitta en fru och bilda familj. 

36. Social förmåga. 

God social förmåga. God lyssnare, sympatisk, empatisk, omtänksam. Watson kan 

hantera upprörda människor i känsliga situationer och få dem att berätta saker 

(S01E03 0:01:22). 
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9.6 Bilaga 6: Komplett förteckning av använda klipp 

9.6.1 Scener som behandlas i analysen 

Listan på klipp kommer i den ordning de tas upp i analysen 

S01E02 0:21:44 

S02E02 1:10:02 

S01E01 0:59:26 

S01E03 0:02:51 

S01E03 0:21:26 

S01E01 0:10:42 

S01E02 0:53:13 

S02E03 0:03:08 

S01E03 0:47:31 

S01E02 0:07:56 

S02E01 0:17:03 

S01E03 0:01:22 

S01E02 0:07:56 

S01E01 0:56:35-1:00:38 

S03E02 0:24:07 

S03E02 0:25:16 

S01E03 1:20:03-1:28:49 – S02E01, 0:00:05-0:03:45 

S02E03 1:08:35-1:17:27 

S01E01 0:36:04-0:41:07 

S01E01 0:52:06-0:55:37 

S01E01 0:56:36 

S01E01 0:55:37 

S02E03 0:00:06-0:01:07 

S03E03 0:55:12-0:58:40 

S01E01 0:31:41 

S01E01 0:36:59 

S01E02 0:07:47 

S03E02 0:20:37-0:23:42 
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S03E03 0:56:19 

S03E02 0:29:43-0:32:27 

S03E03 0:18:43-0:21:59 

S03E03 1:21:48 

S02E01 0:43:49 

9.6.2 Scener i Bilaga 1 

Listan kommer i den ordning som klippen använts. 

9.5.1 Sherlock: 

S01E02 00:04:40 

S01E01 00:11:30 

S02E02 01:10:07 

S03E03 00:18:43 

S03E01 00:33:28 

S02E02 00:42:02 

S03E03 00:19:08 

S01E01 00:22:04 

S01E01 00:28:04 

S03E02 00:25:17 

S02E02 00:42:02 

S01E02 00:11:39 

S01E02 00:16:20 

S03E03 00:11:12 

S01E01 00:10:24 

S01E02 00:10:02 

S03E03 01:17:27 

S02E01 1:00:05 

S02E01 0:43:20 

 

9.5.2 Watson: 

S01E01 0:07:23 

S01E01 0:08:25 
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S01E01 0:52:02 

S01E01 0:52:27 

S02E02 0:24:34 

S02E01 0:49:10 

S02E03 0:00:31 

S03E03 0:56:25 

S01E01 0:08:25 

S03E03 0:56:44 

S03E03 0:56:25 

S02E02 0:24:21 

S03E01 0:38:57 

S01E01 0:08:07 

S01E01 0:01:08 

S01E01 0:14:15 

S01E03 0:47:31 

S01E03 0:01:22 


