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Abstract 
Ida Renner: Vad är elementärt i Sherlock Holmes karaktär?: En komparativ analys av Arthur 

Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes och adaptionen av karaktären i TV-serierna Sherlock 

(2010) och Elementary (2012). Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, 

självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2020. Örebro universitet, Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

This study analyses the fictional character of Sherlock Holmes, both in his original 

representation in the stories by Sir Arthur Conan Doyle, and in two modern day televised 

adaptations, Sherlock and Elementary, both of which place the character of Sherlock Holmes 

in our day and time. The character of Sherlock Holmes is immensely popular to this day and 

the purpose of this essay is therefore to analyse the essential traits of the character, and to 

contrast them with the changes made in the adaptations, in order to find out how the character 

of Sherlock Holmes portrays the relationship between fiction and society. As a secondary 

purpose it discusses the pedagogical potential in such an analysis. Aided by the theoretical 

discussions of character by Seymore Chatman, Greger Andersson and Sten Wistrand, the 

analysis is conducted by the method of close reading and comparative analysis. The study 

shows that there are several traits of the Sherlock Holmes character that are elementary, such 

as his genius, his friendship with Watson, his drug-addiction and his status as an 

unconventional hero. It also maps the changes made to make the character viable in modern 

day society. The adaptations premier a focus on relationships and make the character into an 

anti-hero who is more psychologically complex, more sexualised, and co-dependent. 

Asserting the differences made in the character by the new adaptations, the study is 

highlighting how analysing the character can illustrate the relationship between fiction and 

society, and it is thus of pedagogical importance. Key words: Sherlock Holmes, fictional 

character, character analysis, Sherlock, Elementary, Arthur Conan Doyle,   

  



3 
 

Innehåll 
Abstract ................................................................................................................................................... 2 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 5 

2. Syfte och frågeställning ................................................................................................................... 5 

3. Teori och metod .............................................................................................................................. 6 

3.1 Teori ............................................................................................................................................... 6 

3.1.1 Teori om litterära karaktärer .................................................................................................. 6 

3.1.2 Adaptionsteori ...................................................................................................................... 10 

3.1.3 Teori om lärande .................................................................................................................. 10 

3.2 Metod .................................................................................................................................... 10 

3.2.1 Analys av Sir Arthur Conan Doyles The Complete Sherlock Holmes ..................................... 11 

3.2.2 Analysen av karaktären Sherlock Holmes i BBC:s Sherlock. ................................................. 11 

3.2.3 Analysen av karaktären Sherlock Holmes i CBS:s Elementary .............................................. 11 

3.3 Urval ............................................................................................................................................ 12 

4. Bakgrund ....................................................................................................................................... 13 

4.1 Sir Arthur Conan Doyle ................................................................................................................ 13 

4.2 Bakgrund TV adaptioner .............................................................................................................. 15 

5. Tidigare Forskning ............................................................................................................................. 16 

6. Komparerande analys .................................................................................................................... 17 

6.1 Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes................................................................................... 18 

6.1.1Sherlock som geni.................................................................................................................. 18 

6.1.2 Sherlock som man ................................................................................................................ 22 

6.1.3 Sherlock som vän .................................................................................................................. 28 

6.1.4 Sherlock som fiende ............................................................................................................. 33 

6.1.5 Sherlock som missbrukare .................................................................................................... 35 

6.2 BBC:s Sherlock ....................................................................................................................... 37 

6.2.1 Molly Hooper ........................................................................................................................ 37 

6.2.2 Mycroft Holmes .................................................................................................................... 38 

6.2.3 Mrs. Hudson ......................................................................................................................... 41 

6.2.4 Irene Adler ............................................................................................................................ 42 

6.2.5 Lestrade ................................................................................................................................ 43 

6.2.6 Moriarty ................................................................................................................................ 45 

6.2.7 Watson ................................................................................................................................. 46 

6.3 CBS:s Elementary ......................................................................................................................... 48 

6.3.1 Analys i dialog med Ashley Polasek ...................................................................................... 48 

6.3.2 Analys av Sherlock Holmes anpassning till Amerika ............................................................ 50 



4 
 

7 Resultat/Diskussion ....................................................................................................................... 51 

7.1 Resultat av analysen .................................................................................................................... 51 

7.1.1 Det elementära i Sherlock Holmes karaktär ......................................................................... 51 

7.1.2 Det som särskiljer karaktären Sherlock Holmes i de två moderna adaptionerna, Sherlock 

och Elementary, från originalet ..................................................................................................... 52 

7.2 Didaktisk diskussion..................................................................................................................... 55 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 58 

 

 

  



5 
 

1. Inledning 

[…] more has been written about Sherlock Holmes than about any other character in fiction. It 

is further true that more has been written about Holmes by others than by Doyle himself1  

(Ellery Queen 1994 citerad i Watt Ridgway & Joseph, 2003, p. 1). 

Citatet ovan är från andra sidan millennieskiftet och föregår alltså de senaste tjugo årens 

Sherlock Holmes-relaterade händelser. År 2009 gjorde Guy Ritchie kassasuccé med en 

filmatisering av Sherlock Holmes vilken drog in ca. $540 miljoner brutto. Detta utgjorde 

startskottet för en ny våg av Sherlock Holmes-entusiasm som har varat i ett årtionde nu. Även 

om en film kan sägas vara startskottet så har jag i den här studien valt att fokusera på två TV-

serier som följde tätt därpå och rönte stor internationell framgång och spridning: BBC:s 

Sherlock (2010) samt CBS:s Elementary (2012). Vad jag finner intressant är att båda dessa 

serier utspelar sig i modern tid, men där den förstnämnda utspelar sig i London så utspelar sig 

den andra primärt i New York. Den första berättelsen om Sherlock Holmes publicerades för 

132 år sedan. Ändå är Sir Arthur Conan Doyles karaktär fortfarande vid liv och fortsätter att 

älskas av sina fans. Mitt bidrag till alla de spaltmeter som tidigare skrivits om Sherlock 

Holmes blir att göra nedslag i Sherlock Holmes karaktär både i originalverken samt de två 

kontemporära tv-serierna som nämnts ovan, för att se hur karaktären skildras samt adapterats 

för att passa i vår tid. Jag avser också att bidra med en diskussion om det didaktiska värdet av 

att analysera en karaktär på det här sättet. 

2. Syfte och frågeställning 

Analysmaterialet i den här uppsatsen utgörs alltså av ett urval ur originalverken av Arthur 

Conan Doyle samt BBC:s Sherlock och CBS:s Elementary. Urvalet kommer jag att redovisa 

för nedan. Syftet med uppsatsen är att göra en triangulär komparativ analys av Sherlock 

Holmes karaktär – analysen görs alltså både mellan adaptionerna och originalet samt 

adaptionerna emellan – för att få en förståelse för vad som är centralt för karaktären men även 

vad som har förändrats i och med adaptionerna. Ett sekundärt syfte är även att diskutera hur 

en sådan här analys kan användas i relation till det centrala innehållet i kursen Svenska 2 för 

gymnasieskolan, specifikt expliceringen att kursen skall behandla ”svenska och 

internationella författarskap […] och skönlitterära verk, vilket även inkluderar […] film och 

andra medier, från olika tider och epoker. […] Relationen mellan skönlitteratur och 

 
1 Citat på engelska kommer i detta och följande fall ej översättas då engelska är ett så pass allmänt vedertaget 
språk, ett lingua franca, i Sverige. 
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samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar 

i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2011). 

Mina frågeställningar är därför: 

1. Vad är genomgående i Sherlock Holmes karaktär i de olika verken, och vad är 

särskiljande?  

2. Hur speglas relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling i Sherlock Holmes 

karaktär?    

Den andra frågan i frågeställningen kommer även att diskuteras utifrån en didaktisk vinkel i 

det avslutande diskussionsavsnittet. 

3. Teori och metod 

3.1 Teori 

3.1.1 Teori om litterära karaktärer 

Vad är en litterär karaktär och hur ska man i en analys behandla den? Som en verklig person, 

ett litterärt motiv eller en allegorisk figur? “It is remarkable how little has been said about theory 

of character in literary history and criticism” skriver Seymore Chatman, professor emeritus i 

retorik vid Berkeley / University of California och en av frontfigurerna för amerikansk 

narratologi (1978, p. 107). Lars-Åke Skalin, tidigare professor vid Örebro Universitet tar också 

upp bristen på karaktärsforskning inom nordisk litteraturvetenskap. Bland annat har han 

redigerat en antologi med namnet Ordet och köttet: om teorin kring litterära karaktärer med 

syftet att bidra till den nordiska forskningen i ämnet (Skalin, 2003, p. 8). Jag kommer nedan 

förhålla mig till det professor Greger Andersson och universitetslektor Sten Wistrand, vilka 

båda är anställda vid Örebro Universitet och vilka båda har bidragit i antologin Ordet och köttet, 

samt det Seymore Chatman har att säga om litterära karaktärer. Jag börjar med den senare. 

Chatman konstaterar att en vanlig handbok sällan ger en mer uttömmande definition av 

karaktärer än att de är “‘persons’ or ‘people’ ‘depicted in writing’” (p. 108), vilket begränsar 

diskussionen om karaktärer till “trait[s]”, alltså karaktärsdrag. Chatman menar att narrativ teori 

inte borde ta för givet att en person och en litterär karaktär är substantiellt likvärdiga, att de 

utgörs av samma essens. Det bör istället vara ett medvetet val att applicera “psychology of 

personality” på en litterär karaktär. Att överföra mänskliga karaktärsdrag på en fiktiv karaktär 

är alltså konvention snarare än oundvikligt enligt Chatman. Därför bör en diskussion föras om 

hur man skall uppfatta litterära karaktärer (Chatman, 1978, p. 108).  För denna uppsats väljer 
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jag att följa konventionen snarare än att ifrågasätta den. Trots att det måhända är 

oproportionerligt lite teoretiserat kring karaktärer finns ändå en del skrivet. Likt så många andra 

börjar Chatman från början och presenterar Aristoteles tankar kring fiktiva karaktärer. Han 

berättar att antikens greker fokuserade på handling snarare än karaktär ”(ethos)”. Karaktärerna 

fungerade som agenter ”(pratton)” vilka utförde handlingar. Agenterna måste därför, enligt 

Chatman, ha åtminstone ett karaktärsdrag vilket ligger till grund för handlingen, en mördare är 

därför sannolikt mordisk. Agentens funktion för berättelsen kommer alltså före dess karaktär, 

enligt Chatmans tolkning av Aristoteles teori. Vidare förklarar Chatman att Aristoteles tillskrev 

agenten (snarare än karaktären) ett grundläggande karaktärsdrag – agenten var antingen god 

eller ond (p. 109). Chatman menar att formalisterna och vissa strukturalister hade en snarlik syn 

på karaktärer, vars syfte var strikt funktionellt, och att de ansåg det felaktigt att analysera dem 

som vore de verkliga. Chatman ifrågasätter om vi måste vara evigt bundna till Aristoteles 

moraliska premisser även om de rimmar illa med moderna situationer och karaktärer – om det 

är rimligt att applicera Propps2 metoder på moderna narrativ när den kontemporära litteraturen 

och filmen sällan är så tvådimensionellt svartvit som den ryska folksagan? (Chatman, 1978, p. 

15).  

För den här uppsatsen finns det ingen poäng med att skilja på karaktär och agent, även om 

karaktärens relation till handlingen naturligtvis är relevant, däremot finns det anledning att 

fundera över om en karaktär måste tillskrivas epitetet god eller ond? Det finns också 

anledning att reflektera över karaktärens etik och moral, där det förstnämnda representerar de 

värderingar karaktären säger sig ha medan det senare är de värderingar karaktären uttrycker 

genom sina handlingar.     

Greger Andersson ställer sig frågan ”Vad håller ihop en karaktär?” i titeln till sitt bidrag i 

antologin Ordet och Köttet (2003). ”Uppfattar vi en karaktär som summan av den information 

vi kan samla från de sammanhang där gestalten förekommer eller tolkar vi karaktären som ett 

motiv i den berättelse vi läser eller lyssnar på?” (s.15), frågar Andersson. Han säger sig ha 

identifierat två olika ”system” eller ”storheter” vilka inte alltid existerar i harmoni. ”Den ena 

storheten är berättelsen, en sammanhållen historia uppbyggd av olika motiv. Den andra är 

karaktären, ett motiv som kan förekomma i olika berättelser och som hålls samman i första 

hand av sitt namn” (s. 15). Andersson tar sina exempel på karaktärer ur Gamla Testamentet 

och menar att ”karaktärerna är komplexa och föränderliga och har inom sig en potential att 

 
2 Vladimir Propp var en rysk litteraturvetare som analyserade ryska folksagor. Han är känd för sin lista på 31 
karaktärsfunktioner, vilken han menade att alla sagor använde sig av.  
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göra både gott och ont” (s.17) samt att alla karaktärsdrag alltid är kompositionellt motiverade. 

Han berättar att forskningen tenderar att placera karaktärerna i ett spänningsfält mellan 

litteratur, historia och ideologi, varje komponent utgör varsin spets i en triangel, vilket orsakar 

att forskarna ”vacklar mellan en tolkning av karaktärerna som litterära motiv, verkliga 

personer eller som allegoriska figurer, moraliska förebilder eller dylikt” (s. 18-19). Detta är 

dock bara ett problem om man är osäker på vilken av de tre komponenterna berättelsen 

aspirerar på (Andersson, 2003, p. 21). I fallet med den litterära karaktären Sherlock Holmes 

finns inte det problemet, berättelsen är till största del litterär. I sina exempel tar Andersson 

upp Gud – en karaktär som i vissa avseenden är begränsad, men fri att bryta mot sina egna 

bud och som agerar på olika sätt i olika berättelser. Han tar även upp David – en karaktär som 

kan tolkas som en förebild, eftersom gud ser hans inre, men i och med att han har olika roller, 

t.ex. kung, flykting, herdegosse och krigare, blir det svårt att veta vilken roll som förebilden 

skall bygga på (s. 22-23). Vad håller då ihop karaktären? Innan han svarar på frågan vill 

Andersson sätta ord på föreställningen som ligger till grund för den: ”att en karaktär hålls 

samman av sitt namn och sin konsistenta personlighet” (s.24). Problemet uppstår alltså när 

man stöter på karaktärer som inte har en konsistent personlighet. Andersson ponerar olika sätt 

att bemöta detta, antingen kan man argumentera att människor inte har en central kärna i sin 

personlighet, eller så kan man söka efter en bakomliggande personlighet som förklarar 

olikheterna, emellertid förutsätter detta att distinktionen mellan fiktion och fakta luckras upp. 

Han problematiserar även om man skall tolka karaktären utifrån det enskilda verket eller hela 

kanon (s. 25), vilket är en relevant fråga att ställa även till Sherlock Holmes karaktär vilken 

också ingår in en kanon3. Andersson understryker att läsaren tenderar att uppfatta en gestalt 

som förekommer i olika texter som samma karaktär på grund av namnets starka 

sammanbindande funktion. Om man istället betraktar karaktären som skönlitterär kan man se 

namnet som ett motiv, vars användning skiftar i olika berättelser. Anderson avslutar sin text 

med ett argument som lämnar honom i samma dilemma mellan berättelsen och karaktären 

med vilket han inledde texten: ”berättelserna – är det redskap genom vilket den judiska och 

kristna tron formulerats. I dessa religioner finns tron på en universalhistoria som berättar om 

en enda Gud och om en lång rad sammanhängande karaktärer” (Andersson, 2003, p. 27).  

Mitt mål med uppsatsen är att ta reda på vad som är genomgående och vad som är 

särskiljande i karaktären, både inom Sir Arthur Conan Doyles kanon, men även inom och 

 
3 Arthur Conan Doyles samlade berättelser om Sherlock Holmes brukar refereras till som ’The Holmesian 
Canon’. 
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emellan adaptionerna och originalet. Eftersom karaktären Sherlock Holmes porträtteras i flera 

berättelser väljer jag att utgå från en omformulering av Anderssons avslutande argument 

citerat ovan: berättelserna – är det redskap genom vilka samhällets uppfattning om karaktären 

Sherlock Holmes bildats. Samhället reproducerar bilden av Sherlock Holmes som en distinkt 

och tydligt urskiljbar karaktär. Detta kräver en bakomliggande personlighet som läsaren kan 

känna igen trots olikheterna i adaptionerna av karaktären.  

Sten Wistrand argumenterar i Löste Sherlock Holmes verkligen fallet med det spräckliga 

bandet? Olika sätt att nalkas fiktion (2014) att en faktisk karaktär i olika skildringar kan 

omvärderas, smutskastas, eller få upprättelse. En fiktiv karaktär däremot kan inte det, menar 

Wistrand. Han använder Hjalmar Söderbergs Gregorius från Doktor Glas, och Bengt Olssons 

användande av karaktärens namn i sitt eget skönlitterära verk som exempel. Wistrand 

argumenterar att oavsett vad Olsson skriver om karaktären Gregorius i sitt verk kommer det 

ändå inte att påverka vår uppfattning om Gregorius karaktär, eller dennes funktion, när man 

återvänder till Söderbergs original. Vad man ”däremot kan göra, genom att använda 

Söderbergs roman som intertext, är att ifrågasätta de värderingar som Hjalmar Söderberg 

genom sin historia ger uttryck för” (s. 145), enligt Wistrand. Han menar att man kan 

ifrågasätta Strindbergs kvinnosyn, vilken gestaltas i karaktären Laura, men att man inte kan 

argumentera för att ”karaktären Laura egentligen är sympatisk” (s. 150). Wistrand avslutar 

med att skriva: 

Vi förstår vad det är för slags historia som vi tar del av, och därigenom förstår vi vilken funktion de olika 

motiven i denna historia har. Därför kan vi också notera om författaren då och då begår en blunder utan 

att detta behöver äventyra vår förståelse av verket. Men i så fall måste vi erkänna att vi tillägnar oss 

fiktion på ett fundamentalt annorlunda sätt än icke-fiktion och inte heller kan resonera om fiktionella [sic] 

gestalter på samma sätt som om verkliga (Wistrand, 2014, p. 153).    

Jag håller med Wistrand till viss del, men jag menar att man borde kunna resonera om de 

fiktiva gestalterna som vore de mänskliga så länge man inte försöker pådyvla dem egenskaper 

vilka inte går att hitta belägg för i kompositionen, som i exemplet med Laura. Dessutom 

ställer jag mig lite kritisk till vissa argument om man applicerar dem på en karaktär som 

Sherlock Holmes, vilken förekommer i flera berättelser av samma författare. En händelse i en 

av de senare novellerna skulle kunna påverka hur jag uppfattar honom när jag läser de tidigare 

novellerna på nytt. Detta argument gör att man åter hamnar i Anderssons argument vilka jag 

redan redogjort för ovan.  
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3.1.2 Adaptionsteori 
 

Ovan har jag redogjort för uppsatsens ståndpunkter vad gäller teorin kring litterära karaktärer, 

men eftersom två tredjedelar av analysmaterialet består av adaptioner från originaltexten till 

TV-serier vill jag här klargöra hur jag i denna uppsats förhåller mig till begreppet adaption. 

Jag använder mig av Linda Hutcheons, professor i engelska och litteratur vid University of 

Toronto, definition av adaption vilken hon redogör för i sin bok A Theory of Adaptation: 

“Seen as a formal entity or product, an adaptation is an announced and extensive transposition 

of a particular work or works” (s.7). Hon menar alltså att begreppet kan användas till både 

processen och produkten, men för denna uppsats är det produkten som är relevant. 

3.1.3 Teori om lärande 
 

Eftersom jag även kommer fokusera på karaktärsanalysens didaktiska potential, finner jag det 

relevant att kort redogöra för mina centrala lärandeteoretiska utgångspunkter. Jag utgår från 

att lärande uppstår i kommunikation. Denna tanke återfinns hos bland andra Olga Dysthe, fil. 

dr i språkvetenskap vid Universitetet i Bergen: ”Kunskap är inte något som kan statiskt 

överföras från lärare till elev, utan den byggs upp i samspel mellan individer” (Dysthe, 1995, 

p. 46). Den återfinns också i det sociokulturella perspektivet. Roger Säljö, fil. dr vid 

Göteborgs Universitet på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, skriver att 

Vygotskij menar att ”genom kommunikation kan vi formulera erfarenheter och dela dem med 

andra. […] språket är länken mellan social interaktion och tänkande, och det yttre är med och 

skapar det inre” (Säljö, 2017, pp. 168-169). I samstämmighet med den mer allmändidaktiska 

teoretiska utgångspunkten, vill jag även redogöra för en mer litteraturdidaktisk utgångspunkt. 

Judith Langer skriver angående litterära diskussioner att: ”målet är att få elever att delta i 

litterära diskussioner som är riktiga – som delar sociala särdrag och mönster av eftertanke 

som uppstår när »riktiga» människor diskuterar litteratur i vardagslivet utanför den 

traditionella klassrumskontexten” (Langer, 2005, p. 59). 

3.2 Metod 
 

Utifrån ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt samt mitt empiriska urval, vilket jag redogör 

för nedan, har jag valt att använda mig av metoden närläsning i min analys, med den litterära 

karaktären Sherlock Holmes som specifikt fokus. Jag väljer i detta fall att använda mig av 

begreppet närläsning även för de två adaptionerna, trots att de är filmatiseringar. Jag har delat 
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upp analysen i tre delar efter kronologisk ordning: Sir Arthur Conan Doyles The Complete 

Sherlock Holmes4, BBC:s Sherlock, och CBS:s Elementary. Analysen är också komparerande. 

Dels blir varje ny del av analysen komparerad med föregående del, därför har jag fokuserat 

främst på de särskiljande bitarna i del två och tre, dels har jag även inom varje del jämfört min 

egen analys med andras analyser av originalberättelserna och adaptionerna.   

3.2.1 Analys av Sir Arthur Conan Doyles The Complete Sherlock Holmes  
 

Denna del av analysen har fått störst utrymme eftersom den utgör grunden för karaktären. Jag 

har analyserat karaktären utifrån fem olika teman:  

➢ Sherlock som geni 

➢ Sherlock som man 

 

➢ Sherlock som vän 

➢ Sherlock som fiende 

➢ Sherlock som 

missbrukare  

De första fyra temana är motsatspar vilka jag anser lämpliga att belysa dubbelheten i 

karaktären. Det femte temat utgör en så viktig del i de två moderna adaptionerna, Sherlock 

och Elementary, att det får stå som en egen punkt. Det är möjligt att analysen och resultatet 

hade blivit annorlunda om texterna hade analyserats utifrån andra teman.  

3.2.2 Analysen av karaktären Sherlock Holmes i BBC:s Sherlock.    
 

Jag har i första hand valt att fokusera på hur protagonisten i tv-serien Sherlock skiljer sig från 

Doyles karaktär Sherlock Holmes. I Sherlock är de andra karaktärerna viktiga och handlingen 

centreras runt förhållandet mellan dem och huvudkaraktären Holmes. Därför valde jag att 

använda de andra karaktärerna som analytiska teman eftersom de förstärker Holmes karaktär: 

➢ Molly Hooper 

➢ Mycroft Holmes 

➢ Mrs. Hudson 

➢ Irene Adler 

➢ Lestrade  

 

➢ Moriarty 

➢ Watson 

3.2.3 Analysen av karaktären Sherlock Holmes i CBS:s Elementary 
 

I analysen av Elementary har jag främst fokuserat på det som särskiljer den från de andra två 

analyserade versionerna. Jag har utgått från artikeln ”Surveying the Post-Millennial Sherlock 

Holmes: A Case for the Great Detective as a Man of Our Times” av Ashley D Polasek, som 

 
4 En antologi av Arthur Conan Doyles samlade verk om Sherlock Holmes, tryckt år 2013. Se mer information i 
referenslistan. 
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har doktorerat i ämnet filmatiseringar av Sherlock Holmes, i första halvan min analys. I andra 

halvan har jag analyserat det Polasek inte tar upp i sin artikel, och fokuserat på karaktärens 

anpassning till en amerikansk publik.    

 

3.3 Urval 

Conan Doyle skrev fyra romaner och femtiosex noveller om Sherlock Holmes5, det är 

omöjligt för mig att inkludera alla i analysen, därför har jag begränsat mig till två romaner och 

nio noveller. Jag har valt det två första romanerna om Sherlock Holmes, A Study in Scarlet 

(Doyle, 2013 [1888]) och The Sign of the Four (Doyle, 2013 [1890]) eftersom de lägger 

grunden till hela Sherlock Holmes karaktär. Av novellerna har jag valt ”A Scandal in 

Bohemia”, eftersom den handlar om ”Kvinnan”; ”The Final Problem”, eftersom Holmes 

ärkefiende Moriarty är antagonisten; ”The Empty House”, eftersom Holmes kommer tillbaka 

från de döda; ”The Dying Detctive”, eftersom Holmes lurar Watson att han är döende ’igen’; 

”The Greek Interpreter” och ”The Bruce-Partington Plans”, eftersom de är de enda två 

noveller där Mycroft Holmes, Sherlocks bror, figurerar; ”The Red-Headed League” och ”The 

Five Orange Pips”, eftersom de är bland de första novellerna och Holmes som karaktär 

utvecklas där; ”The Man With the Twisted Lip” och ”The Missing Three-Quarter”, eftersom 

de tar upp Holmes missbruk; ”The Yellow Face”, eftersom den bl.a. visar Holmes inställning 

till blandäktenskap och ”The Three Garridebs”, eftersom Holmes djupa känslor för Watson 

beskrivs där.  

BBC:s TV-serie Sherlock innehåller totalt 12 avsnitt. Första säsongen av CBS:s Elementary 

består av 24 avsnitt. Jag har därför valt att begränsa mitt urval till 12 avsnitt av Elementary 

enligt följande: de fyra första, fyra avsnitt mitt i (6, 10, 12, 15) samt de fyra sista. Jag har valt 

att enbart fokusera på första säsongen eftersom det är den jag har tillgång till, dessutom skulle 

urvalet bli alldeles för stort för en uppsats i den här skalan om ytterligare säsonger med 24 

avsnitt per säsong skulle inkluderas.  

Urvalet kan verka alldeles för stort för en studie av den här typen, men jag har endast 

fokuserat på karaktären, inte narrativet. Eftersom mycket av brödtexten fokuserar på fallen 

som skall lösas är det ganska lite material som berör karaktären i varje ’avsnitt’/’berättelse’. 

 
5 Jag har använt mig av en antologi med alla Sir Arthur Conan Doyles verk om Sherlock Holmes samlade. Därför 
kommer det stå två olika datum i referenserna, dels publiceringsdatumet för antologin, dels originaldatumet. 
Dock kommer titlarna på romanerna anges kursivt då originalen inte utgjorde delar i ett samlat verk. 
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Där ett stort underlag i vissa fall bidrar till att göra analysen tunn eller ytlig, menar jag att det i 

detta fall är nödvändigt med ett bredare underlag för att kunna ge ett djup åt 

karaktärsanalysen. 

4. Bakgrund 

4.1 Sir Arthur Conan Doyle 

För att förstå Sherlock Holmes karaktär och genomföra en analys av densamma finner jag 

det nödvändigt att sätta både böckerna och TV-serierna i en kontext. Hur uppstod de? Jag 

börjar från början med författaren, sir Arthur Conan Doyle. Daniel Stashower – författare 

av Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle, redaktör för flertalet böcker om 

Sherlock Holmes bl.a. Arthur Conan Doyle: A Life in Letters samt medlem i det kända 

sällskapet för Holmes-entusiaster: The Baker Street Irregulars – skriver i förordet till 

antologin The Complete Sherlock Holmes (2013) om författaren i fråga. Han berättar att 

Arthur Conan Doyle föddes 1859 i Edinburgh. Även om familjen drabbades av faderns 

kamp mot alkoholen så lyckades Doyle få en bra utbildning och fortsatte sina högre 

studier till läkare. Under sin studietid undervisades han bland annat av Dr Joseph Bell, en 

kirurg vid Edinburgh Infirmary. Dr Bell visade sig vara en speciell person som utvecklat 

en unik förmåga. Genom observation kunde Dr Bell dra slutsatser om patienters yrke eller 

åkommor som ofta visade sig stämma väl. Doyle använde honom senare som inspiration 

till sin karaktär Sherlock Holmes. Vid 20 års ålder började Doyle skriva för att dryga ut 

kassan. Vissa texter blev publicerade och gav honom lite intäkter medan andra blev 

refuserade. I juni 1881 tog han sin examen och öppnade snart därefter en mottagning i 

Portsmouth. Hans faders hälsa var vacklande och han kände ansvar för att försörja sin mor 

och sina syskon. Han skrev noveller mellan patientbesöken och försökte sig på några 

romaner vilka fick ett mestadels ljummet mottagande. Doyle gifte sig 1885, och 1886 

påbörjade han en ny roman. Stashower citerar Doyle: ”[Edgar Allan] Poe’s masterful 

detective, Mr. Dupin, had from boyhood been one of my heroes. But could I bring an 

addition of my own? I thought of my old teacher Joe Bell, of his eagle face, of his curious 

ways, of his eerie trick of spotting details” (Stashower, 2013, p. XV). Mattias Boström, 

förläggare och författare, berättar att romanen A Study in Scarlet publicerades år 1887 i 

Beeton’s Christmas Annual tryckt av Ward, Locke & Co efter att ha refuserats av The 

Cornhill, en respektabel tidskrift. Detta var den första berättelsen om Sherlock Holmes 

och vad vi vet hade Arthur Conan Doyle vid den tiden inga planer på att skriva några fler, 

”så som en engångsföreteelse krävde handlingen huvudpersoner med tydliga konturer” 
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(Boström, 2005, pp. 105-106). Tre år senare skrev Doyle ytterligare en kort roman, The 

Sign of the Four, men än hade karaktären Sherlock Holmes inte gjort ordentligt 

genomslag, berättar Stashower. Det var inte förrän 1891, när tidningen The Strand 

Magazine etablerades, som nya möjligheter öppnade sig för Doyle som kände att 

karaktären Sherlock Holmes skulle göra sig väl i en följetong av noveller publicerade i en 

och samma tidning. Allmänheten verkade gilla hela konceptet och Sherlock Holmes blev 

snabbt en succé. Doyle skrev fort och det är allmänt känt att han inte var så noga med 

detaljerna, till exempel flyttar sig Watsons krigsskada från benet till armen under åren. 

Redan efter 12 noveller (The Adventures of Sherlock Holmes) började Doyle att tröttna på 

sin karaktär, han ville istället fokusera på att skriva historiska romaner. Men, efter en 

ganska omskriven brevväxling mellan Doyle och hans mor – där Doyle delger sina planer 

på att ta livet av Holmes varpå Mrs. Doyle upprört protesterar – så fick Holmes ”leva” i 

ytterligare elva noveller (The Memoirs of Sherlock Holmes) innan han tillsammans med 

sin ärkefiende mötte sin död vid Reichenbachfallet i Schweiz i ”The Final Problem” 

(1893). Stashower citerar Doyles kommentar angående Holmes död: ”I have had such an 

overdose of him [Holmes] that I feel towards him as I feel towards paté de fois gras, of 

which I once ate too much, so that the name of it gives me a sickly feeling to this day” (s. 

XI). På allmänhetens begäran återupptog Doyle sin karaktär igen efter sekelskiftet. 1901 

släpptes romanen The Hound of the Baskervilles vilken utspelar sig innan Holmes “död”. 

Universitetslektor i engelsk litteratur vid Portsmouth Universitet, Christopher Pittard, 

skriver att försäljningen av The Strand Magazine ökade med 30,000 exemplar under 1902 

när Sherlock Holmes återigen blev ett inslag i tidningen (2010, p. 110). En ny samling 

noveller kom 1905. I den första av dessa, ”The Empty House”, söker Holmes upp sin 

gamle vän Watson och det visar sig alltså att Holmes inte alls hade dött i Schweiz utan 

låtit omvärlden leva i den villfarelsen medan han inkognito störtade vad som var kvar av 

hans ärkefiende Moriartys brottssyndikat. Holmes-entusiaster kallar perioden mellan ”The 

Final Problem” och ”The Empty House” för ”The Great Hiatus”. Doyle fortsatte att skriva 

om sin karaktär och dennes äventyr fram till år 1928. Sammanlagt skrev Doyle fyra 

romaner och femtiosex noveller om Sherlock Holmes innan författaren själv avled år 

1930.  
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4.2 Bakgrund TV adaptioner 
 

Sherlock Holmes popularitet avtog dock inte efter författarens död. Doyles skapelse har levt 

vidare i skrift, teater, film, TV och andra media i över hundra år. År 2010 sändes det första 

avsnittet av BBC:s Sherlock. Serien blev en succé och är skriven av Mark Gatiss och Steven 

Moffat, vilka även skriver Dr Who. Inför premiären av Sherlock berättar journalisten Vanessa 

Thorpe i en artikel i The Guardian om hur idén till Sherlock uppstod: “The idea for Sherlock 

germinated on the train journeys he [Gatiss] and Moffat shared between London and Cardiff, 

where Doctor Who is filmed. ‘It came up that we were both huge Sherlock Holmes fans,’ he 

explained” (Thorpe, 2010). 

 

Roberta Pearson, professor i film och televisionsstudier vid University of Nottingham, skriver 

i “Sherlock and Elementary: The Cultural and Temporal value of High-End and Routine 

Television Drama” att det finns två olika typer av TV-serier som brukar färdas över Atlanten. 

Vissa har högt produktionsvärde, stor budget, komplexa intriger, är ofta samproducerade och 

får stora grupper av följare globalt. Sherlock tillhör denna kategori som kallas ”High-End 

drama” enligt Pearson. Hon beskriver hur Sherlock har blivit hyllad i pressen som ett globalt 

fenomen och att tredje säsongen av Sherlock sålde 224 licenser globalt. Motsatsen till den här 

typen av TV-serier blir de som har lågt produktionsvärde, mindre budget, en mer 

standardiserad intrig, samtidigt som de ändå utgör en stadig inkomst för producenterna. Enligt 

Pearson tillhör Elementary den här typen av ”routine drama”. ”Sherlock and Elementary both 

appeal to international audiences, both are sold by top international distributors, and both 

adapt the same source text but update the character to the twenty-first century” (s.111), 

berättar Pearson. Men, hon poängterar att Elementary inte alls har lyckats uppnå samma status 

eller mediapublicitet även om serien fyller sin funktion (Pearson, 2019).    

År 2012 skriver Adam Sherwin, mediakorrespondent för The Independent, i en artikel om hur 

CBS först närmade sig BBC och frågade om de fick göra en amerikansk version av Sherlock, 

när de blev nekade skapade de Elementary istället. BBC hotade att vidta lagliga åtgärder om 

det skulle visa sig att CBS version hamnade för nära den redan existerande Sherlock: 

Sue Vertue, Sherlock Executive Producer at Hartswood Films, said: "We understand that CBS are doing 

their own version of an updated Sherlock Holmes. It's interesting, as they approached us a while back 

about remaking our show. At the time, they made great assurances about their integrity, so we have to 

assume that their modernised Sherlock Holmes doesn't resemble ours in any way, as that would be 

extremely worrying." (Sherwin, 2012) 

Skaparna av Elementary var alltså tvungna att ta detta i beaktande. 
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5. Tidigare Forskning 
Jag har tidigare nämnt att det skrivits anmärkningsvärt mycket om Sherlock Holmes, ur alla 

möjliga perspektiv, och att redogöra för allt här vore omöjligt. Dock finns det, mig veterligen, 

ingen som har gjort en likvärdig studie med min egen. Det finns säkert andra som har 

analyserat originalen genom närläsning, och jag berättar nedan om någon annan som också 

har gjort en komparerande analys av samma två adaptioner vilka jag själv analyserat. Jag har 

däremot inte funnit någon forskning med syftet att både utröna essensen i Sherlock Holmes 

karaktär och hur karaktären har anpassats till modern tid samtidigt som den har ett didaktiskt 

perspektiv i sin diskussion. Eftersom jag inte kan redogöra för allt så tänker jag nedan 

redogöra för den litteratur jag har gagnat mig av, och gått i diskussion med, i den här 

uppsatsen. 

 

Jag har bland annat använt mig av antologin A Companion to Crime Fiction (2010), vilken för 

samman 47 essäer från världsledande auktoriteter på ämnet ’crime fiction’. Essäerna ger 

perspektiv på genrens utveckling, dess subgenrer samt framträdande författarporträtt inom 

genren. Även om antologin intresserar sig för ’crime fiction’ generellt så intar Arthur Conan 

Doyle och hans berättelser om Sherlock Holmes genomgående en central plats, vilket påpekas 

i introduktionen: ”the pivotal figure in any survey of crime fiction’s domain was and is Arthur 

Conan Doyle” (Rezpka, 2010, p. 4). En annan antologi är Sherlock and Transmedia Fandom 

(2012), vilken är helt tillägnad BBC:s Sherlock. Antologin innehåller essäer vilka belyser 

Sherlock Holmes som en internationellt gångbar karaktär, i olika medier, ur olika perspektiv. 

 

Artikeln ”Surveying the Post-Millennial Sherlock Holmes: A Case for the Great Detective as 

a Man of Our Times” av Ashley D. Polasek, fokuserar på vilka aspekter som gör Sherlock 

Holmes till en gångbar karaktär efter millennieskiftet. Det är den artikel som hamnar närmast 

min egen forskning. Polasek har jämfört tre moderna adaptioner av Sherlock Holmes-

berättelserna: Warner Brothers film Sherlock Holmes, BBC: s Sherlock och CBS: s 

Elementary. Hon undersöker hur skaparna av dessa filmatiseringar har förändrat karaktären 

för att tilltala dagens tittare och kommer fram till att det i alla tre adaptionerna finns en ganska 

enhetlig syn på vad som behöver förändras för att göra karaktären mer gångbar i vår tid. ” It 

specifically focuses on the transition of the character from traditional detective fiction hero to 

a more complex postmodern antihero and how this transition is fundamental to the character’s 
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journey into the 21st century” (Polasek, 2013, p. 384). Till största del utgörs punkterna i 

Polaseks referenslista av personliga intervjuer med skådespelare, producenter och 

manusförfattare. Hon gör ingen analys av originaltexten och hennes huvudsakliga fokus är på 

Sherlock Holmes roll som hjälte/antihjälte. Polaseks artikel skiljer sig alltså i omfattning från 

min egen analys och den har ett smalare perspektiv. Min analys har även ett didaktiskt 

perspektiv, vilket helt saknas i Polaseks. Eftersom Polaseks artikel ligger så pass nära min 

egen uppsats och eftersom den tillhandahåller intressanta insikter och perspektiv, så har jag 

valt att gå i dialog med hennes text i min egen analys. 

 

Där Polaseks artikel har ett fokus på vår samtid och framtid så kan motsatsen sägas om 

artikeln ”Anthropology by gaslight: Sherlock Holmes, Conan Doyle and the anthropology of 

detection at the Victorian fin de siècle” (2017), publicerad i World Archaeology och skriven 

av John McNabb, fil. doktor i arkeologi. Han gör en multi-disciplinär receptionsstudie där han 

undersöker antropologiska teman i Conan Doyles berättelser. McNabb intresserar sig bland 

annat för synen på vad som var genetiskt betingat och ärftligt under slutet av 1800-talet. Ett 

visst intresse för synen på vad som var ärftligt under slutet av 1800-talet har även Sonya 

Freeman Loftis i artikeln ”The Autistic Detective: Sherlock Holmes and his Legacy” (2014). 

Loftis Freeman fokuserar dock på neuropsykiatriska sjukdomar som autism. Hon 

argumenterar att karaktären Holmes, i sin genrekonstituerande funktion, har orsakat att många 

andra detektiver har skapats med autismliknande drag. Freeman Loftis problematiserar 

diagnosticerande av fiktiva karaktärer i sin artikel och förhåller sig kritisk till de stereotypa 

värden och uppfattningar hon menar att Doyles berättelser cementerar om människor som 

befinner sig inom ett autism-spektrum. 

 

J. Thomas Dalby (1991), professor i neuropsykologi och rättspsykologi vid University of 

Calgary i Alberta, har även han ett medicinskt intresse i Holmes, men istället för 

neuromedicinska diagnoser fokuserar han på Sherlock Holmes drogberoende. I artikeln 

”Sherlock Holmes's Cocaine Habit” argumenterar Dalby för hur Doyle och hans karaktär Dr. 

Watson var normbrytande för sin tid eftersom de förhåller sig så pass kritiska till kokain. 

6. Komparerande analys 

Denna analys kommer att utföras i kronologisk ordning där jag först analyserar Arthur Conan 

Doyles Sherlock Holmes utifrån fem olika vinklar: Sherlock som geni, Sherlock som 

människa, Sherlock som vän, Sherlock som fiende och Sherlock som missbrukare. Sedan 
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kommer jag att analysera BBC:s Sherlock i relation till Doyles Holmes för att därefter gå 

vidare till analys CBS:s Elementarys Holmes i relation till originalet och i relation till BBC:s 

Sherlock.  

6.1 Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes 

Sherlock Holmes bor på 221B Baker Street i London tillsammans med sin rumskamrat Dr. 

Watson (förutom under åren då Dr. Watson är gift, men när hans fru dör flyttar han ihop med 

Holmes igen) i en lägenhet de hyr av Mrs. Hudson. Dr. Watson fungerar även som den 

intradiegetiske berättaren, detta tydliggörs i den första delen av A Study in Scarlet vilken 

inleds med en parentes:  

(Being a reprint from the reminiscences  

of John H. Watson, MD.,  

Late of the Army Medical Department) (s.3). 

Jag kommer därför i analysen hänvisa till Watson som berättare. I övrigt viktiga karaktärer är:  

Mycroft Holmes – Sherlocks bror, 

Athelney Jones – Kommissarie på Scotland Yard, 

Tobias Gregson – Kommissarie på Scotland Yard, 

G. Lestrade – Kommissarie på Scotland Yard, 

Professor Moriarty – ”Professor of mathematical celebrity”,  

   “The Napoleon of crime”, Holmes nemesis. 

Mary Morstan – Watsons fru. 

 

6.1.1Sherlock som geni  

6.1.1.1Estet och atlet 

Sherlock Holmes beskrivs som en renässansmänniska i berättelserna, hans geni är alltså inte 

begränsat till den akademiska och vetenskapliga sfären, han utmärker sig både fysiskt och 

estetiskt. Holmes musikaliska läggning uttrycks i hans violinspelande. “My friend was an 

enthusiastic musician, being himself not only a very capable performer, but a composer of no 

ordinary merit” (Doyle, 2013 [1892]c, p. 188) skriver Watson i “The Adventures of the Red-

Headed League”. Även i The Sign of the Four beskriver Watson Holmes violinspelande: ”he 

began to play some low, dreamy, melodious air – his own, no doubt, for he had a remarkable 

gift for improvisation” (Doyle, 2013 [1890], p. 128). Holmes teatraliska talanger tar sig ofta 

form av en fantastisk förmåga till utklädande, där han är så skicklig att inte ens Watson 
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känner igen honom alla gånger. Holmes roar sig ofta med att lura sina vänner och bekanta. I 

The Sign of the Four retar han upp Watson och Mr. Jones när han klär han ut sig till en 

gammal sjöman som vägrar samarbeta. Watson berättar om deras förvåning när Holmes 

plötsligt avslöjar sin sanna identitet:  

”We both started in our chairs. There was Holmes sitting close to us with an air of quiet 

amusement. ‘Holmes!’ I exclaimed, ‘You here! But where is the old man?’” (p. 133). Mr. 

Jones utbrister: ”You would have made an actor, and a rare one” (p.134). Utöver de estetiska 

talanger Holmes besitter är han dessutom mycket fysiskt kapabel, bland annat är han väldigt 

duktig på boxning. McMurdo, en gammal proffsboxare, uttrycker sin besvikelse över att 

Holmes inte satsat på en karriär inom boxning: ”Ah, you’re the one that has wasted your gifts, 

you have! You might have aimed high, if you had joined the fancy” (Doyle, 2013 [1890], p. 

105).  

6.1.1.2 Selektivt geni 

“If you had joined the fancy” är en passande kommentar, för Holmes är oerhört selektiv i sitt 

val av kunskap. I första boken, A Study in Scarlet, råder det förvirring kring vad Holmes 

egentligen studerar. Detta gör det svårt för Stamford, Watsons gamla skolkamrat, när han 

skall försöka förklara vem Holmes är för Watson: 

 ”I have no idea what he intends to go in for. I believe he is well up in anatomy, and he is a first class 

chemist; but, as far as I know he has never taken out any systematic medical classes. His studies are very 

desultory and eccentric, but he has amassed a lot of out-of-the-way knowledge which would astonish his 

professors” (s.6).  

Holmes följer alltså inte normen för universitetsstudier även om han har potentialen att nå 

högt om han bara hade haft motivationen att göra så – ’if he had joined the fancy’. Det som 

utmärker Sherlock Holmes, mer än allt annat, är dock hans skarpsinne och hans analytiska 

förmåga när det gäller att lösa brott. Holmes har själv uppfunnit sin arbetstitel som ”The only 

unofficial consulting detective” (Doyle, 2013 [1890], p. 88) och han begär oftast ingen 

ersättning för intressanta fall eller något officiellt erkännande från Scotland Yard i de fall han 

är dem behjälplig: ”The work itself, the pleasure of finding a field for my peculiar powers, is 

my highest reward” (Doyle, 2013 [1890], p. 88). Är fallet intressant nog, hjälper han fattig 

som rik.  

6.1.1.3 Är Sherlock ett geni eller en superhjälte? 

Holmes använder sina krafter för att göra gott, och hans geni får honom nästan att framstå 

som övermänsklig. Är Holmes då en superhjälte? ”His [Sherlock Holmes] brilliant reasoning 
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power would rise to the level of intuition until those who were unacquainted with his methods 

would look askance at him as on a man whose knowledge was not like that of other mortals” 

(Doyle, 2013 [1892]c, p. 188) skriver Watson och sätter därmed ord på geniet men även på en 

av de konsekvenser en sådan talang medför. Många blir obehagliga till mods när Holmes 

berättar saker om dem. De förstår inte hur han kan känna till allt utan att besitta någon form 

av övernaturliga krafter, vilket ofta resulterar i att Holmes måste förklara hur han kommit 

fram till sina slutsatser. Mr. Jabez Wilson, Holmes klient i “The Adventures of the Red-

Headed League” skrattar och utbrister: “‘I thought at first you had done something clever, but 

I see that there was nothing in it after all’” (p. 180) varpå Holmes vänder sig till Watson och 

säger “ ‘I begin to think […] that I make a mistake in explaining. ‘Omne ignotum pro 

magnifico,’ you know, and my poor little reputation, such as it is, will suffer shipwreck if I 

am so candid’ ”  (Doyle, 2013 [1892]c, p. 180)6. Holmes har alltså inga superkrafter. Holmes 

är inte heller oslagbar, vilket han förklarar för en klient i ”The Adventures of the Five Orange 

Pips” som har fått det felaktiga intrycket att så är fallet:  

”You [Holmes] could solve anything”  

“He said too much.” 

“That you are never beaten.” 

“I have been beaten four times – three times by men, and once by a woman” (Doyle, 2013 [1892]c, p. 

223).   

Sherlocks geni överträffas också av hans bror, Mycroft Holmes, vilken introduceras sent i 

serien. ”He has the tidiest and most orderly brain, with the greatest capacity for storing facts, 

of any man living”, berättar Sherlock (Doyle, 2013 [1917]a, p. 956). Mycroft är i motsats till 

sin bohemiske bror en snävt inrutad vanemänniska som enbart avviker från sina rutiner i 

yttersta nödfall. När Sherlock får ett meddelande om att Mycroft är på väg hem till honom 

utbrister han: ”But that Mycroft should break out in this erratic fashion! A planet might as 

well leave its orbit” (s. 956). Mycroft är även socialt skygg och befinner sig därför oftast på 

Diogenes Club, en gentlemannaklubb där total tystnad råder. Han är inte intresserad av 

detektivarbete eftersom han är lat och undviker fysisk ansträngning, vilket resulterat i hans 

ansenliga kroppshydda. Mycroft har, likt sin bror, skapat sig en unik karriär. Sherlock 

förklarar för Watson:  

 
6 “Omne ignotum pro magnifico est” betyder “everything unknown is taken as grand : we exaggerate the importance or 

difficulty of the unknown”. Källa hämtad: Februari 10, 2020, från https://www.merriam-

webster.com/dictionary/omne%20ignotum%20pro%20magnifico%20est 
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“You would also be right in a sense if you said that occasionally he [Mycroft] is the British Government. 

The same great powers that I have turned to the detection of crime he has used for his business. […] All 

other men are specialists, but his specialism is omniscience” (Doyle, 2013 [1917]a, p. 956).  

 

Holmes geni medför också konsekvenser – vilka jag även kommer analysera mer ingående 

under Sherlock som man och Sherlock som missbrukare – och det råder en viss osäkerhet 

gällande huruvida ändamålet helgar medlen alla gånger.  Ett exempel på detta ges av 

Stamford som försöker sätta fingret på den dubbelhet han känner för Holmes karaktär:  

“Holmes is a little too scientific for my tastes – it approaches to cold-bloodedness. I could imagine his 

giving a friend a little pinch of the latest vegetable alkaloid, not out of malevolence, you understand, but 

simply out of spirit of inquiry in order to have an accurate idea of the effects. To do him justice, I think 

that he would take it himself with the same readiness. He appears to have a passion for definite and exact 

knowledge” (s.7).  

Holmes följer alltså inte normen för universitetsstudier och Stamford anar en lite skrämmande 

hängivelse hos detektiven. Watson blir inte avskräckt av detta, utan väljer att flytta ihop med 

den excentriske Holmes.  

6.1.1.4 Även solen har sina fläckar 

När Watson lärt känna Holmes lite bättre inser han dock just hur selektiv Holmes kunskap är. 

“His ignorance was as remarkable as his knowledge” (Doyle, 2013 [1888], p. 11), poängterar 

Watson, och refererar till Holmes bristande kunskaper i de ämnen detektiven själv inte anser 

vara viktiga, till exempel filosofi, politik eller det faktum att jorden kretsar kring solen. Det 

senare verkar uppröra Watson särskilt och han konfronterar Holmes. Watson delges då 

Holmes teori om hjärnans begränsade utrymme: ”For every addition of knowledge you forget 

something you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless 

facts elbowing out the useful ones” (Doyle, 2013 [1888], p. 11), varpå Watson utbrister: “But, 

it’s the solar system!” (s.11).  

Ariana Scott-Zechlin, student i engelska och viktoriansk litteratur vid Puget Sound 

Universitetet, tar upp det berömda exemplet om Holmes ignorans vad gäller solsystemet i sin 

uppsats ”But It’s the Solar System” – Reconciling Science and Faith Trough Astronomy 

(2012). Hon argumenterar: 

Victorians were searching for a new guiding principle that would restore order to their world. Sherlock 

Holmes was portrayed as a guiding light for the Victorians, showing how rationality could protect them 

from the unknown outside world they so feared (s. 69).  
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Hon skriver att Holmes karaktär inte bara representerar vetenskapens styrka och kraft utan 

även dess förmåga att skydda människan – saker är aldrig som de först verkar i berättelserna 

om Holmes och det krävs att Holmes applicerar sina metoder för att sanningen skall komma 

fram, för att rättvisa skall skipas och de oskyldiga skyddas. Holmes vetenskapliga geni är mer 

rättssäkert än rättsväsendet, vilket befogar att han ibland går utanför lagens ramar, och 

Holmes utgör ett bevis för hur vetenskapen inte bara kan tillhandahålla svar utan även bidra 

till en högre moralisk ordning, enligt Scott-Zechlin. ”[T]he consulting detective clearly 

assumes the role of hero for his enraptured followers” (Scott-Zechlin, 2012, p. 58). Det som 

kan argumenteras vara gällande för de samtida, extradiegetiska följarna av Holmes, vilka 

Scott-Zechlin refererar till, borde även kunna gälla som sant för de intradiegetiska 

karaktärerna, menar jag. Holmes som man av sin tid kommer jag att gå djupare in på nedan. 

6.1.2 Sherlock som man 

6.1.2.1 Sherlock som man av sin tid 

En nutida läsare av Doyles Sherlock Holmes behöver kanske inte dela dåtidens ångest och 

farhågor, utan kan istället njuta en viktoriansk dieges med hästdroskor, tobaksrök och ett 

dimmigt London. En sådan dieges medför dock ofrånkomligen även viktorianska värderingar 

vad gäller klass, kön, etnicitet et cetera. Frågan väcks – är Holmes rasist? En samtida läsare 

hade måhända aldrig ställt sig frågan, men för en läsare av vår tid är frågan ändå relevant, 

speciellt med passager som dessa i åtanke:  

”The aboriginals of Andaman Islands may perhaps claim the distinction of being the smallest 

race upon this earth […] They are naturally hideous, having large, mis-shapen heads, small, 

fierce eyes, and distorted features” (Doyle, 2013 [1890], p. 128).  

Jag är av meningen att en karaktärsanalys även bör analysera karaktären utifrån dess kontext. 

Det finns flera passager i berättelserna om Holmes där han refererar till ärvda karaktärsdrag 

(atavism): ”But the man had hereditary tendencies of the most diabolical kind. A criminal 

strain ran in his blood” (Doyle, 2013 [1893]a), eller hur man kan härleda etnicitet och ras 

genom att mäta olika kroppsdelar (antropometrik): ”the remarkable character of the footmarks 

caused me [Sherlock] to reconsider my views. […] The Hindu proper has long thin feet. The 

sandal-wearing Mohammedan has the great toe well separated from the others” (Doyle, 2013 

[1890], p. 127). Men, efter 1901 (alltså allt som utspelar sig intradiegetiskt tidsmässigt efter 

”The Final Problem”) så finns det nästan inga antropologiska orsaksförklaringar i narrativet 

eller referenser till den samtida vetenskapliga debatten enligt artikeln ”Anthropology by 
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gaslight: Sherlock Holmes, Conan Doyle and the anthropology of detection at the Victorian 

fin de siècle” skriven av John McNabb (2017, p. 741):  

I contend here that there is a threshold around 1901[…]. Prior to this Doyle’s stories were 

rooted in anthropological discourse, and so reflected deep Victorian anxieties. […] Yet in the 

new Edwardian century, and beyond, such themes all but vanished from the Holmes stories (s. 

729). 

 McNabb skriver att det rådde “deep social anxiety” i det victorianska England vid förra 

sekelskiftet, vilket stämmer in väl på Scott-Zechlins argument i ovan stycke. Det fanns en oro 

kring hur rättfärdigad den ’vita rasens’ hegemoni verkligen var och det rådde delade meningar 

kring genetik, atavism och ärftlighet, enligt McNabb (s. 728 f). Även om forskarna inte kunde 

enas i detalj, så var de överens om att karaktärsdrag, kriminalitet till exempel, gick i arv. 

Vissa forskare menade att “criminality was one manifestation of a broader issue–

degeneration” skriver McNabb och konstaterar att “Social and racial degeneration figured 

heavily in the cocktail of anxieties that afflicted late Victorians” (p. 736). Allt detta kommer 

till uttryck i Doyles karaktär. Holmes refererar, bland annat, till Darwin i A Study in Scarlet 

(Doyle, 2013 [1888]) när han frågar Watson ”Do you remember what Darwin says about 

music?” (s. 28). McNabb förklarar att Holmes fråga bör tolkas i relation till Darwins tankar 

om musik, vilka var kontroversiella på 1890-talet, eftersom Darwin påstod att människan 

utvecklade musiken innan talet och att det är därför musiken väcker så starka känslor i 

människan, känslor relaterade till lust och rivalitet bland annat (s. 731). ”That’s rather a broad 

idea”, svarar Watson, varpå Holmes kontrar ”Ones ideas must be as broad as Nature if they 

are to interpret Nature” (Doyle, 2013 [1888], s.28). Även om Watson förhåller sig kritisk till 

tanken, verkar Holmes desto mer accepterande i det här exemplet. McNabb argumenterar 

dock att ”Holmes was no Darwinist (in the sense of supporting selection as the primary driver 

for evolution)” (Mcnabb, 2017, p. 731). Han menar att Darwins teorier – vilka innebar att det 

naturliga urvalet ibland var slumpmässigt och utan högre syfte – skar sig med den folkliga 

övertygelsen att evolution ledde till perfektion (s.731). Om det inte var en naturlig lag att den 

starkaste och bäst lämpade överlevde, ” by default then, white male imperial Anglo-Saxons 

represented the pinnacle of evolution as did the nation and social pattern they came from” 

(s.731), så skulle den vita engelsmannens privilegium och imperium vila på en fundamental 

osanning. I en tid när vetenskapen påvisade hur civilisationens fernissa utgjorde en väldigt 

tunn skiljevägg mellan britterna och den ociviliserade ”the other” som lurade på andra sidan 

(s. 745), driver McNabb tesen att Holmes karaktär personifierar de imperialistiska idealen:  
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Holmes is the personification of everything that is good about the imperial project. He is brave, 

loyal, idealistic. He has a sense of right and of justice. He defends the weak and the innocent 

against the powerful. He may be something of an outsider, and sometimes work outside of the 

law, but he fights for the things that the empire stands for, a reminder that if the framework were 

sometimes broken, the foundations were solid. He was ‘living’ proof that heredity and 

inheritance could produce superiority […] at the same time as showing the desirability of that 

superiority. Holmes is proof positive of the upside of race, heredity, empire and breeding 

(Mcnabb, 2017, pp. 745-746). 

Här skiljer sig McNabb från Scott-Zechlin en aning. Båda menar att Holmes karaktär får en 

sorts hjälteroll, att han utgör en tröst i en tid där den brittiska självbilden skakar i sina 

grundvalar. Dock menar McNabb att vetenskapen skapar ”den sen-viktorianska ångesten” 

medan Scott-Zechlin menar att Holmes nyttjande av den, för tiden moderna, vetenskapen 

istället dämpade ångesten. 

För att återgå till frågan jag inledde detta stycke med: ”Är Holmes rasist?”, så anser jag den 

svår att besvara. Det skulle kunna hävdas att det brittiska samhället samtida med Doyles 

Sherlock Holmes var strukturellt rasistiskt, framför allt om det jämförs med dagens samhälle. 

Går Holmes och Watson i så fall emot tidens normer i “The Adventure of the Yellow Face”? 

Fallet handlar om en vit kvinna som räds att hennes nya man inte ska acceptera hennes barn 

från hennes tidigare äktenskap med en mörkhyad amerikan. Holmes, Watson, och den nya 

mannen reagerar snarare sympatiskt än negativt när det uppdagas. Watson observerar lättad 

att: ”It was a long two minutes before Grant Munro broke the silence, and when his answer 

came it was one of which I love to think. He lifted the little child, […][and] kissed her” 

(Doyle, 2013 [1893]c s.371-372). Även om blandäktenskap inte var så ovanliga i England 

under slutet av 1800-talet, var de heller inte helt social accepterade. Chamion Caballero, 

grundare och direktör för ett online-museum om blandäktenskap samt senior forskardocent 

vid London School of Economics, skriver följande om blandäktenskap runt förra sekelskiftet i 

artikeln ”Interraciality in Early Twentieth Century Britain: Challenging Traditional 

Conceptualisations through Accounts of ‘Ordinariness’”:  

Certainly, while interraciality was an increasingly notable feature of many portside communities from the 

nineteenth century onwards, it was not the preserve of the white working-class. Interracial marriages also 

occurred amongst the aristocracy […] Though, certainly, experiences of marginality, conflict, rejection 

and confusion can be repeatedly found in the history of interraciality in Britain, these do not constitute the 

whole story (Caballero, 2019).   
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John A. Hodgson är dekan vid Forbes College på Princeton University och uttrycker i kapitlet 

Arthur Conan Doyle (1859-1930) en tanke om att Arthur Conan Doyle (genom sin karaktär 

Sherlock Holmes) ifrågasätter sin tids värderingar istället för att cementera dem, vilket 

kritiker under slutet av 1900-talet kritiserat Doyle för att göra (Hodgson, 2010, p. 393). 

Hodgson argumenterar att det inte är ett syfte i sig att föra rasbiologisk polemik utan att det 

som kan uppfattas som polemiskt i berättelserna alltid fyller ett narrativt syfte. Han menar att 

Holmes uttrycker patriarkala, imperialistiska och ortodoxa värderingar på en generell nivå, 

men på en mer specifik och individuell nivå aktivt inbjuder till att ifrågasätta dessa 

värderingar. Hodgson citerar Leslie Haynsworth (2001 s.436) när han skriver att:  

The Holmes stories actively create the kind of narrative space that invites interrogation of, rather than 

complicity with, the various cultural values and beliefs that shape our ideas about normative and deviant 

subjectivity (Hodgson, 2010, p. 393).   

6.1.2.2 Sherlock som man rent fysiskt 

Ovan har jag analyserat karaktären som en del av ett samhälle, men hur presenteras karaktären 

rent fysiskt? Jag har tidigare redogjort för Holmes goda fysik, vad gäller den atletiska sidan. 

”Sherlock Holmes was a man who seldom took exercise for exercise’s sake. Few men were 

capable of greater muscular effort, and he was undoubtedly one of the finest boxers of his 

weight that I have ever seen; but he looked upon aimless bodily exertion as a waste of energy” 

(Doyle, 2013 [1893]c, p. 361). Watson förundras över Holmes förmåga att hålla sig i form 

utan ansträngning. Hur ser då Sherlock Holmes ut? Watson ger en ganska utförlig beskrivning 

av Holmes fysiska utseende i A Study in Scarlet:  

His very person and appearance were such as to strike the attention of the most casual observer. In height 

he was rather over six feet, and so excessively lean that he seemed to be considerably taller. His eyes 

were sharp and piercing […] and his thin, hawk-like nose gave his whole expression an air of alertness 

and decision. His chin, too, had the prominence and squareness which mark the man of determination. 

His hands were invariably blotted with ink and chemicals, yet he was possessed of extraordinary delicacy 

of touch, as I frequently had occasion to observe when I watched him manipulating his fragile 

philosophical instruments (Doyle, 2013 [1888], p. 10).  

Holmes är alltså lång och smal med skarpa drag. Han är dessutom fingerfärdig. Watson liknar 

ofta Holmes vid en jakthund: ”So swift, silent, and furtive were his movements, like those of a 

trained bloodhound picking out a scent” (Doyle, 2013 [1890]) 
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6.1.2.3 Sherlock som man rent psykiskt 

Hundliknelsen är effektiv även för att beskriva Holmes psyke och den dubbelhet i Holmes 

natur som Watson ofta vittnar om. I “The Adventure of the Bruce-Partington Plans” gör 

Watson en annan hundliknelse:  

See the foxhound with hanging ears and drooping tail as it lolls about the kennels, and compare it with the 

same hound as, with gleaming eyes and straining muscles, it runs upon a breast-high scent – such was the 

change in Holmes since the morning. He was a different man to the limp and lounging figure in the 

mouse-coloured dressing-gown who had prowled so restlessly only a few hours before round the fog-girt 

room (Doyle, 2013 [1917]a, p. 962).  

När Holmes inte har ett problem att lösa blir han lättretlig och otålig, vilket är fallet i början 

av novellen där London står stilla på grund av en tät dimma som har dragit in:  

My comrade’s [Holmes’] impatient and active nature could endure this drab existence no longer. He 

paced restlessly about our sitting-room in a fever of supressed energy, biting his nails, tapping the 

furniture, and chafing against inaction (s. 955).  

Ibland tar Holmes till droger för att döva tristessen, vilket behandlas senare i analysen, och 

likt en understimulerad hund får Holmes ett destruktivt beteende när han är uttråkad. Har 

Holmes däremot ett fall att arbeta med så blir han skärpt, alert och effektiv, då kan han ha 

tålamod och distansera sig själv, vilket påpekar:  

One of the most remarkable characteristics of Sherlock Holmes was his power of throwing his brain out 

of action and switching all his thoughts on to lighter things whenever he had convinced himself that he 

could no longer work to advantage (Doyle, 2013 [1917]a, p. 970).  

Men dubbelheten i Holmes natur rör inte bara understimulans och energi, den infinner sig 

även i det estetiska kontra det vetenskapliga, glädje och depression, kyla och värme, samt 

allvar och humor. Ibland beskriver Watson Holmes som en robot oberörd av känslor som 

andra påverkas av: ”’You really are an automaton – a calculating machine,’ I cried. ‘There is 

something positively inhuman in you at times” (Doyle, 2013 [1890], p. 94). Andra gånger 

beskriver han Holmes sarkastiska humor, eller hur de skrattar tillsammans: ”Sherlock Holmes 

and I looked blankly at each other, and then burst simultaneously into an uncontrollable fit of 

laughter” (s.122). Holmes logiska sätt skär sig ibland med samhällets konventioner, vilket han 

verkar väl medveten om. Han förklarar bland annat för Watson att han ”cannot agree with 

those who rank modesty amongst the virtues. To the logician all things should be seen exactly 

as they are, and to under-estimate oneself is as much a departure from truth as to exaggerate 

one’s own powers” (Doyle, 2013 [1893]b). Även om Holmes för det mesta verkar gå sin egen 
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väg så är han inte helt immun mot vad andra tycker; Watson observerar ”that a small vanity 

underlay my companion’s quiet and didactic manner” (Doyle, 2013 [1890], p. 88).  

Har Holmes då en diagnos? Sir Arthur Conan Doyle, som förvisso var läkare, skapade 

Sherlock Holmes karaktär nästan ett halvt sekel innan autism eller aspergers syndrom hade 

beskrivits på ett vetenskapligt sätt. I en modern analys av karaktären tvingas man ändå 

förhålla sig till frågan, vilket skapar en följdfråga om huruvida det är relevant eller inte? I 

artikeln “The Autistic Detective: Sherlock Holmes and his Legacy” (2014) problematiserar 

Sonya Freeman Loftis det faktum att “Sherlock Holmes has long been rumoured to be on the 

autism spectrum”. Hon understryker att det är omöjligt att diagnostisera en fiktiv karaktär. 

Trots detta kretsar diskussionen om Holmes karaktär ständigt runt en diagnos, vilket leder till 

att vidmakthålla en stereotyp, ensidig och felaktig bild av människor inom autism-spektret. 

Hon skriver att: 

The ongoing conversation about Holmes and autism rarely addresses the difficulties inherent in 

"diagnosing" a literary character or the narrow view of people on the spectrum that the resulting analysis 

often offers.  

Freeman Loftis varnar för att låta en fiktiv karaktär få representera ett specifikt kognitivt 

handikapp eftersom man då riskerar att ”a fictional character can be labelled based on 

stereotypes and then used as an exemplar for actual autistic people”. Hon menar att 

“[u]ltimately, no one representation can ever encapsulate the incredible diversity of the 

spectrum—and while Holmes is probably an autistic character by most definitions, he is not 

an autistic person.” 

 Att Holmes är “the literary character most commonly associated with autism in the popular 

imagination” är dock föga förvånande, enligt Freeman Loftis, eftersom “Conan Doyle's 

character adheres to a plethora of autism stereotypes: Watson perceives Holmes as having 

intense interests, struggling in the social sphere, and displaying unusual body language”. Hon 

poängterar att vi endast möter Sherlock Holmes karaktär utifrån Watsons narrativ - en icke-

normativ karaktär skildras alltså av en normativ karaktär - därför får läsaren möta Holmes 

utifrån ”Watsons ’normative’ social expectations”. Hon menar att de flesta analyser av 

Holmes autistiska drag presenterar missvisande negativa stereotyper, fördomar om att 

människor inom autism-spektret är känslokalla, har en avsaknad av sympati och är oförmögna 

att älska eller ta del av ömsesidigt meningsfulla förhållanden (Freeman Loftis, 2014). Detta 

leder till nästa tema – Sherlock och kärleken. 
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6.1.2.4 Sherlock och kärlek 

Holmes verkar ha en komplex relation till kärlek. ”Love is an emotional thing, and whatever 

is emotional is opposed to that true cold reason which I place above all things. I should never 

marry myself, lest I bias my judgement” (Doyle, 2013 [1890], p. 159), förklarar Holmes för 

Watson i The Sign of the Four.  Han tycker att kvinnor är opålitliga men är ändå alltid vänlig: 

”He had a remarkable gentleness and courtesy in his dealings with women. He disliked and 

distrusted the sex, but the was always a chivalrous opponent” (Doyle, 2013 [1917]b, p. 974). 

Dock finns det en kvinna som lyckas påverka Sherlock Holmes känslor på ett djupare plan, 

Irene Adler: 

To Sherlock Holmes she is always the woman. I have seldom herd him mention her under any other 

name. In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex. It was not that he felt any emotion 

akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise, 

but admirably balanced mind. He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that 

the world has seen; but, as a lover, he would have placed himself in a false position. He never spoke of 

the softer passions, save with a jibe and a sneer. They were admirable things for the observer – excellent 

for drawing the veil from men’s motives and actions. But for the trained reasoner to admit such intrusions 

into his own delicate and finely adjusted temperament was to introduce a distracting factor which might 

throw a doubt upon all his mental results. Grit in a sensitive instrument, or a crack in one of his own high-

power lenses, would not be more disturbing than a strong emotion in a nature such as his. And yet there 

was but one woman to him, and that woman was the late Irene Adler, of dubious and questionable 

memory (Doyle, 2013 [1892]a, p. 163). 

6.1.3 Sherlock som vän 

Watson vittnar om hur Holmes aktivt väljer bort känslor som riskerar att grumla omdömet. 

”His aversion to women and his disinclination to form friendships, were both typical of his 

unemotional character”, skriver Watson (Doyle, 2013 [1893]b, p. 448). Hur är han då som 

vän? ”The Adventure of the Five Orange Pips” (Doyle, 2013 [1892]d, p. 222) inleds en 

stormig septemberkväll där Holmes och Watson sitter i sitt vardagsrum, när det plötsligt 

ringer på dörren. Watson tittar upp på sin kompanjon och frågar; ”Who could come tonight? 

Some friend of yours, perhaps?”, varpå Holmes svarar; ”’Except yourself I have none […] I 

do not encourage visitors’” (p. 222-223). Holmes uttalande indikerar att han inte anser sig ha 

några andra vänner än Watson och att det är något han själv har valt. Men, som läsare förstår 

man också att Holmes inte alltid är lätt att vara vän med, i alla fall inte att bo med:  

Mrs. Hudson was a long suffering woman. […] [Holmes’] incredible untidiness, his addiction to music at 

strange hours, his occasional revolver practice within doors, his weird and often malodorous scientific 
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experiments, and the atmosphere of violence and danger which hung around him made him the very worst 

tenant in London. On the other hand, his payments were princely (Doyle, 2013 [1917], p. 974).  

Watson poängterar dock att Mrs. Hudson ändå håller av Holmes väldigt mycket. Watson 

håller också av Holmes trots allt han har fått utstå. I den första romanen, A Study in Scarlet, 

får vi veta att Watson finner det svårt och ganska ensamt att anpassa sig till ett liv i det civila 

efter att ha blivit skadad i Afghanistan: ”be it remembered, how objectless was my life, and 

how little there was to engage my attention”. Hans hälsa tvingar honom att stanna inne för det 

mesta och han har inga släktingar eller vänner som bryter vardagens monotoni. Efter att han 

flyttat in på Baker Street ändras detta när han blir indragen i sin nyfunne väns äventyr. Kanske 

är detta en av anledningarna till att Watson uppskattar Holmes så, trots hans dåliga sidor? 

Holmes använder till exempel ofta härskartekniker och ett lite nedvärderande språk emot sin 

vän: 

”Wonderful!” I [Watson] ejaculated. 

“Commonplace ,” said Holmes, though I thought from his expression that he was pleased at my evident 

surprise and admiration (Doyle, 2013 [1888], p. 16). 

Holmes brutala ärlighet kan också vara svår att utstå, och Watson blir ibland sårad av hans 

kommentarer. Det finns flera exempel på detta i berättelserna. I The Sign of the Four till 

exempel, drar Holmes slutsatser angående Watsons döde, alkoholiserade bror, vilka upprör 

Watson: 

”This is unworthy of you Holmes,” I said. […]” You have made inquiries into the history of my 

unhappy brother and now you pretend to deduce this knowledge in some fanciful way. You 

cannot expect me to believe that you have read all this from his old watch! It is unkind, and, to 

speak plainly, has a touch of charlatanism in it”. 

“My dear doctor,” said he, kindly, “pray accept my apologies. Viewing the matter as an abstract 

problem, I had forgotten how personal and painful a thing it might be to you” (s. 90). 

I slutet av romanen annonserar Watson lyckligt sin förlovning med miss Mary Morstan, varpå 

Holmes reagerar genom att upplåta ”the most dismal groan”:  

” I feared as much,” said he [Holmes]. “I really cannot congratulate you”. 

I [Watson] was a little hurt. (s.159). 

Holmes har inga invändningar mot Watsons val av partner, snarare menar han att det är ett 

mycket bra val om nu äktenskap är nödvändigt. Det är äktenskap i sig han inte gillar 

eftersom han menar att det grumlar omdömet. ”’I trust,’ said I [Watson], laughing, ’that my 

judgement will survive the ordeal. But you look weary” (s.159). Watson godtar alltså sin 
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väns hållning vad gäller äktenskapet och skrattar när han förstår varför Holmes inte vill 

lyckönska honom. För att göra Holmes rättvisa, så får han långt senare i berättelserna reda 

på att Watsons fru har gått bort medan han själv har varit frånvarande ”and his sympathy 

was shown in his manners rather than in his words. ’Work is the best antidote to sorrow, 

my dear Watson,’ said he” (Doyle, 2013 [1905]a, p. 610). 

I The Sign of the Four kritiserar Holmes även Watsons första publicering av deras äventyr, 

vilket framgår i nedan meningsutbyte mellan de två kompanjonerna, något som sårar Watson: 

  “I glanced over it,” said he. “Honestly I cannot congratulate you upon it. Detection is, or ought to be, an 

exact science, and should be treated in the same cold and unemotional manner. You have attempted to 

tinge it with romanticism, which produces much the same effect as if you worked a love-story or an 

elopement into the fifth proposition of Euclid” 

  “But the romance was there,” I remonstrated. “I could not tamper with the facts.” 

  “Some facts should be suppressed, or at least, a just sense of proportion should be observed in treating 

them. The only point in the case which deserved mention was the curious analytical reasoning from 

effects to causes, by which I succeeded in unravelling it.” 

  I was annoyed at his criticism of a work which had been specially designed to please him. I confess, too, 

that I was irritated by the egotism which seemed to demand that every line of my pamphlet should be 

devoted to his own special doings” (Doyle, 2013 [1890], p. 88) 

Holmes är alltså mån om att framställas ur ett vetenskapligt, nästan matematiskt, perspektiv. 

Här lyser den fåfänga igenom som Watson ibland vittnar om hos Holmes. Citaten ovan är från 

The Sign of the Four, vilken är den andra romanen som gavs ut, innan berättelserna om 

Holmes blev ett stående inslag i The Strand Magazine. Här blir de inkonsekvenser i Holmes-

kanonen som många analyser av Doyles verk vittnar om, tydliga. Senare i berättelserna så 

uppskattar Holmes nämligen Watsons små krönikor om deras bravader, vilket han uttrycker 

vid flertalet tillfällen. Till exempel manifesterar det sig i “The Adventure of the Bruce-

Partington Plans” när Holmes utbrister: “I will do nothing serious without my trusted comrade 

and biographer at my elbow” (Doyle, 2013 [1917]a, p. 967). Holmes är alltså inte enbart 

nedvärderande mot sin vän och han uttrycker ofta sin uppskattning. Ibland får Watson lite 

djupare emotionell bekräftelse även om den är sparsamt portionerad. Till exempel när de två 

kompanjonerna måste göra inbrott för att säkra bevis i ”The Adventure of the Bruce-

Partington Plans”, ett fall som rör rikets säkerhet. Watson vill helst inte bryta mot lagen, men 

det finns ingen tid att förlora, och han är tillslut villig att göra ett undantag för att rädda 

England. Då rusar Holmes upp, skakar Watsons hand och utbrister: ”I knew you would not 

shrink at the last” (s. 968), varpå Watson reflekterar: “for a moment I saw something in his 
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eyes which was nearer to tenderness than I had ever seen. The next instant he was his 

masterful, practical self once more” (Doyle, 2013 [1917]a, p. 968). 

De två kompanjonerna har även mycket roligt tillsammans. Holmes har en sarkastisk humor 

som Watson verkar uppskatta. De gillar båda att göra sig lustiga över kommissarierna på 

Scotland Yard när de är uppenbart ute på villovägar i fallen. Som när Mr. Jones med stor 

energi dundrar in i en utredning och arresterar helt fel personer på helt fel grunder: 

  “Isn’t it gorgeous?” said Holmes grinning over his coffee cup. “What do you think of it?” 

  “I think that we have had a close shave ourselves of being arrested for the crime.” 

  “So do I. I wouldn’t answer for our safety now, if he [Mr. Jones] should happen to have another of his 

attacks of energy” (Doyle, 2013 [1890], p. 127). 

När andan faller på är Holmes till och med riktigt social och festlig. I The Sign of the Four 

bjuder Holmes in Watson och Athelney Jones från Scotland Yard på middag. Han presenterar 

en meny på ostron och ripa till en selektion av vita viner medan han retsamt pikar Watson: 

“you have never yet recognised my merits as a housekeeper” (Doyle, 2013 [1890], p. 134). 

Watson, som känner sig smittad av Holmes goda humör, berättar om en glad måltid ”Holmes 

could speak exceedingly well when he chose, and that night he did choose” (Doyle, 2013 

[1890], p. 135).  

Att Watson håller Holmes högt och beundrar honom går inte att ta miste på, men i “The 

Yellow Face” går Watson så långt som att påstå att ”[s]ave for the occasional use of cocaine 

he [Holmes] had no vices, and he only turned to the drug to protest against the monotony of 

existence when cases were scanty and the papers uninteresting” (Doyle, 2013 [1893]c, p. 

361). Här blir det tydligt att Watson inte är en objektiv berättare. Efter ”The Final Problem” 

låter Holmes sin bästa, och kanske enda, vän leva i tre år under villfarelsen att han är död. I 

”The Adventure of the Empty House”, den första novellen som utspelar sig efter ”The Final 

Problem”, besöker Holmes Watson i en förklädnad. När han plötsligt avslöjar sin identitet 

svimmar Watson “for the first and last time in [his] life” (s.608). Holmes verkar förvånad över 

den starka reaktionen: ”’My dear Watson,’ said the well-remembered voice, ’I owe you a 

thousand apologies. I had no idea that you would be so affected. […] I have given you a great 

shock by my unnecessarily dramatic reappearance” (s.608). Inte bara har Holmes låtit sin vän 

sörja honom i tre år, han skämtar även med honom genom att förställa sig till någon annan när 

han dyker upp från de döda igen. Det visar sig att Holmes aldrig föll ner för Reichenbach-

fallet, bara Moriarty mötte sin död där. Holmes har istället spenderat sin tid med att avveckla 

Moriartys brottssyndikat medan omvärlden trodde att han var död.  
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”I had only one confidant – my brother Mycroft. I owe you many apologies, my dear Watson, but it was 

all-important that it should be thought I was dead, and it is quite certain that you would not have written 

so convincing an account of my unhappy end had you not yourself thought that it was true (s.610).  

Watson verkar dock inte själv ta illa upp över att ha blivit utnyttjad på detta vis, han är bara 

lycklig över att återse sin vän. Lite senare samma kväll skriver Watson ”It was indeed like old 

times when, at that hour, I found myself seated beside him in a handsom, my revolver in my 

pocket, and the thrill of adventure in my heart” (Doyle, 2013 [1905]a, pp. 610-611). Watson 

verkar lika snar med att förlåta sin vän några noveller senare, i ”The Adventure of the Dying 

Detective”, när Holmes lurar honom att han är döende. Han är återigen beredd att manipulera 

Watsons känslor för att de skall verka genuina inför skurken. Dr. Watson tillkallas till Holmes 

sjuksäng, när Holmes låtsas vara drabbad av en tropisk sjukdom som smittar vid beröring. 

Holmes vägrar låta Watson komma nära, men Watson i sin roll som både läkare och vän 

tänker inte låta sig stoppas: 

“Holmes,” said I, “you are not yourself. A sick man is but a child, and so I will treat you. 

Whether you like it or not, I will examine your symptoms and treat you for them.” 

He looked at me with venomous eyes. 

  “If I am to have a doctor whether I will or not, let me then at least have someone in whom I 

have confidence,” said he. 

  “Then you have none in me?” 

  “In your friendship, certainly. But facts are facts, Watson, and after all you are only a general 

practitioner with very limited experience and mediocre qualifications. It is painful to have to say 

these things, but you leave me no choice.” 

  I was bitterly hurt (Doyle, 2013 [1917]b, p. 975).   

När fallet är löst frågar Watson varför han inte fick komma nära om sjukdomen nu var 

påhittad, varpå Holmes utbrister: “Can you ask, my dear Watson? Do you imagine that I have 

no respect for your medical talents? Could I fancy that your astute judgement would pass a 

dying man, who, however weak, had no rise of pulse or temperature? At four yards, I could 

deceive you” (Doyle, 2013 [1917]b, p. 983). Detta verkar vara all ursäkt Watson behöver, och 

allt är förlåtet. Senare i berättelserna, i ”The Adventure of the Three Garridebs”, inträffar 

något som suddar ut alla tvivel om huruvida Holmes hyser starka känslor för sin vän. Trots att 

Holmes själv påstår att han aldrig låter sitt omdöme grumlas av känslor ställs det hela på sin 

spets när Watson blir skjuten i låret av en överrumplad skurk:  

My friend’s wiry arms were round me, and he was leading me to a chair.  

  “You’re not hurt, Watson? For God’s sake, say that you are not hurt!” 
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It was worth a wound – it was worth many wounds – to know the depth of loyalty and love which lay 

behind that cold mask. The clear, hard eyes were dimmed for a moment, and the firm lips were shaking. 

For the one and only time I caught a glimpse of a great heart as well as of a great brain. All my years of 

humble but single-minded service culminated in that moment of revelation (Doyle, 2013 [1927], pp. 

1097-1098). 

Holmes uttrycker en enorm lättnad när han förstår det bara är ett ytligt sår, varpå han vänder 

sig till skurken:  

[Holmes] face set like flint as he glared at our prisoner […]. “By the Lord, it is as well for you [that 

Watson is not severely hurt]. If you had killed Watson, you would not have got out of this room alive” 

(Doyle, 2013 [1927], p. 1098).  

Holmes har alltså få vänner, men de han har bryr han sig om. Holmes blir så djupt skakad av 

tanken på att förlora Watson så att han hotar den andre mannen till livet i affekt, vilket för mig 

vidare till nästa punkt – Sherlock som fiende.  

6.1.4 Sherlock som fiende 

”I felt that an evil time might be coming upon those whom he [Sherlock] had set himself to 

hunt down” (Doyle, 2013 [1892]c, p. 188) noterar Watson, och han har rätt. Holmes 

misslyckas sällan med att fånga skurken och så länge fallet är intressant nog jagar han skurkar 

ur alla samhällsklasser, det figurerar många: giftmördare, bankrånare och internationella 

mästertjuvar. Holmes tar sig an fall med både kungligheter och påven som klienter. I ett fall 

avböjer Holmes att föräras en adelstitel av den brittiska drottningen för sina tjänster i 

nationens intresse (Doyle, 2013 [1927], p. 1089). De flesta fall där Holmes är inblandad har 

alltså en brottsling, vissa är svårare för Holmes att fånga än andra, men det finns bara en riktig 

ärkefiende till Sherlock Holmes: James Moriarty.   

Professor James Moriarty är endast med i novellen ”The Final Problem” och beskrivs av 

Holmes som ”the Napoleon of crime” (s.484). Han utför inte de brottsliga handlingarna själv, 

utan sitter som spindeln i nätet och kontrollerar allt, vilket gör honom svår att komma åt. 

Holmes har anat hans närvaro i London under flera år och har till slut lyckats identifiera 

honom efter mycket möda. En skakad Holmes berättar för Watson om Moriarty: 

 ”He is the organiser of half that is evil and of nearly all that is undetected in this great city. He is a 

genius, a philosopher, an abstract thinker. He has a brain of the first order. […] do what I would, it 

seemed impossible to get evidence which could convict in a court of law. You know my powers, my dear 

Watson, and yet at the end of three months I was forced to confess that I had at last met an antagonist who 

was my intellectual equal. My horror at his crimes was lost in my admiration at his skill. But at last he 

made a trip – only a little, little trip – but it was more than he could afford, when I was so close upon him. 
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I had my chance, and, starting from that point, I have woven my net around him until now it is all ready to 

close” (s.484). 

Moriarty konfronterar Holmes på 221B Baker Street och ställer honom inför ett ultimatum: 

antingen kan han välja att släppa allt eller så väntar ”inevitable destruction” (s.485). Den 

annars så samlade Holmes är förvisso lite skakad men vägrar stå åt sidan och nu svävar hans 

liv i fara. Lönnmördare väntar runt varje hörn och Holmes flyr tillsammans med Watson ner 

mot kontinenten, de måste vänta där tills tiden är inne innan de kan gripa Moriarty. Det blir en 

katt-och-råtta-lek där Holmes är övertygad om att han har övertaget, men när Holmes nät 

sluts, lyckas ändå den största fisken, Moriarty, att slinka undan. Med Moriarty på fri fot delger 

Holmes Watson att han är villig att offra sitt liv om han bara kan ta med sig professor 

Moriarty i fallet:  

”I think that I might go so far as to say, Watson, that I have not lived wholly in vain, […] if my record 

were closed tonight I could still survey it with equanimity. The air of London is the sweeter for my 

presence. […] Your memoirs will draw to an end, Watson, upon the day that I crown my career by the 

capture or extinction of the most dangerous and capable criminal in Europe” (s.490).  

Till slut möts Holmes och Moriarty vid Reichenbach-fallet. Holmes tror själv att mötet 

kommer att sluta med döden, så han lämnar ett tillgivet brev till Watson som farväl. När 

Watson en stund senare hittar brevet, Holmes vandringsstav och två par fotspår, som efter 

mycket tumult slutar abrupt vid stupets kant, kommer han till slutsatsen att både protagonisten 

och den värsta antagonisten i hans krönikor om Holmes har gått sina öden till mötes (Doyle, 

2013 [1893]a, pp. 492-493). Det är inte förrän i ”The Adventure of the Empty House” som vi 

får reda på hur Holmes mirakulöst klarade sig. Det var inte genom hans skarpa intellekt, som 

man skulle kunna tro, utan genom hans kunskaper i ”baritsu”, en japansk kampsport, vilka 

gjorde det möjligt för honom att glida ur Moriartys grepp och därefter kasta honom över 

kanten (Doyle, 2013 [1905]a, pp. 608-609). 

Trots att Holmes hävdar att han endast använt sina krafter för att göra gott, ”In over a 

thousand cases I [Sherlock] am not aware that I have ever used my powers upon the wrong 

side” (Doyle, 2013 [1893]a, p. 490), vilket jag har skrivit om tidigare, så finns det ändå en oro 

för att Holmes själv skulle kunna bli en formidabel skurk. “I could not but think what a 

terrible criminal he would have made had he turned his energy and sagacity against the law 

instead of exerting them in its defence” (Doyle, 2013 [1890], p. 112), reflekterar Watson. 

Holmes själv utbrister när han är uttråkad: ”it is fortunate for this community that I am not a 

criminal” (Doyle, 2013 [1917]a, p. 955). Holmes uttrycker även en beundran och respekt för 
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sin ärkefiende: ” My horror at his crimes was lost in my admiration at his skill” (Doyle, 2013 

[1893]a, p. 484). Holmes, till skillnad från Moriarty, har valt att arbeta för det han finner är 

gott. Det betyder inte att han inte har några brister, hans kokainanvändning hade idag setts 

som något kriminellt, till exempel. 

6.1.5 Sherlock som missbrukare 

I den allra första berättelsen om Sherlock Holmes, A Study in Scarlet (1888), reflekterar Dr. 

Watson över sin nyblivna rumskamrat:  

On these occasions I have noticed such a dreamy, vacant expression in his eyes, that I might have 

suspected him of being addicted to the use of some narcotic, had not the temperance and cleanliness of his 

whole life forbidden such a notion (Doyle, 2013 [1888], p. 10).  

Inledningsvis avfärdar Watson alltså möjligheten att Holmes skulle missbruka droger men 

redan i andra berättelsen, The Sign of the Four (Doyle, 2013 [1890]) har Watson börjat reta 

sig på Holmes missbruk:  

With his long, white, nervous fingers he adjusted the delicate needle, and rolled back his left shirt-cuff. 

For some little time his eyes rested thoughtfully upon the sinewy forearm and wrist, all dotted and scarred 

with innumerable puncture-marks. Finally, he thrust the sharp point home, pressed down the tiny piston, 

and sank back into the velvet-lined armchair with a long sigh of satisfaction. Three times a day for many 

months I had witnessed this performance, but custom had not reconciled my mind to it. […] “Which is it 

today,” I asked, “morphine or cocaine?’” (Doyle, 2013 [1890], p. 87).  

Holmes medger att kokainet kanske är dåligt rent fysiskt men att han finner det mentalt 

stimulerande, varpå Watson kontrar med de tänkbara negativa och permanenta skador Holmes 

riskerar:  

”Why should you [Sherlock], for a mere passing pleasure, risk the loss of those great powers with which 

you have been endowed? Remember that I speak not only as one comrade to another, but as a medical 

man to one for whose constitution he is to some extent answerable.” He did not seem offended. On the 

contrary, he put his finger-tips together, and leaned his elbows on the arms of his chair, like one who has 

a relish for conversation.  

“My mind,” he said, “rebels at stagnation. Give me problems, give me work, give me the most abstruse 

cryptogram, or the most intricate analysis, and I am in my own proper atmosphere. I can dispense then 

with artificial stimulants. But I abhor the dull routine of existence. I crave for mental exaltation. That is 

why I have chosen my own particular profession, or rather created it, for I am the only one in the world” 

(p.87-88).  

Holmes arbete är alltså hans drog och när det inte finns något stimulerande arbete att tillgå 

använder han kokain eller morfin som en verklighetsflykt, trots att han är medveten om 
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konsekvenserna. Han använder sig av morfin eller kokain, men tar avstånd ifrån opium, vilket 

också florerade i London vid den tiden (Doyle, 2013 [1892]b, p. 237). Förutom att det retar 

upp Watson, så verkar inte Holmes påverkas nämnvärt i sin vardag av sitt missbruk. Han 

verkar dessutom kunna kontrollera det så pass att han endast injicerar när han är uttråkad. 

Frågan är då om han är missbrukare? Svaret är Ja, och det får vi i ”The Adventure of the 

missing Three-Quarter”, vilken utspelar sig senare än de två första romanerna om Holmes, 

vilka jag citerat ovan. Denna novell inleds med att Watson beskriver den oro han känner när 

allt är lugnt och de inte har några fall att arbeta med:  

For years I had gradually weaned him [Holmes] from that drug-mania which had threatened once to 

check his remarkable career. Now I knew that under ordinary conditions he no longer craved for this 

artificial stimulus, but I was well aware that the fiend was not dead but sleeping, and I have known that 

the sleep was a light one and the waking near when in periods of idleness (Doyle, 2013 [1905]b, p. 749).   

J. Thomas Dalby skriver om Sherlock Holmes kokainberoende i en artikel publicerad i Irish 

Journal of Psychological Medicine. Han poängterar att innan det tidiga 1980-talet ansågs 

kokain som ”a relatively safe, non-addictive agent and any historical reference to dependence 

on this substance dismissed as moralistic exaggeration” (s. 73). Under sent 1800-tal fanns 

alltså varken moraliska eller lagliga hinder att använda drogen enligt Dalby (Dalby, 1991, p. 

73). Detta indikerar att Watson verkar ha en relativt modern syn på drogen och dess effekter.   

 

För att ge en sammanfattning: karaktären Sherlock Holmes är en sorts ’wunderkind’ i Doyles 

berättelser. Han kan föra sig socialt, men den sociala biten är också möjligen hans svaghet. 

Den verkar snarast vara ett uttryck för hans ideologiska ställningstagande, men han blir ibland 

förlöjligad av andra, som avfärdar hans tankar eftersom de inte förstår hur han rimligtvis har 

kunnat nå sina slutsatser. Holmes verkar ibland förvånad av att andra inte ser dem som lika 

självklara. Därför är han mån om att framstå som vetenskapligt korrekt. Vad gäller hans 

brutalt ärliga kommentarer så blir folk mer tillfälligt bestörta eller indignerade av hans 

deduktioner, det är bara Watson han sårar ibland. Oavsett så är han emotionellt väldigt fäst 

vid sin vän Dr. Watson. Holmes yrke är hans drog, och när han inte har något, för honom, 

meningsfullt arbete blir han destruktiv och tar ibland till droger för att döva tristessen. Hans 

geni skulle kunna göra honom till en samhällsfiende, men han är en lojal engelsman och han 

väljer att göra gott. Han är till och med beredd att själv dö för att rädda samhället ifrån 

Moriarty. Karaktären Holmes är en hjältefigur som personifierar samtidens normer och 

värderingar samtidigt som han ifrågasätter dem. Han har också humor! 
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6.2 BBC:s Sherlock 

Hur ter sig då Doyles hjälte i modern tid? Sherlocks Holmes är egentligen väldigt lik Doyles. 

Holmes är fortfarande en renässansmänniska och hans svaghet är fortfarande hans sociala 

förmåga. Holmes sätter snabbt sin egen diagnos: ”I’m not a psycopath, […] I’m a high-

functioning sociopath” (Sherlock: Säsong 1: Del 1, A Study in Pink, 2010). Här får man dock 

intrycket att det är något han bara säger för att få tyst på dem som elakt kallar honom 

psykopat. BBC:s Holmes är, lika lite som Doyles Holmes, immun mot känslor. Att Holmes 

självdiagnosticering inte är pålitlig bekräftas i författaren och psykologen Maria Konnikovas 

artikel ”Stop Calling Sherlock a Sociopath! Thanks, a Psychologist” (Konnikova, 2012). 

BBC:s Sherlock utspelar sig i dagens London, Holmes använder SMS och internet som 

verktyg, Watson skriver inte längre krönikor utan bloggar istället om deras äventyr – att 

skriva dagbok i bloggform är en uppgift han fått av sin psykolog vilken behandlar honom för 

psykosomatiska besvär efter tjänstgöringen i Afghanistan. I övrigt håller sig BBC:s Sherlock 

nära originalberättelserna, t.ex. så känner man igen intrigen i många av fallen, A Study in Pink 

baseras tydligt på A Study in Scarlet till exempel. Dock är det inte bara det faktum att Holmes 

och Watson lever i modern tid och använder sig av moderna medel som gör serien till en 

modern adaption. Kanske är det just själva fokuset på karaktären? I Doyles berättelser om 

Holmes så utgör karaktärerna och deras relation en ramberättelse, berättelsernas huvudsakliga 

fokus är narrativet, men Sherlock har ett helt annat fokus på karaktären än vad 

originalberättelserna har. Här är rollerna nästan omvända – karaktären har större vikt än det 

enskilda fallet och den övergripande ramberättelsen utgör det viktigaste i serien. 

Ramberättelsen handlar om karaktären Holmes och hans relationer till de andra karaktärerna 

som i serien har fått en framträdande roll i Holmes liv. Sherlocks Holmes är inte lika 

självständig som sin föregångare, han behöver sina vänner. Därför har jag valt att analysera 

Sherlock utifrån de andra karaktärerna, eftersom Holmes relation till dessa definierar Holmes 

som karaktär. 

6.2.1 Molly Hooper 

Dr. Molly Hooper är en karaktär som inte finns med i originalet. Hon jobbar på bårhuset vid 

St. Bart’s Hospital. I pilotavsnittet, A Study in Pink, får hennes karaktär Holmes att framstå 

som känslokall och oförmögen till att läsa känslor. Det blir snabbt ganska snart uppenbart att 

Molly är förtjust i Holmes, och lika uppenbart att Holmes inte tolkar de signaler Molly ger. 

Han generar henne genom att fråga om varför hon plötsligt tagit på sig läppstift, när det är 

uppenbart att hon vill vara fin inför honom. När Molly bjuder ut Holmes: ”I was wondering if 
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you’d like to have coffee?” (00.09.17), svarar han: ”Black, two sugars, please. I’ll be upstairs” 

(00.09.20). Han talar generellt på ett nedvärderande sätt till henne och den plötsliga 

kommentaren om läppstiftet påminner om något ett barn skulle kunna säga, ett barn som ännu 

inte lärt sig alla sociala konventioner. Att Holmes beter sig som ett barn är något jag  

återkommer till i analysen. Mollys karaktär utgör ett tydligt exempel på hur lättvindigt 

Holmes kan såra de som bryr sig om honom bara för att han vill briljera. I A Scandal in 

Belgravia (Sherlock: Säsong 2: Del 1, A Scandal in Belgravia, 2012, pp. 0.40.59-0.44.27) 

firar Watson och Holmes jul tillsammans med Mrs. Hudson, Lestrade. Molly dyker upp lite 

sen, märkbart uppiffad i en vacker klänning. Holmes frågar om hon har en ny pojkvän hon ska 

träffa. Molly blir tydligt generad och spelar oförstående. Holmes ignorerar Watsons varnande 

kommentar, ”take a day off” (0.42.54), och fortsätter mästrande att briljera: 

”Oh come on, surely you’ve all seen the present at the top of the bag? Perfectly wrapped with a 

bow. All the others are slapdash at best. It’s for someone special then? The shade of red echoes 

her lipstick. […] Miss Hooper has love on her mind. The fact that she is serious about him is 

clear from the fact she’s giving him a gift at all. That always suggest long-term hopes, however 

forlorn, and that she’s seeing him tonight is evident from her make-up and the clothes that she’s 

wearing. Obviously trying to compensate for the size of her mouth and breasts…” (0.42.56)  

För att vara någon med så pass skarp observationsförmåga, missar Holmes ändå att rummet 

tystnat och att alla är högst obekväma. Han tystnar i sitt raljerande först när han läser på 

paketets etikett där det står: ”Dearest Sherlock, Love Molly xxx” (0.43.24). Holmes ber 

uppriktigt om ursäkt efter sin fadäs, vilket får Watson att rycka till av förvåning (0.43.46). Vi 

kan alltså förstå att Holmes sällan ber om ursäkt när han gör ett socialt snedsteg, vilket i 

förlängningen kan implicera att han håller av Molly, om än platoniskt. Att Holmes ständigt 

utsätter dem han står nära, eller sig själv, för problem genom att framhärda med att öppet 

briljera – eller ”showing off” (0.17.34) som domaren uttrycker det i The Reichenbach Fall, 

innan han skickar Holmes till häktet för otillbörligt uppträdande i rätten – är genomgående för 

hela serien. Holmes försvarar sitt handlande inför en irriterad Watson: ”I can’t just turn it on 

and off like a tap” (Sherlock: Säsong 2: Del 3, The Reichenbach Fall, 2012) (0.17.58). 

6.2.2 Mycroft Holmes 

Sherlock kan som sagt inte stänga av sin personlighet hur som helst. Många gånger är det 

Mycroft, Sherlocks sju år äldre storebror, som får lösa oredan Holmes skapar. Mycroft är 

beskyddande över sin lillebror, på sitt eget vis, men han vill inte låtsas om det. I A Study in 

Pink anförtror han Watson: “I worry about him. Constantly (0.38.06). Detta manifesterar sig 
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på olika sätt, bland annat hjälps han och Watson åt att försöka hålla Holmes borta från droger 

(Sherlock: Säsong 2: Del 1, A Scandal in Belgravia, 2012, pp. 0.47.55-0.48.20).  

Mycroft har en komplex och mångfacetterad position i serien, ”He is the British government, 

when he’s not too busy being the British Secret Service or the CIA on a freelance basis” 

(1.25.48), som Holmes så träffsäkert uttrycker det. I serien demonstreras Mycrofts makt på ett 

komiskt sätt. Han skickar efter bilar eller helikoptrar för att hämta Watson varje gång han vill 

tala med doktorn angående Sherlock. ”You know, Mycroft could just phone me, if he didn’t 

have this bloody stupid power complex” (Sherlock: Säsong 2: Del 1, A Scandal in Belgravia, 

2012, p. 0.52.05), utbrister en frustrerad Watson. Mycroft blir bokstavligen en ”Big Brother”, 

en sorts övermakt, en symbol för imperiet, och den moderne Sherlock Holmes har ett 

komplicerat förhållande till sin äldre bror: 

Mycroft: Did it never occur to you that you and I belong on the same side? 

Sherlock: Oddly enough, no. 

Mycroft: We have more in common than you would like to believe (1.24.59). 

Holmes väljer sina fall efter hur intressanta de är och Mycroft pikar honom för att 

allmänhetens bästa aldrig är Sherlocks motivation för att lösa brott (1.24.47). Här devierar 

Sherlocks Holmes från Doyles original en aning. När så Mycroft kallar in Sherlock i fall som 

rör rikets säkerhet är Sherlock ibland mycket motsträvig, rent av trotsig, till sin brors 

frustration: ”We are in Buckingham Palace, at the very heart of the British nation. Sherlock 

Holmes, put your trousers on!” (Sherlock: Säsong 2: Del 1, A Scandal in Belgravia, 2012, p. 

0.15.48).   

Bröderna har sina likheter och olikheter, men Mycroft är den smartare av de två, precis som i 

Doyles original. Sherlock är den emotionella, vilket Mycroft poängterar i det allra sista 

avsnittet: ”He [Sherlock] was, in the early days, an emotional child” (Sherlock: Säsong 4: Del 

3, The Final Problem, 2018, p. 0.13.16). Sista avsnittet av serien handlar om en mörk 

familjehemlighet. Det visar sig att bröderna har en syster, Eurus. Redan som 5-åring var hon 

så genialisk att hon inte kunde kontrolleras, de kunde inte hindra henne från att göra farliga 

saker. Hon dödade Sherlocks barndomsvän och eldade upp deras familjehem. Sherlock har 

inget minne av henne, han har omedvetet raderat henne ur minnet på grund av det trauma hon 

orsakade honom som barn. Under avsnittet börjar minnet fragmentariskt komma tillbaka: 

Mycroft: [Sherlock] never spoke of it again. In time, he seemed to forget that Eurus had ever even 

existed. 
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John: How could he forget? She was living in the same house. 

Mycroft: No. They took her away. (0.13.25) 

 Mycroft menar att även om Sherlock inte minns Eurus, så har hon påverkat hela hans väsen, 

allt det han är idag är han på grund av henne. Eurus är fortfarande vid liv, inspärrad i en 

fängelsehåla i Sherrinford – ett sorts supermodernt Alcatraz, inrättat av Mycroft som är 

livrädd för att hon ska komma ut:  

”It is a fortress built to keep the rest of the world safe from what is inside it, heaven may be a fantasy for 

the credulous and the afraid, but I [Mycroft] can give you a map reference to hell. That’s where our sister 

has been since early childhood” (0.15.21). 

I detta avsnitt blir det jag ponerade ovan än tydligare i min mening. Mycroft, den äldre 

brodern – vilken bor i ett slottsliknande hus fullt av riddarrustningar och antika porträtt – får 

alltså representera ett äldre England. Eurus däremot – en kvinna, vars namn passande nog 

betyder östanvinden – får representera kolonierna, lätt att glömma eftersom hon inte finns 

nära. Mycroft är livrädd för att hon skall bryta sig loss från de bojor som han fjättrat henne i. 

Sherlock får väl sägas representera det moderna England, och han konfronteras av sin syster i 

avsnittet. Hon tvingar honom att göra en djupdykning i sitt förflutna. Mycroft hävdar i ett 

tidigare avsnitt att: ”I am not given to outbursts of brotherly compassion. You know what 

happened to the other one” (Sherlock: Säsong 3: Del 3, His Last Vow, 2014, p. 1.23.21). Här 

anar man som tittare att Mycroft ljuger, han verkar i alla fall mån om sin yngre bror. När 

Mycroft får stå till svars inför sin familj angående Eurus i slutet av serien låter det sig förstås 

att Mycroft handlade så som han själv trodde var rätt och riktigt, eftersom han själv inte har så 

lätt att förstå känslor: 

Mycroft: I thought it best […] I was trying to be kind. 

[…] 

Sherlock och Mycrofts mother: You should have done better! 

Sherlock: He did his best. 

Sherlock och Mycrofts mother: Then he’s very limited. (Sherlock: Säsong 4: Del 3, The Final Problem, 

2018, pp. 1.22.53 - 1.23.27) 

En oförmåga att förstå känslor är alltså ibland en begränsning hos Mycroft. I A Scandal in 

Belgravia frågar Holmes sin bror om han tror att något är fel på dem, eftersom de inte är så 

känslomässiga av sig. ”Caring is not an advantage, Sherlock” (0.47.25), svarar hans bror, i 

vad som kan uppfattas som ett försök att skydda sin yngre bror från något Mycroft verkar 

uppfatta som en svaghet.  
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6.2.3 Mrs. Hudson 

Mycrofts oförmåga att läsa av känslor är inget Mrs. Hudson lider av. I The Lying Detective 

kan Mycroft inte förstå vad som föranlett Holmes plötsliga och kraftiga återfall till tyngre 

droger, varpå han har kallat in ett helt team av agenter för att leta igenom Sherlocks lägenhet 

för att finna svaret. Skrattande läxar Mrs. Hudson upp en indignerad Mycroft: 

Mrs. Hudson: He thinks you’re clever, poor Sherlock, always going on about you. […] But he has no 

idea what an idiot you are! 

Mycroft: Is this merely stream of consciousness abuse, or are you attempting to make a point? 

Mrs. Hudson: Do you want to know what’s bothering Sherlock? Easiest thing in the world. Anyone can 

do it! 

Mycroft: I know his thought processes better than any other human being. So please try to understand... 

Mrs. Hudson: (giggles) He’s not about thinking, not Sherlock!  

Mycroft: Of course he is! 

Mrs. Hudson: Oh, no. He’s more emotional, isn’t he? Unsolved case, shoot the wall, (makes shooting 

sound and gesture). Unmade breakfast, karate the fridge, (makes karate-chop with hand towards fridge). 

Unanswered questions… Well, what does he do with anything he can’t answer, John? Every time! 

Watson: He stabs it. 

Mrs. Hudson: Anything he can’t find the answer for, bang! It’s up there, (points to mantlepiece). I keep 

telling him, if he was any good as the detective, I wouldn’t need a new mantle” (Sherlock: Säsong 4: Del 

2, The lying detective, 2017) (1.03.12-1.04.40) 

I Doyles original har Mrs. Hudson inte en särskilt framträdande roll men i Sherlock blir det 

tydligt att Mrs. Hudson håller av Sherlock och att han håller av henne. Hotar man Mrs. 

Hudson får man Sherlock som fiende, vilket illustreras i A Scandal in Belgravia (0.56.00-

1.00.27). Scenen redogör jag närmare för nedan, men den avslutas med att Sherlock tillgivet 

lägger armen om Mrs. Hudson och konstaterar: ”Mrs Hudson leave Baker Street? England 

would fall!” (1.01.08).  

Mrs. Hudson porträtteras som en handlingskraftig ”krut-tant” med en sorts mormors-liknande 

roll, även om hon tydligt tar avstånd från den roll hon (och många andra hyresvärdinnor av 

tiden) innehar i Doyles original. Hon markerar sitt avståndstagande i sitt svar på Holmes 

begäran om att fixa lite mat åt honom tills han kommer tillbaka: ”I’m your landlady, dear, not 

your housekeeper” (Sherlock: Säsong 1: Del 1, A Study in Pink, 2010) (00.16.15). En annan 

modern uppdatering är att Mrs. Hudson verkar övertygad om att Holmes och Watson är ett 

homosexuellt par. Holmes svarar aldrig på antydningarna – varken jakande eller nekande, 

vilket gör att många har analyserat honom som asexuell – medan Watson förgäves 

dementerar. Hon poängterar att hon är helt okej med situationen, ifall det skulle vara så att 
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Holmes och Watson vill dela sovrum istället för att använda de båda sovrummen tillgängliga 

(00.14.33). Faktum är att Watson dementerar antagandet om att han och Holmes är ett 

homosexuellt par genomgående i serien.  I A Scandal in Belgravia blir Watson dumpad av en 

tillfällig flickvän: ”You know my friends are so wrong about you. […] You are a great 

boyfriend. […] And Sherlock Holmes is a very lucky man!” (Sherlock: Säsong 2: Del 1, A 

Scandal in Belgravia, 2012)(0.48.33). När Watson frågar henne vad han behöver göra för att 

få henne att stanna blir svaret: ”Don’t make me compete with Sherlock Holmes” (0.48.55).  

6.2.4 Irene Adler 

Vad gäller Holmes och kärlek så argumenterar jag att Holmes har flera relationer till 

människor han håller av, älskar rent av, men vad gäller Holmes och sex så är han en mer 

mystisk figur. Pilotavsnittet, A Study in Pink, innehåller en kryptisk scen på en restaurang där 

kyparen antar att deckar-duon är på dejt, varpå en trevande dialog följer: 

Watson: You don’t have a girlfriend then? 

Holmes: Girlfriend? No, not really my area. 

Watson: Mmm…oh right…Do you have a boyfriend? Which is fine, by the way. 

Holmes: I know it’s fine. 

Watson: So you got a boyfriend? 

Holmes: No. 

Watson: Right. Okay. (chuckles) You’re unattached. Just like me. Fine. (Clears throat) Good. 

Holmes: (Looks thoughtfully at John) John, uhm… I think you should know that I consider myself 

married to my work, and while I’m flattered, I’m really not looking for any… 

Watson: (Shakes his head, clears his throat) No. I’m…not asking. No. I’m just saying, it’s all fine.  

Holmes: (Nods) Good. Thank you. (Sherlock: Säsong 1: Del 1, A Study in Pink, 2010).  

Holmes kryptiska svar lämnar utrymme för mycket spekulationer bland fansen, vilket jag 

upplever som en intention från skaparnas sida. I säsong två gör Irene Adler inträde. I A 

Scandal in Belgravia blir Sherlock, via sin bror, anställd av det brittiska kungahuset för att 

tillvarata en mobiltelefon med komprometterande bilder. Mycroft ger Holmes en beskrivning 

av henne:  

Mycroft: Irene Adler, professionally known as ‘The Woman’. […] There are many names for what she 

does, she prefers ‘dominatrix’. 

Sherlock: Dominatrix. 

Mycroft: Don’t be alarmed. It’s to do with sex. 

Sherlock: Sex doesn’t alarm me! 

Mycroft: (Snorts/sniggers) How would you know? (Sherlock: Säsong 2: Del 1, A Scandal in Belgravia, 

2012, pp. 0.17.15-0.20.20) 
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Mycroft antyder alltså att Sherlock är oskuld, och Sherlocks reaktion på piken verkar bekräfta 

den. Irene Adler överrumplar Holmes något, när hon möter honom helt naken (0.24.17) och 

för en sekund är detektiven mållös. Irene är den första personen i serien som Holmes inte 

verkar kunna läsa av, vilket markeras av frågetecken i bilden när han tittar på henne (0.25.16), 

hon verkar även matcha hans intellekt. ”Brainy is the new sexy” (0.26.53) förklarar Irene för 

Watson, Sherlock kontrar lite senare ”Stop boring me and think! It’s the new sexy” (0.28.12). 

Frågan är hur fysiskt deras förhållande är, det får vi kanske aldrig riktigt veta, men i seriens 

tredje säsong skaffar sig Holmes en flickvän, till Watsons stora förvåning. Det verkar även 

vara ett fysiskt förhållande, eftersom hon kommer ut halvnaken från Holmes sovrum och de 

tar en dusch tillsammans (Sherlock: Säsong 3: Del 3, His Last Vow, 2014, 0.18.35-0.19.35) . 

Han går till och med så långt som att fria till henne, men det visar sig vara ett knep för att 

komma åt skurken i fallet (0.30.40 – 0.31.22).  

Precis som i böckerna verkar Irene Adler vara den som i Holmes ögon ”eclipses and 

predominates the whole of her sex” (Doyle, 2013 [1892]a, p. 163). Hon är undantaget som 

bekräftar regeln för Holmes. I ett försök till att trösta Watson erkänner han att han ibland 

sms:ar med henne: ”People text. Even I text, Her. I mean, Woman. Bad idea. Try not to, but 

you know sometimes… But I have this terrible feeling from time to time that we might all just 

be human” (Sherlock: Säsong 4: Del 2, The lying detective, 2017, p. 1.22.53). 

6.2.5 Lestrade  

För Detective Inspector Greg Lestrade är det just frågan om Holmes mänsklighet som blir ett 

dilemma. Vi möter Lestrade för första gången på en presskonferens där han inte kan svara 

tillfredsställande på reportrarnas frågor. Här får vi också en första hint om Holmes, som 

sms:ar kommentaren ”Wrong!” till alla deltagare på presskonferensen så fort han inte håller 

med om det Lestrade säger (00.05.54 – 00.07.00), trots att han inte verkar vara närvarande i 

publiken. Väl utom synhåll från journalisterna utbrister Lestrades kollega, Sergeant Donovan: 

”You’ve got to stop him doing that. He’s making us all look like idiots” (00.07.10). Lestrade 

svarar lite uppgivet: “If you can tell me how he does it, I’ll stop him” (00.07.14). Lestrade vet 

att han har att göra med ett geni, och precis som i Doyles original drivs Holmes av behovet att 

visa sig smartare än polisen vilket tar sig uttryck på ett retsamt och lite humoristiskt sätt. Men, 

Lestrade behöver inte bara ett geni – han behöver en hjälte. Lestrade får ofta ta emot kritik 

från sina underordnade för att han tillåter Holmes att hjälpa till med utredningar trots att 

Holmes är civil. Sergeant Donovan tilltalar alltid Holmes som ”Freak”, pratar om honom som 

en psykopat och menar att det bara är en tidsfråga innan han tröttnar på att lösa brott och 
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begår dem själv istället. Lestrade och Holmes har ett ömsesidigt gynnsamt förhållande, den 

förre möjliggör den senares självvalda yrke som konsulterande detektiv, och i gengäld främjas 

hans egen karriär när han får hjälp att lösa svåra fall. Lestrade är dock väldigt medveten om 

att hans karriär står på spel ifall Holmes skulle visa sig använda sina färdigheter för att göra 

ont, men väljer ändå att lita på Holmes. Han tvingas därför ibland att se mellan fingrarna, t.ex. 

när Holmes skadar en amerikansk agent som håller Mrs. Hudson som gisslan. Lestrade blir 

kallad till Baker Street efter att Holmes ringer och anmäler ett inbrott, där han uppger sig ha 

varit tvungen att använda nödvärn: 

Lestrade: And exactly how many times did he fall out of the window? 

Sherlock: It’s all a bit of a blur Detective Inspector. I lost count. (Sherlock: Säsong 2: Del 1, A Scandal 

in Belgravia, 2012, p. 1.00.20). 

Ju mer känd Sherlock Holmes blir, desto större risktagande för Lestrade. Allt är väl så länge 

Holmes hyllas som en hjälte, men vad händer om han tappar offentlighetens gunst? I sista 

avsnittet av andra säsongen, The Reichenbach Fall, får man under de första tre minuterna se 

flertalet presskonferenser och löpsedlar där Holmes utmålas som mästerdetektiv. Han börjar 

bli riktigt känd. Även Scotland Yard håller en presskonferens där de officiellt tackar Holmes 

för att ha medverkat till gripandet av en person efterlyst vid Interpol sedan 80-talet. När så till 

slut Holmes slutledningsförmåga verkar för bra för att vara sann börjar även Lestrades 

förtroende för sin vän Holmes att vackla (Sherlock: Säsong 2: Del 3, The Reichenbach Fall, 

2012, p. 0.46.59). Lestrades karriär hotas, ledningen är inte nöjd med att man har konsulterat 

en utomstående detektiv när Holmes rykte börjar ifrågasättas. Efter påtryckningar från ”the 

Chief Super Intendent” tvingas Lestrade arrestera Holmes (0.53.47). Allt visar sig vara en del 

av Moriartys onda plan, vilken jag återkommer till. 

Det är tydligt att karaktären Lestrade belyser hur Holmes ibland får utrymme att stå över 

lagen, så länge han handlar för allmänhetens bästa. Lestrade illustrerar också hur otillräcklig 

lagen är och samhällets behov av Holmes som hjälte. En viktig poäng i serien, menar jag, är 

åtskillnaden mellan ”great” och ”good”. En hjälte behöver ju vara både och. I A Study in Pink 

frågar Watson Lestrade varför han står ut med Holmes. Lestrade svarar: 

”Because I’m desperate, that’s why…And because Sherlock Holmes is a great man…and I think one day, 

if we’re very, very lucky, he might even be a good one” (Sherlock: Säsong 1: Del 1, A Study in Pink, 

2010, p. 1.07.10)   
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6.2.6 Moriarty 

Precis som Holmes är Moriarty ”great”, men Moriarty är inte ”good”. Moriartys roll i serien 

blir att ifrågasätta huruvida Holmes verkligen är god, en hjälte. Holmes själv dementerar flera 

gånger under seriens lopp att han skulle vara en hjälte. ”Oh, do your research. I’m not a hero” 

(Sherlock: Säsong 3: Del 3, His Last Vow, 2014, p. 1.21.42), säger Holmes till exempel, 

innan han mördar utpressaren Charles Augustus Magnussen genom att skjuta honom. Holmes 

som geni har en enorm potential, Moriarty får representera ett möjligt alternativ av Holmes, 

en Holmes som bara lyssnar till sina egna infall och inte hyser någon empati för sin omvärld. 

Till skillnad från Doyles original är det inte längre rimligt att förklara varken antagonistens 

eller protagonistens handlingar som genetiskt betingade. Detta gör att gränsen dem emellan 

blir mer diffus.  

Precis som Holmes är Moriarty också barnslig och labil. Det manifesterar sig bl.a. genom att 

han kallar deras rivalitet för en lek, ”a game”, och hur han delger sin plan om att smutskasta 

Holmes i form av en saga: “Sir Boast-A-Lot was the bravest and cleverest knight at the round 

table. But soon, the other knights began to grow tired of his stories about how brave he was, 

and how many dragons he’d slain. And soon they began to wonder, are Sir Boast-A-Lot’s 

stories even true?” (Sherlock: Säsong 2: Del 3, The Reichenbach Fall, 2012, p. 00.46.00). 

Planen är simpel, men genialisk; Moriarty demonstrerar sin makt som Holmes onda 

dubbelgångare genom att, med några knapptryck på sin telefon, bryta sig in i The Tower of 

London, The Bank of England och Pentonville-fängelset på samma gång och utan någon 

märkbar ansträngning. Likt Holmes drivs han inte av pengar, han gör det bara för att visa att 

han kan. Han låter sig fångas utan motstånd, iförd kronjuvelerna. Trots att Holmes vittnar på 

rättegången går Moriarty fri, utan att ens tala till sitt försvar. Moriarty är en brottsling som 

står över lagen, precis som i Doyles original.  

Till skillnad från Doyles original så har Sherlocks Moriarty förstått att det finns något som 

Holmes värderar högre än sitt eget liv – Watson. ”Bet you never saw this coming” (Sherlock: 

Säsong 1: Del 3, The Great Game, 2010), säger Moriarty genom Watson, vilken står iförd en 

bombväst med en hörsnäcka i örat genom vilken Moriarty kommunicerar. ”I can stop John 

Watson […]. Stop his heart”. Om Holmes är hjärnan så kan man argumentera att Watson är 

hjärtat i duon. Moriarty delger Holmes att han förvisso kommer att döda honom, men innan 

dess har han en annan plan: ”I’ll burn the heart out of you” (1.25.50). Kanske har han gjort 

samma observation som Mycroft gör i pilotavsnittet av serien: ”Interesting, that solider fellow 
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[Watson]. He could be the making of my brother, or make him worse than ever” (Sherlock: 

Säsong 1: Del 1, A Study in Pink, 2010, p. 1.27.00). 

6.2.7 Watson 

Vad man kan tolka ur Mycrofts observation ovan är att Holmes än så länge är ”great”, men att 

det är Watsons uppgift att göra honom ”good”. Som Holmes själv säger till Moriarty: ”I may 

be on the side of the Angels, but don’t think for one second that I am one of them” (Sherlock: 

Säsong 2: Del 3, The Reichenbach Fall, 2012, p. 1.16.12). Många analyserar Watson som 

Holmes stabila motpol och hans moraliska kompass. Frågan är hur änglalik Watson själv är?  

Holmes är på många sätt en ganska barnslig karaktär. Redan i första avsnittet kallas han 

barnslig, först av Lestrade och sedan av Mycroft (0.57.20 och 1.25.07). Ashley Polasek 

argumenterar: “[the] conception of Holmes as an out-of-control genius who needs to be 

grounded and managed has grown stronger with each new adaptation” (Polasek, 2013). Det 

blir också tydligt i Sherlock att Watsons uppgift är att hjälpa detektiven navigera den sociala 

och känslomässiga sfären som han själv inte riktigt förstår sig på. När Holmes säger något 

opassande högt, rummet tystnar och alla tittar på honom vänder han sig frågande till Watson 

för förklaring: ”Not good?” Watson bekräftar: ”’Bit not good, yeah” (Sherlock: Säsong 1: Del 

1, A Study in Pink, 2010, pp. 0.58.47-0.58.57 ). Men, i Sherlock har polerna rört sig närmare 

varandra än i originalet. Polasek poängterar att: 

The elevation of Holmes’ ever-present pursuit of ‘the puzzle’ to a mania that, as a motivation for his 

actions, outstrips his concern for justice is the tipping point between heroism and antiheroism; it is also 

the quintessential attribute of the post-millennial vision of Sherlock Holmes (Polasek, 2013, p. 384–393).  

Precis som Holmes är inte heller Watson en felfri karaktär. Det finns tillfällen i Sherlock där 

tittaren får anledning att ifrågasätta även hans moraliska kompass. I meningsutbytet mellan 

Holmes och Watson i A Study in Pink, kan man möjligen argumentera vilken motivation som 

ligger bakom både Holmes och Watsons engagemang i fallet. Watson ifrågasätter Holmes 

motiv: ”Sergeant Donovan […] she said…You get off on this. You enjoy it” (Sherlock: 

Säsong 1: Del 1, A Study in Pink, 2010, p. 0.47.55), varpå Holmes ifrågasätter Watsons: 

“And I said ‘dangerous’, and here you are” (0.48.04). Det antyds genomgående i serien att 

Watson dras till fara, det visar sig tillexempel att hans fru tidigare varit hemlig agent. Ett 

annat exempel ges i den fjärde säsongens första avsnitt. Watson är gift med Mary, de har en 

liten dotter tillsammans, men han inleder en sms-flirt med en annan kvinna (Sherlock: Säsong 

4: Del 1, The Six Thatchers, 2017, pp. 1.04.46-1.07.37).  
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Är det någon som verkligen har insett hur viktiga Holmes och Watson är för varandra så är 

det Mary, Watsons fru. Mary dör tragiskt men hjältemodigt i slutet av avsnittet när hon kastar 

sig framför Holmes och får en kula i bröstet, vilken egentligen var ämnad för Holmes (1.17.16 

– 1.19.00). I följande avsnitt, The Lying Detective, får Holmes en DVD Mary spelat in ifall 

hon skulle dö:  

It might be the hardest case of your career […] Save John Watson. […] But I [Mary] do think you’re 

going to need a little help with that, ‘cause you’re not exactly good with people. So, here’s a few things 

you need to know about the man we both love. And more importantly, what you’re going to need to do to 

save him. […] John Watson never accepts help from anyone. Not ever, but here’s the thing, he never 

refuses it. So here’s what you are going to do. […] The only way to save John is to make him save you. 

Go to hell Sherlock. Go right into hell and make it look like you mean it” (1.04.45 -1.11.45)  

Holmes följer Marys uppmaning. Fullproppad av droger och i händerna på en galen 

massmördare är han inte långt från döden. Mycket riktigt kommer Watson till hans 

undsättning, men bara efter det att han sett Marys DVD. Till skillnad från Arthur Conan 

Doyles Watson, så har Sherlocks Watson nämligen inte lika lätt att ovillkorligt förlåta sin vän 

för de oförrätter han utsätter honom för. Under avsnittet förtärs Watson av samvetskval. I en 

scen i slutet av avsnittet rämnar den fasad både Holmes och Watson försöker upprätthålla i 

varandras sällskap, vad jag uppfattar som en stereotypiskt manlig fasad, en fasad av att de är 

oberörda av händelserna. Holmes tar mod till sig att fråga sin sörjande vän: ”Are you okay?” 

(1.17.13), varpå Watson äntligen sätter ord på sina känslor. Orden är riktade till Mary: ”I’m 

not that man you thought I was. I’m not that guy. I never could be. But that’s the point, that’s 

the whole point. Who you thought I was, is that man who I want to be” (1.21.22). Jag menar 

att dessa är ord Holmes skulle kunna säga till Watson, ifall det var Watson som gått bort. 

Holmes kanske inte kan leva upp till den hjälte Watson håller honom för att vara, men han vill 

i alla fall försöka. Det blir intressant om man tänker att Watson är den karaktär genom vilken 

tittaren möter Holmes. En annan intressant fråga som karaktären Watson ger upphov till är: 

om Watson agerar representant för samtidens moraliska kompass, vad säger det oss om 2000-

talet? Svaret blir kanske att vi alla är mänskliga? Det är i alla fall Holmes ”deduktion”:  

Sherlock: It’s not a pleasant thought, John. But I have this terrible feeling from time to time, that we 

might all just be human. 

Watson: Even you? 

Sherlock: No. Even you! 
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6.3 CBS:s Elementary 
 

CBS:s Elementary utspelar sig alltså precis som Sherlock i modern tid, men den utspelar sig i 

New York. Till skillnad från Sherlock håller serien sig inte särskilt nära Doyles original 

förutom i ett avseende. Precis som i originalen läggs i Elementarys huvudfokus på de brott 

som skall lösas men brotten i Elementary är inte särskilt baserade på brotten i originalen, till 

skillnad från Sherlock där det finns tydliga likheter. TV-serien Elementary refererar enbart till 

originalen i små anekdoter här och där, som t.ex. att Holmes är intresserad av biodling, men 

TV-serien Sherlock är full av intertextuella referenser till originalen. I ambitionen att inte 

överträda upphovsrätten, har Elementary även formats av försöken att särskilja sig från 

Sherlock. Det finns t.ex. inte alls ett lika stort fokus på karaktärerna som i Sherlock, men det 

finns mer relationsfokus än i Doyles original. Förutom Holmes själv och Watson så är det 

bara de två poliserna vid NYPD, Captain Gregson och Detective Bell, som utgör seriens 

huvudkaraktärer under första säsongen. Pearson argumenterar att Elementary är Sherlocks 

motpol: 

If the latter exemplifies high-end drama, then the former exemplifies routine drama. The program lacks 

the cinematic aestethics of such high-end US dramas as The Handmaid’s Tale and the narrative 

complexity of others such as Fargo (Pearson, 2019, p. 113). 

6.3.1 Analys i dialog med Ashley Polasek 

Elementary har valt att fokusera på Sherlock Holmes som missbrukare. Serien börjar samma 

dag som han släpps ut från sin rehabilitering. Watson har blivit anställd av Holmes mycket 

förmögne far i egenskap av ”sober companion”. Hon, Watson är en kvinna i Elementary, skall 

bo tillsammans med Holmes och följa honom i vardagen under sex veckor. Captain Gregson 

känner Holmes från hans tid som konsulterande detektiv åt Scotland Yard i London, och 

accepterar därför Holmes erbjudande om att konsultera för NYPD7.  

Polasek sammanfattar Elementary och dess porträttering av Sherlock Holmes på ett ganska 

träffande sätt anser jag: 

Conceptually, the whole series is an interrogation of a single simple premise: What if, driven by his 

addiction to solve puzzles, manifested in an intense aversion to boredom, Sherlock Holmes pursues all 

avenues to feed that addiction including drugs, and he self-destructs? The series begins on the day 

Sherlock is released from rehab, having hit bottom. Thus, the series represents an antihero attempting to 

navigate his own deep flaws, bringing the journey of the Sherlock Holmes in recent adaptations to a new 

 
7 New York Police Department 
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stage of what may be considered a fairly uniform twenty-first-century post-modern examination of the 

character. (Polasek, 2013, p. 391) 

Drogmissbruket är centralt i Elementarys adaption av Holmes. Till skillnad från Sherlock 

tvingas Holmes vara ödmjuk inför det faktum att han inte har kunnat kontrollera sitt missbruk 

och att han behöver hjälp. I Elementary går Holmes på någon sorts gruppmöten/samtalsterapi 

hos en förening som fungerar likt Anonyma Narkomaner. På Watsons begäran deltar Holmes 

mycket motsträvigt till att börja med, men under seriens gång inser han värdet av terapin och 

böjer sig för det faktum att ensam inte alltid är stark. Polasek beskriver Elementarys Holmes 

som mer emotionell än Sherlocks Holmes på grund av att han har nått botten: “This is a 

Sherlock who has self-destructed due to an addictive mania for puzzle-solving; his self-

destruction proved to him that he has emotions and he must engage with them” (Polasek, 

2013, p. 391). Jag håller med om iakttagelsen till viss del, Holmes verkar mer osäker på sig 

själv i Elementary. Holmes handlingar är dessutom inte lika kalkylerade i Elementary som de 

är i Sherlock: 

Watson: I know you wouldn’t have wrecked my car unless it was a part of some elaborate plan. 

Holmes: [Guilty silence] 

Watson: Temper tantrum, right. (Elementary: Säsong 1: Del 1, Pilot. 2012 0.36.23) 

I Sherlock som serie fokuserar handlingen mycket mer på relationer och de känslor som 

medföljer, därför får också karaktären brottas mer med dem. Elementarys Holmes är däremot 

mer medveten om, och mottaglig för sina känslor och andras. Han visar dem mer och är mer 

ödmjuk. I citatet ovan, angående Holmes ”temper tantrums”, får man ett bra exempel på 

Polaseks observation om att Holmes reduceras än mer till en juvenil karaktär i Elementary – i 

kontrast till Sherlock. Hon menar också att Watsons roll som den ansvariga vuxna, den som 

behöver hålla den barnslige Holmes i schack, kulminerar i Elementary. I pilotavsnittet kallar 

Holmes Watson för en ”addict-sitter” (Elementary: Säsong 1: Del 1, Pilot. 2012 0.03.50) en 

uppenbar ordlek på termen ”baby-sitter”. I samma avsnitt går Holmes lite för långt i ett förhör 

av ett vittne, varpå Watson läxar upp honom på ett manér som oftast används av föräldrar 

gentemot barn: That’s enough! You’re done here. Go wait in the car! (Elementary: Säsong 1: 

Del 1, Pilot. 2012 0.21.19). Här kan man verkligen fråga sig varför skaparna av Elementary 

valde att porträttera Watson som kvinna. Om det har funnits någon feministisk tanke bakom 

anser jag att den i så fall snarare fått en motsatt effekt. Även om Watson inte frivilligt slutade 

sitt förra yrke som kirurg, har hon ändå valt att inte återuppta den yrkesmöjligheten utan hon 

kan på heltid kan ägna sig åt att ta hand om Holmes, ett vuxet barn, i alla fall i början av 
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serien. Senare blir hon Holmes lärjunge och skolar om till detektivyrket. Pearson menar att 

det sedan Arkiv-X tid har varit brukligt inom amerikanska TV-serier att para ihop ”an 

’eccentric male lead’ with a more grounded female costar” (Pearson, 2019, p. 114). Därför är 

denna avvikelse från originalet inte lika banbrytande som den först verkar. Till skillnad från 

många andra amerikanska serier verkar det dock inte finnas någon sexuell spänning mellan 

Holmes och Watson, deras förhållande fortsätter att vara platoniskt.  

 

6.3.2 Analys av Sherlock Holmes anpassning till Amerika 

Polaseks analys av Elementarys Holmes är ganska träffsäker och omfattande, men det finns 

några punkter jag vill tillägga från min egen analys. Jag finner det vara ett rimligt antagande 

att Elementarys Holmes har anpassats för att tilltala den amerikanska publiken i första hand. 

Vad är det då som skiljer? Holmes i Elementary är inte bara mer känslomässig, han är även 

mer sexuellt promiskuös. Likt Sherlocks Holmes inleder han inga emotionella förhållanden, 

men han har flera gånger sex med, vad man får anta är prostituerade, kvinnor, gärna flera 

samtidigt. Redan i första avsnittet får vi höra Holmes egen syn på saken: 

Holmes: I actually find sex repellent. All those fluids and odd sounds. But my brain and my body require 

it to function at optimal levels. So I feed them as needed. You’re a doctor. You understand. (Elementary: 

Säsong 1: Del 1, Pilot. 2012 0.04.50)  

Han hävdar att hans kropp kräver sex rent biologiskt. Watson menar att han bluffar på 

vissa punkter: 

Sherlock: In case you hadn’t noticed, I don’t have meaningful connections. 

[…] 

Watson: All that ”sex is repellent” crap. You can connect to people, it just frightens you. (Elementary: 

Säsong 1: Del 1, Pilot. 2012 0.36.44 – 0.37.03)   

Det går dock inte att ta miste på Holmes heterosexualitet, här finns inga anspelningar på 

homosexualitet hos någon av huvudkaraktärerna, medan det i Sherlock genomgående finns 

homosexuella antydningar hos flera av karaktärerna. En annan förändring är att Holmes har 

flyttat till New York. I seriens början har Holmes lämnat London, drogerna och orsaken till 

sitt missbruk bakom sig för att efter rehabiliteringen få en nystart i USA – möjligheternas och 

drömmarnas land som det så ofta kallas. Genom serien dyker karaktärer från hans förflutna i 

England upp, något som alltid upprör Holmes och hotar hans nykterhet. Moriarty och Irene 

Adler har i Elementary slagits samman till en och samma karaktär. Innan serien tar sin början 

har Holmes varit kär i Jimmie Moriartys alias, Irene, och det verkar vara förlusten av Irene 
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som fick Holmes att börja missbruka droger. Heta Pyrhönen, professor i comparative 

literature vid Helsingfors Universitet, poängterar att amerikanska kritiker av deckargenren har 

relaterat konflikten mellan arbete och kärlek, det professionella och det privata, till 

amerikansk arbetsetik. ”This clash is illustrated with by the investigator’s infatuation with a 

femme fatale, a conflict he solves in favour of work because work is his one true love” 

(Pyrhönen, 2010, p. 52). Detta stämmer förvisso med de andra versionerna av Holmes i den 

här analysen, och kan möjligen ge en anledning till karaktärens gångbarhet i USA. 

Elementary skiljer sig på flera punkter från Sherlock men deras porträtt av karaktären blir 

kanske som mest intressanta i dialog med varandra så som Polasek föreslår:  

Both adaptations become more interesting when, placed in conversation, Sherlock can be understood as 

an earlier, less-damaged version of the character in Elementary  

För att Sherlock Holmes ska tilltala vår samtid verkar det som om han inte klarar sig med 

enbart hjärna, han måste ha ett hjärta också, även i Elementary. Men, han får inte vara för 

felfri, han måste vara psykologiskt komplex. Att Holmes utgör något av ett mysterium för sin 

publik, verkar vara minst lika viktigt som de mysterier han löser.  

7 Resultat/Diskussion 

7.1 Resultat av analysen 

Syftet med föreliggande analys var att undersöka vad som är genomgående i Sherlock Holmes 

karaktär, men också vad som är särskiljande. Detta för att kunna undersöka om det med hjälp 

av att analysera karaktären, och eventuella förändringar i denna, går att utröna om en 

förändring i karaktären också speglar förändringar i samhället. Därför har jag gjort en 

ingående analys av Doyles originalkaraktär för att sedan analysera Sherlocks Holmes och 

Elementarys Holmes.  

7.1.1 Det elementära i Sherlock Holmes karaktär 

Analysen av Doyles Holmes utgör grunden för det som är genomgående hos karaktären. 

Sherlock Holmes är en engelsman och en renässansmänniska. Han är kompetent inom musik, 

teater, idrott och vetenskap. Hans starkaste förmåga, den som gör honom till ett sant geni, är 

dock hans förmåga att observera och dra slutsatser utifrån sina observationer. Han har skapat 

sin egen yrkestitel som är skräddarsydd för att främja hans förmågor och anpassad efter hans 

intressen. Holmes motiveras inte av ekonomisk vinning. Sherlock Holmes är i sitt esse när 

han har ett fall att arbeta med, när han är uttråkad blir han rastlös och destruktiv. Hans 
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förmågor kan för utomstående verka övernaturliga, vilket gör många som träffar honom 

obekväma till mods. Det råder dessutom ständigt en viss osäkerhet kring huruvida medlen 

helgar målen, till exempel när han manipulerar andra för att uppnå önskade resultat. Holmes 

är lite fåfäng och gillar att briljera med sina talanger utan att först beakta hänsyn om det kan 

såra någons känslor. Han gillar att framstå som smart, logisk och opåverkad av känslor. Sitt 

geni till trots är Holmes inte omnipotent, hans talang har gränser och hans kunskap är mycket 

selektiv. På vissa områden är han helt okunnig eftersom han tar aktivt avstånd från trivia som 

han inte finner relevant. Holmes svårigheter att navigera i sociala sammanhang och hans i 

övrigt normavvikande drag gör att många vill sätta en diagnos på hans karaktär. Holmes har 

en komplex relation till kvinnor och enligt honom själv är känslor något som stör det 

analytiska tänkandet, vilket han säger sig värdera högre. Han har därför ytterst få nära 

relationer, förutom Watson. Dock är Sherlock Holmes inte immun mot känslor, även om han 

själv försöker framställa sig som det. Watson, som är Sherlock Holmes närmaste vän, är 

Holmes väldigt mån om. Watson försöker också hålla Holmes borta från hans drogmissbruk. 

Andra som har utfört analyser av Holmes karaktär menar att han ändå besitter en hjälteroll 

som förmår bringa ordning och kontroll i en orolig tid. Hans karaktär både cementerar och 

ifrågasätter samtidens värderingar simultant.   

7.1.2 Det som särskiljer karaktären Sherlock Holmes i de två moderna adaptionerna, Sherlock 

och Elementary, från originalet 

En modern Sherlock Holmes måste psykologiseras, vilket blir tydligt i de båda adaptionerna. 

Även om Watson i originalet också analyserar Holmes psyke en aning så har de moderna 

adaptionerna av Doyles original, framför allt Sherlock, gjort detta till en väsentlig del. 

Individen intar en central roll. Det är kanske föga förvånande och Pyrhönen skriver att flera 

stora studier inom ”detective and crime fiction” som publicerats på senare år har dragit 

följande slutsats: ”The dominance of plot gives way to a focus on character and psychology, 

while social and moral norms are engulfed by deviance”. Hon argumenterar att dessa 

förändringar orsakas av ”postmodern culture’s questioning of justice, identity and 

representation” (Pyrhönen, 2010, p. 49) 

Den moderne Holmes är dessutom mer barnslig och osjälvständig. Han behöver Watson på ett 

helt annat sätt än Holmes i originalet. Watson är dock inte lika förlåtande för Holmes brister 

som i originalet och markerar tydligare när Holmes går över gränsen. Holmes har också 

sexualiserats i de moderna versionerna. ”Brainy” är måhända ”the new sexy”, som Irene 

Adler uttrycker det i Sherlock, men Holmes tillåts inte vara bara ”brain” och ”no sex”. Dock 
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är den brittiska serien Sherlock mer öppen för HBTQIA8-möjligheter, även om Watson 

ljudligt framhåller att han är ”straight” hela tiden, medan den amerikanska Elementary är 

betydligt mer heteronormativ. Relationer överlag är mer framträdande. I båda moderna 

adaptionerna har familjen därför en mer framträdande plats. I originalet får man enbart möta 

Sherlocks bror Mycroft. I Elementary är det Sherlocks pappa som ordnat med ett nytt boende 

och en ”sober companion” åt sin son (senare i serien får man även reda på mer om hans bror 

och mamma, men det är först i följande säsonger vilka inte ingår i analysen). I Sherlock fyller 

familjen även metafunktionen att problematisera och kommentera rasismen i Doyles original, 

vilket konfronterar karaktären med sitt förflutna och tvingar honom att förhålla sig till det. 

Hodgson argumenterar att en av anledningarna till att Doyle under en längre tid erhållit en 

marginell plats i högre akademiska kretsar är att värderingarna samtida med karaktären skär 

sig för mycket med dagens värderingar och därför tar bort fokus från berättelserna (Hodgson, 

2010, p. 392). De rasbiologiska värderingarna har av naturliga orsaker inte fått följa med 

karaktären in i modern tid. Det skulle dock absolut kunna vara relevant att analysera 

adaptionerna utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med tanke på att de flesta ledande 

karaktärer är vita. I Elementary är både Holmes och Captain Gregson är vita män, medan 

deras underordnade, Watson och detective Bell har annat ursprung t.ex.     

Moderne Holmes är en betydligt mörkare karaktär än i Doyles original. Drogerna får bland 

annat hjälpa till att markera detta. Kokainmissbruk och rökning gick måhända an i början av 

förra sekelskiftet men inte i början av detta. Mörkret hos hjältekaraktärer verkar vara en trend 

i tiden, tankarna går osökt till moderna filmatiseringar av andra hjältar från DC eller Marvels 

universum, så som Batman till exempel, vilka också är mycket mörkare karaktärer i de 

moderna adaptionerna än i tidigare versioner. Moderne Holmes är en antihjälte och det är inte 

självklart att han tänker använda sina krafter för att göra gott. I Elementary tänker Holmes 

tortera en massmördare för att få reda på vem som har dödat hans stora kärlek Irene. I 

Sherlock visar analysen på Holmes kamp mellan att vara både ’great’ och ’good’, eller att 

bara vara ’great’ – likt sin ärkefiende Moriarty. Brotten Holmes skall lösa blir också grövre 

och mer storskaliga i de moderna adaptionerna, i Sherlock är det bl.a. terrorbrott och i 

Elementary gängkriminalitet.  

 
8 HBTQIA - Det finns olika definitioner av vad förkortningen HBTQIA står för. Här använder jag den som 
förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersex-personer och asexuella. Källa hämtad 
2020.02.11 från: http://rattighetscenter.se/wordpress/ordlista/ 

http://rattighetscenter.se/wordpress/ordlista/
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I de förändringar som gjorts för att anpassa Sherlock Holmes till modern tid och moderna 

normer går det alltså att utröna en attitydförändring gentemot karaktären Sherlock Holmes. 

Eftersom förändringarna rimligtvis gjorts i syftet att göra karaktären Sherlock Holmes 

gångbar för en bred och internationell modern publik är det också rimligt att dessa 

förändringar i attityd till karaktären speglar förändringar i samhället i stort. Utifrån analysen 

av karaktären kan man även identifiera skillnader mellan den amerikanska och den brittiska 

adaptionen. Pearson poängterar paradoxen i att karaktären Sherlock Holmes “universal 

appeal” beror på att han är så brittisk: 

[Sherlock Holmes] ability to transcend national boundaries stems at least in part from the cultural 

premium of his defining Englishness. Since the advent of sound, screen adaptations have featured young 

Sherlocks or old Sherlocks, nineteenth- or twenty-second-century Sherlocks, human or animal Sherlocks, 

London-, Sussex-, or New York City-based Sherlocks, deer-stalker-wearing and deer-stalker-shunning 

Sherlocks, but in every case the character is English and in the majority of cases played or, […] voiced by 

an English actor. (Pearson, 2019, p. 116) 

Istället för det faktum att han är engelsman undrar jag om inte det mest genomgående draget 

är att han är just man? En vit man. Skulle en kvinnlig Sherlock Holmes röna lika stor 

framgång internationellt? En fråga som hade varit intressant att belysa ur ett feministiskt 

perspektiv. Kanske kommer vi i framtiden att få möta en kvinnlig Sherlock Holmes?  

Holmes karaktär har visat sig inneha en nästan mytisk prägel i sin föränderlighet och 

anpassningsförmåga till olika narrativ. Likt en mytologisk figur kan han ta nya former. Efter 

att ha analyserat karaktären Sherlock Holmes frågar jag mig om den moderna adaptionen 

verkligen är så modern? Hans karaktär påminner om de karaktärer Greger Andersson tar upp 

ur Gamla Testamentet (Andersson, 2003). Karaktärer med möjligheten att göra både gott och 

ont. Likt David blir han därför en problematisk förebild och likt Gud i Gamla Testamentet, en 

volatil karaktär. Ändå tvivlar jag som läsare/tittare aldrig riktigt på Holmes godhet. Kanske 

beror detta på att det aldrig råder något tvivel om att Holmes hyser en stor kärlek för Watson, 

och Watson är den karaktär genom vilken vi som läsare/tittare möter Holmes. Som de 

avslutande orden i BBC:S Sherlock, levererade av Mary Watsons karaktär, antyder: 

Will you listen to me? Who you really are, it doesn’t matter. It’s all about the legend, the stories, the 

adventures. There is a last refuge for the desperate, the unloved, the persecuted. There is a final court of 

appeal for everyone. When life gets too strange, too impossible, too frightening, there is always one last 

hope. When all else fails, there are two men sitting, arguing in a scruffy flat, like they’ve always been 

there, and they always will. […] Sherlock Holmes and Doctor Watson (Sherlock: Säsong 4: Del 3, The 

Final Problem, 2018, pp. 1.26.18-1.28.17). 
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Analysen av Sherlock Holmes har även visat att man genom att analysera karaktärens 

adaption från en tid till en annan också kan analysera de olika värderingar och ideal som 

manifesteras i karaktären. Vilken didaktisk potential detta medför kommer jag att diskutera i 

stycket nedan.  

7.2 Didaktisk diskussion 

Jag menar att en analys av den här typen kan vara mycket användbar i kursen Svenska 2 för 

gymnasieskolan, specifikt i relation till formuleringen i det centrala innehållet vilken 

explicérar att kursen skall behandla ”svenska och internationella författarskap […] och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar […] film och andra medier, från olika tider och 

epoker. […] Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 

skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 

påverkat samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2011). 

Under premissen att lärande uppstår i kommunikation, borde det vara önskvärt i 

litteraturundervisningen i gymnasieskolan att skapa diskussioner om litteraturen. Christina 

Olin-Scheller, fil.dr. i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads 

Universitet, påpekar i sin bok SÅPOR istället för STRINDBERG – Litteraturundervisning i ett 

nytt medielandskap (2008) att det kollektiva samtalet kring text och läsning är betydelsefullt 

(s. 39) Men att det ”vore olyckligt” att ”i skolan dra en skarp gräns mellan litterära och andra 

texter” (s. 153). Hon menar också att undervisningen måste anknyta till elevernas repertoarer 

om den skall vara gynnsam för lärandet (s. 153). Ett problem, som Olin-Scheller identifierar, 

för att skapa litteratursamtal kring de litterära texterna är att eleverna inte förmådde ”skapa sig 

tillräckliga föreställningsvärldar för att ta sig in i romanens textvärld. Ett avgörande skäl till 

detta var att elevernas och textens repertoarer befann sig alltför långt ifrån varandra.” (s. 63). 

Olin-Scheller argumenterar att ”ungdomars fritidsläsning präglas av ett starkt känslomässigt 

engagemang. Detta engagemang är ett viktigt inslag i läsprocessen och en förutsättning för att 

skapa sig litterära föreställningsvärldar” (s. 133). Hon menar att de centrala karaktärerna i 

berättelserna hjälper till att skapa ett sådant känslomässigt engagemang (Olin-Scheller, 2008, 

p. 134). Noël Carroll, professor på filosofiprogrammet vid City University of New York, 

skriver i inledningen av sin artikel “Character, Social Information, and the Challenge of 

Psychology” att ”[o]ur interest in characters is undoubtedly one of the major attractions of 

fiction. We devour fiction because we take pleasure in learning about others” (Carroll, 2016, 

p. 83). Av detta kan man dra slutsatsen att de flesta ungdomar kräver ett känslomässigt 

engagemang för att engagera sig i texter, och därmed utvidga sina textvärldar. Detta torde 
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vara en förutsättning för ett meningsfullt deltagande i diskussion om litteratur. Man kan också 

dra slutsatsen att karaktärer hjälper till att skapa känslomässigt engagemang hos läsaren.   

I sin forskning fann Olin-Scheller tre olika förhållningssätt till användningen av film i 

undervisningen: 

Gemensamt för dessa var att filmen fungerade som åskådliggörande, stöd, eller komplement till 

skönlitteratur. […] Det vanligaste angreppssättet var att använda filmmediet som illustration. Filmens 

syfte var här att åskådliggöra den aktuella tidsepokens idéer och idéal och kunde också utgöra en 

filmatisering av ett eller flera klassiska verk skrivna under samma tid.  

Vanligt var också att i tematiskt upplagda arbetsområden använda film som utfyllnad. Här fungerade 

filmen mer som ett extra inslag […] för att ytterligare exemplifiera eller förstärka temat. Ett tredje sätt att 

använda film i undervisningen innebar jämförande studier mellan en eller flera skönlitterära text/er och 

en film (s. 46). 

Olin-Scheller kommer i sin forskning fram till att eleverna hellre ville diskutera karaktärerna 

och hade svårt att göra kopplingar till ”epokens karaktäristiska drag och idéinnehåll” (s.47) 

när film användes som illustration. Det fanns även andra svårigheter, som förvirring kring 

syftet med undervisningen samt ett motstånd mot att engagera i originaltexterna (s. 47-52). 

Detta leder till att Olin-Scheller ifrågasätter nyttan av att använda filmadaptioner av klassiska 

litterära verk i utbildningssyfte ”eftersom denna filmgenre oftast är skräddarsydd efter nutida 

värderingar” (s.52). Även i jämförande syfte var det svårt för eleverna att känna igen och göra 

fördjupade analyser av klassiska verk utifrån filmatiseringar av dessa (s. 68-70). En orsak kan 

vara att eleverna aldrig läst originaltexterna ordentligt, ponerar Olin-Scheller (Olin-Scheller, 

2008, p. 70). 

I analysen och resultatet ovan har jag diskuterat hur man genom att analysera en skönlitterär 

karaktär kan synliggöra ”[r]elationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 

skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället” (Skolverket, 

2011). I den här diskussionen har jag deklarerat för elevers svårigheter att göra de kopplingar 

Skolverket efterfrågar. Jag anser att Olin-Schellers text inte tar upp adaptionsanalysens fulla 

potential. Jag vill argumentera att en analys av en adaption, eller i detta fall flera adaptioner, 

av en och samma karaktär, kan visa på det som är gemensamt och det som särskiljer i de olika 

tolkningarna. Har de olika tolkningarna dessutom tillkommit i olika kulturer och/eller tider 

kan man få en värdefull insikt om dessa. En karaktär, till skillnad från en tidsepok eller en 

idéströmning, är antagligen lättare att relatera till, speciellt för någon som inte har så mycket 

förkunskaper i ämnet. Karaktären kan potentiellt engagera ”läsaren” att starta en diskussion 
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om det specifika, vilket kan öppna upp för möjligheten till en diskussion om det generella. Jag 

har i min analys ringat in flera ämnen som går att diskutera utifrån karaktären: människoideal, 

moral och etik, diagnoser, social acceptans, kulturell hegemoni etc. är bara några av de frågor 

man kan diskutera med karaktären Sherlock Holmes som utgångspunkt. Den forskning jag har 

tagit med i analysen utgör t.ex. utmärkta exempel på hur man kan diskutera större frågor 

utifrån en karaktär. Carrol skriver: 

Fictional characters afford the sort of normative social information that is indispensable for orienting 

oneself to one’s social environment. And by supplying readers, listeners, and viewers with this kind of 

information, cultures are able to reproduce themselves (Carroll, 2016, p. 101).  

Carroll menar att den fiktiva karaktären reproducerar kulturens värderingar genom de som 

interagerar med karaktären i texten. Judith Langer, innehar ett hedersdoktorat vid Uppsala 

Universitet och är professor vid State University of New York i Albany, uttrycker det på ett 

lite annat sätt, under förutsättning att man tänker sig att karaktären bidrar till att utvidga våra 

föreställningsvärldar: 

Det är genom de föreställningsvärldar som vi utvecklar […] som vi i alla fall kan börja föreställa oss 

andras perspektiv – andra omständigheter, tider, kulturer – och får oss att omvärdera oss själva, vår tid 

och vår värld. […] Litteratur […] får oss att röra oss mot drömmar och målsättningar som vi annars 

kanske aldrig skulle ha övervägt (Langer, 2005, p. 172). 

Enligt Carrolls och Langers argument borde en litterär karaktär alltså potentiellt även kunna 

bidra till att påverka kulturen genom sin effekt på läsaren. Ett syfte med uppsatsen var att 

undersöka just detta. Jag tycker att det hade varit spännande att vidare utforska om karaktären 

med sin potential att påverka också kan besitta en potential att utveckla. Detta, för mig, gör 

den litterära karaktären oerhört spännande. 

Precis som att karaktären har haft en oproportionerligt liten position i litteraturvetenskapen så 

har mina efterforskningar hittills indikerat att karaktärens didaktiska potential för 

litteraturundervisningen inte har uppmärksammats nämnvärt. Därför menar jag att ytterligare 

forskning i ämnet skulle vara relevant.  
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