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Abstract 
 

This paper presents an introduction to the crime genre of film, and its initial and global 

development. The purpose is to examine how the leading character of four different Swedish crime 

films is being portrayed, and to find out whether or not any stereotyping occurs. Previous research 

of the Swedish crime film has focused on the police character, police culture and the long list of 

Swedish police film. This paper draws attention to a gap in the Swedish research regarding an 

important element of the crime film: the interpretation of the criminal character. The main issue of 

the paper is how the criminal character is being interpreted in Swedish crime film. 
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1. Inledning 
 

Ämnet jag har valt att forska i är den svenska kriminalfilmen. Observera att genren kriminalfilm 

inte bör uppfattas som en synonym för polisfilm, utan snarare är en filmtyp där kriminalitet och 

grova våldsbrott är den grundläggande tematiken.  

 Anders Marklund skriver kortfattat i sin avhandling Upplevelser av svensk film om den 

svenska kriminalfilmen. I inledningen av kapitlet nämner han nitton filmtitlar under kategorin kri-

minalfilm. Större delen av de filmer han nämner har ett viktigt gemensamt element som ger en bra 

beskrivning av den svenska kriminalfilmen. Det gemensamma elementet är att filmernas protagonist 

är eller har varit aktiv inom polisyrket. Filmernas antagonister är yrkeskriminella personer som har 

ett kriminellt förflutet eller som under filmens gång begår sitt första, kanske enda, grova våldsbrott.1 

I genomgångar av tidigare svensk forskning om kriminalgenren ser jag att det existerar en överre-

presentation av forskning kring en subgenre: polisfilmen. Kriminalfilmen är en filmgenre som är 

byggd av och består av flera olika subgenrer. Jag kommer att lyfta fram och diskutera de subgenrer 

som blivit underrepresenterade i svensk forskning, exempelvis gangsterfilmen och suspense-thril-

lern.2 

 Med min uppsats ämnar jag försöka fördjupa min förståelse för kriminalfilmen och mitt fo-

kus kommer att ligga på den ledande kriminella karaktären, vare sig denne har rollen av protagonist 

eller antagonist i filmerna. Anledningen till varför jag har valt att göra detta är bl.a. för att jag anser 

att den svenska filmindustrin har producerat för få filmer med kriminella protagonister i jämförelse 

med den stora mängden polisfilmer. De kriminella gestalter som existerar tenderar att framställas 

som sociala stereotyper och de framträder oftast som sekundära i sammanhanget. I den amerikanska 

filmbranschen kan man hitta ett flertal exempel på filmer där den kriminella karaktären är den pri-

mära, som i t.ex. Scarface (1932), Dog Day Afternoon (1975), Casino (1995) och Pulp Fiction 

(1994).             

 Avseende svensk polisfilm har jag fått uppfattningen att majoriteten av dem innefattar en 

obalans vad det gäller motivationen av och det psykologiska djupet i gestaltningen av den polisiära 

protagonisten och den kriminella antagonisten. Protagonistens karaktärsdjup är mer genomarbetad 

och erbjuder flera dimensioner vilket borgar för en mer intressant tolkning, medan den kriminella 

antagonisten presenteras med mindre grad av motivation och därtill framstår som ensidig och platt.   

                                                 
1 Anders Marklund, Upplevelser av svensk film: en kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000, 

Lund: Lunds universitet 2004, s 59-60. 
2 David Bordwell, Kristin Thompson, Film art: an introduction, åttonde rividerade upplagan, Boston m fl: McGraw-Hill 

2008 (1979), s. 318-319. 
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En ytterligare anledning till valet av ämne är att jag har noterat att det inte skrivits mycket 

om den kriminella karaktären i tidigare forskning. Karaktären har givetvis tagit plats, men utgångs-

punkten i forskningen har oftast varit polisen. Mitt intresse och fascination för den yrkeskriminella 

karaktären, både i filmmediet och i litteraturen, nationellt och internationellt, är självklart ett motiv 

bakom mitt val av ämne.           

          

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med analysen och undersökningen av den kriminella karaktären i svensk kriminalfilm är att 

skapa en förståelse för hur den blir gestaltad.  Jag har därför utgått ifrån följande frågeställningar: 

 Hur gestaltas den kriminella karaktären i svensk kriminalfilm?  

 Framstår karaktären som en social stereotyp?  

 Framställs den kriminella och polisiära karaktären rättvist och på samma villkor? 

 

3. Forskningsläget 
 

Forskningen i den svenska kriminalfilmen har centrerats kring en underkategori, polisfilm. I boken 

Folkhemmets skuggbilder får den kriminella karaktären en kort introduktion med ett litet antal film-

exempel. Den polisiära karaktären får dock en bred introduktion och en djupgående undersökning. I 

avhandlingen Snuten i skymningslandet gör författaren en detaljerad introduktion och beskrivning 

av den svenska kriminalfilmen. Avhandlingen, som innefattar 859 sidor, gör det med titeln tydligt 

att inriktningen är på den svenska poliskaraktären. I den breda beskrivningen av genren belyser för-

fattaren inte den kriminella karaktären särskilt djupgående, även om det bekräftas att karaktären har 

en stor och drivande roll i genren. 

 Genom min uppsats och analys vill jag lyfta fram och undersöka detta viktiga område i den 

svenska kriminalfilmen, ett område som hamnat i skuggan av den polisiära antagonisten och blivit 

behandlat som en bakgrundskomponent. 

 

4. Teori 
 

Den teori jag har valt att använda mig av i min analys är utvecklad av den brittiska filmteoretikern 

Richard Dyer och används för att identifiera stereotypisering i fiktion. I sin bok, Gays and Film, 

pratar Dyer om hur människor skapar sig en uppfattning av andra, exempelvis genom att ta in in-

formation från andrahandskällor. I fiktion, t.ex. filmmediet, skapar vi delvis uppfattningen av en 
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människa, i det här fallet en filmkaraktär, genom den information vi får av ”berättaren”, dvs. ma-

nusförfattaren och regissören. Den starkaste och mest avgörande information vi får i film är genom 

att kolla på en karaktärs beteende och miljö: vad karaktären gör, hur hen gör det, hur hen klär sig, 

var hen bor, etc.3 Dyer presenterar fyra olika metoder genom vilka stereotypisering sker i fiktivt be-

rättande. De görs genom ikonografi, struktur, enstaka individer och medlemmar av en historisk 

och/eller kulturell social grupp.4 Jag kommer att applicera Dyers teori om stereotypisering i fiktion i 

min text och analys för att undersöka om det förekommer stereotypisering av den kriminella karak-

tären i svensk kriminalfilm. 

 För att skapa en dramaturgisk förståelse av den kriminella karaktärens porträttering kommer 

jag att analysera den med hjälp av en bok om konventionellt manusskrivande, som förespråkar en 

amerikansk berättarteknik som används i Hollywood-produktioner. Boken, Screenwriting with a 

Conscience: Ethics for Screenwriters, använder sig av exempel som Titanic (1997) för att förklara 

berättartekniker.5  

 

5. Metod och disposition 
 

Mitt primära material består av fyra filmer: Jägarna (1996), Män som hatar kvinnor (2009), Snabba 

Cash (2010) och Tommy (2014). Jag har valt att göra avgränsa till filmer som har haft premiär under 

de senaste tjugo åren, för att kunna fokusera på en mer modern karaktärsgestaltning. Den primära 

karaktären i samtliga filmer jag kommer att analysera är yrkeskriminell eller har en kriminell 

bakgrund. Eftersom Jägarna (1996) är den enda filmen i mitt urval där det finns både en kriminell 

och polisiär huvudroll är det här jag kommer att jämföra de två karaktärerna.    

 Under rubrikerna ”Kriminalgenren i film” och ”Kriminalfilmens globala utveckling” 

kommer jag att ur ett internationellt och nationellt perspektiv göra en introduktion av och 

redogörelse för genre- och kriminalfilm. Med hjälp av tidigare forskning kommer jag att kunna 

skapa förståelse för gestaltningen av den kriminella karaktären. För att svara på mina 

frågeställningar kommer jag att analysera ovanstående filmer med hjälp av mitt sekundära material: 

Gays and Film som innefattar Richard Dyers teori om stereotypisering i film, och Marilyns Bekers 

tekniker om filmberättande i Screenwriting with a Conscience: Ethics for Screenwriters. 

 

 

                                                 
3 Richard Dyer (red.), Gays and film, reviderad upplaga, New York: Zoetrope 1984, s. 28. 
4 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 31-38. 
5 Marilyn Beker, Screenwriting with a conscience: ethics for screenwriters, Mahwah m fl: N.J.: Lawrence Erlbaum 

2003, s. 119-120. 
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7.  Kriminalgenren i film 
 

För att få en förståelse av genren kriminalfilm måste man först definiera egenskaperna och estetiken 

som kännetecknar den, men också presentera och diskutera genrens begynnelse och utveckling i 

filmmediet. Genom att läsa tidigare svensk och internationell forskning om kriminalfilm kan man 

skapa en uppfattning som talar för att det inte existerar en fullständigt global beskrivning och defi-

nition av genren, eller vad den bör innehålla. Självklart kan man hitta vissa gemensamma nämnare i 

beskrivningar och definitioner som gjorts av olika filmforskare, men generellt tenderar de att skilja 

sig från varandra. 

 I Snuten i skymningslandet frågar sig författaren och filmkritikern Michael Tapper huruvida 

kriminalfilmen är en genre, där alla tillhörande filmer är konstruerade med liknande estetik, eller 

om genren egentligen är en stor filmkategori som innehåller många olika filmtyper. Tapper proble-

matiserar kriminalfilm och ger en noggrann historisk presentation som visar att genren har utveck-

lats från litteraturen och i takt med filmmediets utveckling formats och skapat sin egen identitet. 

Tapper lyfter fram olika egenskaper som tycks definiera genren, såsom kriminalitet, kriminella 

handlingar, polisiära karaktärer, kriminella karaktärer, brottsundersökning och avslöjanden. Dessa 

egenskaper går att hitta i kriminalfilm men även i andra genrer som i t.ex. thriller och action, och på 

grund av denna gemensamma nämnare blir en simpel beskrivning av kriminalfilmens form omöjlig. 

Tapper försöker ge den rättvisa beskrivning som kriminalfilmen kräver, en komplex och lång sådan. 

Det huvudsakliga resultatet i beskrivningen som kan hämtas från Tappers analys är att kriminalfil-

men är en genre som egentligen bör ses som en stor och djup kategori, som innehåller flera olika 

filmtyper, men där den gemensamma och centrala tematiken, filmberättandets katalysator, är brott 

och kriminalitet. Oavsett vilket perspektiv en filmskapare väljer att använda sig av i berättandet, 

vare sig det är offrets perspektiv, polisiärt eller kriminellt, tvingar det inte ut filmen ur genren, utan 

placerar den snarare i en subgenre inom kriminalfilm.6  

Brodén problematiserar kriminalfilmens tematiska bas, kriminalitet och brott, och påstår att 

tematiken går att hitta i andra filmer som nödvändigtvis inte går att placera i kriminalfilmsgenren. 

Brodén tar upp två exempel på filmer, Jungfrukällan (1960) och Lilja 4-ever (2002), där kriminali-

tet och brott spelar en stor del i berättelsen men som han ändå inte klassar som kriminalfilmer. I 

Film Art: An Introduction belyser de amerikanska filmakademierna David Bordwell och Kristin 

Thompson samma problematik som Brodén. De gräver djupare i problematiken som uppstår när 

                                                 
6 Michael Tapper, Snuten i skymningslandet: svenska polisberättelser i roman och på film under åren 1985-2000, Lund: 

Lunds universitet 2011, s. 35-39. 
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man försöker beskriva och definiera en filmgenre på ett enkelt vis. Författarna lyfter fram olika me-

toder för att definiera en filmgenre, medvetna om att filmgenrer alltid utvecklas. Den ständiga för-

ändringen som sker i genrefilm påverkar hur vi definierar den, men en kulturell och tidsrelevanta 

medvetenhet är också högst relevant för definitionen av genren. En filmtittare under 50-talet hade 

kanske valt att använda sig av t.ex. Alfred Hitchcocks North By Northwest (1959) för att beskriva 

en film inom thriller-genren, medan en filmtittare från 90-talet istället valt Jonathan Demmes The 

Silence of the Lambs (1991). Dessa två filmer kan båda beskrivas som thrillers, men trots grundläg-

gande likheter skiljer de sig radikalt åt i form och skådespeleri. Detta är ett exempel på filmgenrens 

ständiga utveckling och komplexa konstruktion som gör det problematiskt när man försöker placera 

den i ett fack.7 William Friedkins The French Connection (1971) och Sidney Lumets Serpico 

(1973) är två andra filmer som också fungerar som tydliga exempel av problematiken i att kategori-

sera genrefilm. Bägge filmer har gemensam tematik, och det är brott och kriminalitet som driver in-

trigerna framåt. Filmerna visas ur ett polisiärt perspektiv, men deras riktningar skiljs åt när det kom-

mer till den filmiska gestaltningen, i exempelvis foto och musik. Fotot i The French Connection 

framstår som handhållet och mer realistiskt, medan Serpicos bildspråk känns mer teatraliskt och 

traditionellt. Det teatraliska bildspråket tycks förstärkt av den icke-diegetiska musiken som används 

i filmen. 

 

8. Kriminalfilmens globala utveckling 

 

I boken Historical Dictionary of Crime Films väljer författaren Geoff Mayer att lyfta fram en film-

genre som oftast blandas ihop med kriminalfilm, thriller-genren. Mayer använder sig av filmhistori-

kern Carlos Clarens förklaring av skillnaderna mellan de två genrerna. Clarens förklarar att kri-

minalfilmen fokuserar på breda och symboliska karaktärer och ämnen, som exempelvis kriminalitet, 

rättsväsende och samhälle. Thriller-genren lägger istället sitt fokus på våld och andra störningsmo-

ment i människans privatliv.         

Det finns en stor problematik med definitionen av genrefilm då ingen genre förblir opåver-

kad av andra. Denna problematik är så pass stor att man blir tvungen att ta hänsyn till den och an-

vända den som ett navigationsverktyg när man beskriver en filmgenres utveckling och historia. I det 

här fallet kommer jag, i likhet med Mayer, att använda mig av filmforskaren Steve Neales teorier 

om kriminalfilm och det system han använder sig av för att kategorisera dem inom kriminalfilms-

genren. Kategoriseringen sker genom tre olika subgenrer: detektivfilmen, gangsterfilmen och sus-

pense-thrillerfilmen. Här presenteras återigen ett exempel på bristen av en gemensam förståelse för 

                                                 
7 David Bordwell, Kristin Thompson, Film art: an introduction, s. 318-319. 
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kriminalgenren. Thrillergenren används varken av Bordwell eller Clarens i beskrivningen av kri-

minalfilm. Neale väljer däremot att bekräfta genrens betydelse i kriminalfilmens sfär och använder 

den som ett stöd för sin beskrivning av genrens historia och utveckling.8   

Neale betonar även detektivgenrens betydelse i litteratur under slutet av 1800-talet och bör-

jan av 1900-talet, och genrens orientering av viktiga egenskaper som idag karakteriserar kriminal-

film, som exempelvis karaktärer och intrig.  

De filmer som anses vara bland de första i genren som senare kom att utvecklas till kri-

minalfilm, är bl.a. A Career in Crime (1900), Sherlock Holmes Baffled (1901), The Adventures of 

Sherlock Holmes (1903) och The Bold Bank Robbery (1904). Deras betydelsefulla bidrag till film-

språket och dominansen de hade hos publiken under början av 1900-talet bekräftas dock allt för säl-

lan. Moderna produktioner i detektivgenren som visas på tv och biografer idag, drar till sig stora 

namn bland filmskapare. Filmen Sherlock Holmes (2009) är regisserad av Guy Ritchie och i huvud-

rollerna ser vi Robert Downey Jr och Jude Law. I tv-serien True Detective (2014) ser vi de ameri-

kanska skådespelarna Matthew McConaughey och Woody Harrelson i huvudrollerna. 

Edgar Allan Poe var en av författarna som gav detektivgenren sin grund med sin term ”rati-

ocination”, som beskriver ett fiktivt händelseförlopp där vi ser hur detektiven systematisk och lo-

giskt söker igenom material för att hitta en korrekt lösning, som andra inte lyckats hitta. Detta är en 

typ av händelseförlopp som blev en del av detektivfilmens berättande, och som går att finna i mo-

derna filmer och tv-serier inom genren. Det tydligaste exemplet av ”ratiocination” går att finna i 

BBCs moderna tv-adaption av Sherlock Holmes, Sherlock (2010), där mästerdetektiven spelas av 

Benedict Cumberbatch. Poes ”ratiocination” och annat pussellösande kom att vara en viktig del i 

europeiska och amerikanska detektivfilmers berättande fram till år 1940. Senare kom denna typ av 

berättande att balanseras ut med annan tematik, som action, äventyr och romantik.9  

 Detektivfilmen började utveckla flera andra egenskaper inspirerade av en grupp noveller 

som släpptes under 1860-talet i novellsamlingen Beadle’s Dime Novels. Det var detektiverna Nero 

Wolfe, Hildegarde Withers, Philo Vance, Charlie Chan och Arséne Lupin som dominerade biodu-

ken. Den sistnämnda skrevs av den franska författaren Maruice Leblanc och karaktären var en del 

av detektivgenrens nedgång, som började tappa sin publik 1938 och försvann från de stora biodu-

karna. Detektivfilmen slutade att vara stora a-produktioner, och de filmer som fortsatte att produce-

ras i genren efter 1940-talet var lågbudgetfilmer. Flera av dessa filmer producerades av studion 

                                                 
8 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, Lanham m fl: MD: Scarecrow Press 2013, s. 49-50. 
9 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, s. 50-52. 



 

10 

 

PRC, Producers Releasing Corporation, vars produktion av detektivfilm helt dog ut under 40-talets 

andra halva.10 

 Den andra subgenren som Neale använder sig av för att beskriva kriminalfilm är gangsterfil-

men, och det är även den subgenre som står närmst denna uppsats huvudämne.11 I sin essä om gang-

sterfilmen, The Gangster as Tragic Hero, skriver författaren Robert Warshow följande: ”In its ini-

tial character, the gangster film is simply one example of the movies’ constant tendency to create 

fixed dramatic patterns that can be repeated indefinitely with a reasonable expectation of profit”.12 

The Gangster as Tragic Hero var en reaktion på de samtida gangsterfilmerna som var de första 

stora i sin genre: Little Caesar (1930), The Public Enemy (1932) och Scarface (1932).13 Warshows 

beskrivning av gangsterfilmens potential att vara grund för oändliga omtolkningar inom film verkar 

stämma, då både Black Caesar (1973) och Scarface (1983) är adaptioner av originalen från 1930 

respektive 1932. Berättandet som styrde 1930-talets gangsterfilmer beskrivs på engelska som rise-

and-fall narrative och definierade genren under flera år. Under 60- och 70-talen låg gangsterfilmen, 

tillsammans med westernfilmen, bakom en stor del av omskrivandet av den amerikanska genrefil-

men. Jack Shadoin diskuterar i Dreams and Dead Ends: The American Gangster Film förändringen 

som gangsterfilmen genomgick under 30- och 70-talen. Han påstår att subgenrens förändringar i te-

matik skedde i samklang med det amerikanska samhället. Ett samhälle som gick från en ekonomisk 

depression till en värld av korporationer och byråkrati med stor anonymitet.14 

 Gangsterfilmen utvecklades och förändrades under 1970-talet, precis som filmspråket. Dock 

hade publikens främsta fascination för gangsterfilmen, den kriminella karaktärens beteende, inte 

förändrats. Nu porträtterades den kriminella karaktären inte längre som en människa som inte kunde 

kontrollera sig själv, istället framstod hen som en lugn och självsäker individ.15 Ett tydligt exempel 

av den typen av porträttering kan man se i Francis Ford Coppolas The Godfather (1972). Gudfa-

dern, som spelas av Marlon Brandon, är lugn och strategiskt begåvad. Det finns en scen i filmen där 

han skäller ut sin son, då sonen agerat med känslor och betett sig på ett sätt som en organiserad 

brottsling inte bör. Enligt Shadoin var inte publiken intresserande av att bedöma den kriminella ka-

raktärens handlingar, de var snarare mer intresserade av karaktärens prestation. Shadoin fortsätter 

med att påstå att det inte ges en förklaring till varför karaktärerna blivit så psykologiskt avtrubbade 

gentemot våldshandlingar.16 Dock är det svårt att inte jämföra alla analyser och kommentarer som 

                                                 
10 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, s. 50-52. 
11 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, s. 50. 
12 John J. Gross (red.), The Oxford book of essays, Oxford: Oxford University Press 2002, s. 582. 
13 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, s. 52. 
14 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, s. 52-53. 
15 Jack Shadoin, Dreams & dead ends: the American gangster film, andra reviderade upplagan, Oxford: Oxford 

University Press 2001, s. 237. 
16 Jack Shadoin, Dreams & dead ends: the American gangster film, s. 237. 
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görs om 70-talets gangsterfilmer med The Godfather (1972) och The Godfather Part 2 (1974). 

Dessa två filmer är två produktioner i gangstergenren som fick en enorm kommersiell och konstnär-

lig framgång.17 The Godfather Part 2 (1974) ger en snabb inblick i Vito Corleones tid som barn i de 

blodiga maffiakrigen i Sicilien och senare en detaljerad bild av hans uppväxt som vuxen på de ame-

rikanska gatorna. De tillbakablickar vi ser i filmen ger en förklaring till vad som har format karaktä-

ren till den han är.          

 Gangsterfilmen genomgick en radikal förändring och precis som karaktärerna hade sceno-

grafin också börjat presenteras i en ny form. De kraftiga svarta och vita miljöerna som vi såg under 

30-talets gangsterfilm ersattes av neutrala och objektiva miljögestaltningar.18 Subgenren gangster-

film fortsätter att utvecklas och ta sig an nya former, dock får man uppfattningen av att man alltid 

kan koppla basen av genren till Warshows essä, The Gangster as Tragic Hero. Filmskaparna uppre-

par en historia som gangsterfilmen alltid har berättat, men anledningen till att vi inte uppmärksam-

mar detta repetitiva mönster är på grund av det presenteras i ett annat format.19 

 Den sista genre som Neale använder sig av för att beskriva kriminalfilmens historia och ut-

veckling är suspense-thrillern. Den filmskapare som ofta associeras med suspense-thrillern är den 

legendariska filmregissören Alfred Hitchcock. Hitchcock använde sig av genren för att utveckla 

filmberättandet och lyckades omvandla suspense-thrillern till en respekterad och sofistikerad film-

typ, med ett högt kulturellt värde. Filmprofessorn Charles Derry påstår att tematiken i suspense-

thrillern har en stor variation och för att ge en bättre förståelse av genren väljer han att dela upp den 

i sex olika grupper. I den första gruppen placerar Derry filmer som han beskriver som thrillers med 

en politisk tematik, där handlingen är centrerad kring konspirationer för mord av politiker. Här pla-

ceras Hitchcocks brittiska produktion The Man Who Knew To Much (1934) och den amerikanska 

omtolkningen med samma titel från 1956. Andra filmer som också hamnar i denna kategori är b.la. 

Brian De Palmas Blow Out (1981), Lewis Allens Suddenly (1954) och Antoine Fuquas Shooter 

(2007). Derrys andra grupp, ”psykotraumatiska-thrillers”, innehåller filmer som betonar den nega-

tiva effekt som kan drabba människan efter traumatiska upplevelser. Tydliga exempel på denna typ 

av film kan man se i båda versionerna av The Manchurian Candidate (1962 & 2004). Hitchcocks 

Strangers on a Train (1951) pratar om människans moral och visar hur en god karaktär kan dela ge-

mensamma idéer och tankar med en ond människa. Filmen definierar en thriller-kategori som lägger 

fokus på människans moraliska kompass, andra filmer som kan placeras i denna subgenre är Clint 

Eastwoods Tightrope (1984) och Joseph H. Lewis So Dark the Night (1946). Den fjärde gruppen är 

                                                 
17 Jack Shadoin, Dreams & dead ends: the American gangster film, s. 268. 
18 Jack Shadoin, Dreams & dead ends: the American gangster film, s. 237. 
19 Jack Shadoin, Dreams & dead ends: the American gangster film, s. 238. 



 

12 

 

även den som är mest populär i suspense-genren, och fokuserar på mord motiverade av passionerad 

kärlek. Egenskaper som anses vara viktiga och som en film i denna kategori bör innehålla är ett äkt-

enskap, en äkta make och hans älskarinna. Dessa egenskaper behöver nödvändigtvis inte stå i cent-

rum av filmernas handling, dock bör de vara en del av berättandet. Massvis med filmer innehåller 

dessa egenskaper, som exempelvis bröderna Coens första långfilm Blood Simple (1984) och 

Luchino Viscontis Ossessione (1943).20       

 Slutsatsen vi kan göra efter denna genomgång av kriminalfilmens begynnelse och globala 

utveckling är att det är komplicerat att beskriva genrens födelse och utvecklingsmönster. Detta på 

grund av flera olika anledningar, en av dem är att det existerar så många olika genrer och filmtyper 

som associeras med kriminalfilm och på så sätt är en del av dennas historia. Men då definition av 

vad som får och inte får associeras med kriminalfilm är annorlunda bland olika filmforskare, måste 

man ta del av olika teorier för att kartlägga och strukturera fram en tidsperiod som beskriver genren.  

 

9. Analys 
 

9.1 Män som hatar kvinnor 

 

Den 27 februari 2009 hade den svensk-danska filmen Män som hatar kvinnor premiär i Sverige.21 

Det är filmatisering av den första boken i Stig Larssons mycket framgångsrika Millenium-trilogi. 

Innan filmpremiären hade Stig Larssons litterära verk fått stor uppmärksamhet nationellt och 

internationellt och idag anses de vara en anledning till starten av den skandinaviska 

kriminalsfilmvågen, ’Nordic noir’.22 Män som hatar kvinnor (2009) är en samproduktion mellan 

b.la. ZDF Enterprises, Sveriges Television, och Nordisk Film. Den är regisserad av den danska 

regissören Niels Arden Oplev.23 Filmatiseringarna av Millenium-trilogin har visat sig ha en stark 

dragningskraft och varit ett betydelsefullt steg för de filmskapare som fått möjligheten att regissera 

dem. Efter Män som hatar kvinnor (2009) gick Oplev vidare till att regissera film och tv-serier i 

Hollywood24.  Filmskaparen som valdes ut att regissera de två uppföljarna, Daniel Alfredsson, 

gjorde också senare en övergång till det internationella filmskapandet.25 

Oplevs Män som hatar kvinnor (2009) gjorde en kommersiell framgång även i 

                                                 
20 Geoff Mayer, Historical dictionary of crime films, s. 53-55. 
21 “Män som hatar kvinnor”, IMDb, uppslagspost hämtad från http://www.imdb.com/title/tt1132620/ (2016-01-18). 
22 Alissa Timoshkina, Mary Harrod, Mariana Liz (red.), The Europeanness of European cinema: identity, meaning, 

globalisation, London: I.B. Tauris & Co Ltd 2014, s. 204. 
23 “Niels Arden Oplev”, IMDb, uppslagspost hämtad från http://www.imdb.com/name/nm0649117/?ref_=tt_ov_dr 

(2016-01-18). 
24 Alissa Timoshkina, Mary Harrod, Mariana Liz (red.), The Europeanness of European cinema: identity, meaning, 

globalisation, s. 209. 
25 ”Daniel Alfredsson”, IMDb, uppslagspost hämtad från http://www.imdb.com/name/nm0019242/?ref_=fn_al_nm_3 

(2016-01-18). 

http://www.imdb.com/title/tt1132620/
http://www.imdb.com/name/nm0649117/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0019242/?ref_=fn_al_nm_3
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Storbritannien, vilket anses vara ovanligt för en icke engelsktalande film.26 I Sverige mottogs 

filmen i sin helhet med positiva kommenterar av filmkritiker, Svenska Dagbladets Jeanette Gentele 

underströk den stora betydelsen Stig Larssons litterära universum hade i Sverige och även de stora 

förväntningarna på filmatiseringen. Hon inleder sin recension på följande vis: ”Förväntningarna är 

högt ställda på Män som hatar kvinnor. Man blir inte besviken. Rollsättningen är perfekt och tempot 

högt uppdrivet. Och det är precis så läskigt som man fruktar och hoppas”.27  

Lisbeth Salander, filmens primära kriminella karaktär, gestaltas av svenskan Noomi Rapace. 

Precis som för trilogins regissörer öppnade filmen dörrar till en internationell karriär för Rapace, 

som i nuläget har arbetat med regissörer som b.la. Ridley Scott, Brian De Palma och Guy Ritchie.28 

Dagens Nyheter betonade Noomis säkra prestation men gav också negativ kritik mot Mikael 

Nyqvist, som gestaltar Mikael Blomkvist. Recensenten, Helena Lindblad, lyfter fram en obalans 

som uppstår mellan gestaltningarna av huvudkaraktärerna och påpekar att filmens andra 

komponenter, exempelvis bifigurerna, kompenserar för Nyqvists oengagerade rolltolkning.29 

 Som titeln indikerar handlar en stor del av filmen om män som hatar kvinnor. De flesta 

våldshandlingarna vi ser i filmen är motiverade, både medvetet och omedvetet, av kvinnohat. Jag 

återkommer till denna tematik senare i min analys.  

Den modiga och sanningssökande journalisten Mikael Blomkvist har blivit dömd för förtal. 

För att hamna under radarn och komma ifrån den mediala uppmärksamheten väljer Mikael att ta ett 

jobberbjudande som tar honom ut ur staden. Mikael har blivit erbjuden att skriva en släktkrönika 

och arbetsgivaren visar sig vara Henrik Vanger, patriarken av den förmögna Vanger-familjen och en 

landets stora industriledare. Jobbpositionen som Blomkvist erbjuds av Vanger är egentligen en 

täckmantel för en anställning som privatdetektiv för att undersöka Vangers brorsdotter Harriets 

försvinnande år 1966. När Blomkvist åker iväg till familjen Vangers landområde blir han 

informerad om att ett flertal av Henriks syskon är före detta nazister och att Henrik misstänker sina 

familjemedlemmar vad det gäller försvinnandet av hans brorsdotter.  

Parallellt med Blomkvists tidslinje följer vi den socialt begränsade Lisbeth Salander och 

hennes svartjobb som en mycket skicklig datorhacker. På grund av en minst sagt stökig uppväxt har 

Salander tillgivits en förmyndare. Förmyndaren, vid namn Nils Bjurman, utnyttjar sin makt på 

extrema nivåer och förgriper sig på Salander sexuellt. I en välplanerad hämndakt torterar Salander 

sedan sin förmyndare. Senare i filmen korsas Salanders och Blomkvists berättelser, när Salander 

                                                 
26 Alissa Timoshkina, Mary Harrod, Mariana Liz (red.), The Europeanness of European cinema: identity, meaning, 

globalisation, s. 209. 
27 Jeanette Gentele, ”Träffar mitt i prick”, Svenska Dagbladet 2009-02-26. 
28 ”Noomi Rapace”, IMDb, uppslagspost hämtad från http://www.imdb.com/name/nm0636426/ (2016-01-18). 
29 Helena Lindblad, ”Snabba Cash”, Dagens Nyheter 2010-01-15. 
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ansluter sig till Blomkvist och hans undersökning av Harriets försvinnande. Tillsammans avslöjar 

de familjen Vangers mörka hemligheter.    

Män som hatar kvinnor (2009) är en kriminalfilm som innehåller flera berättartekniker från 

olika subkategorier inom genren, alla olika egenskaper kan identifieras och kartläggas med hjälp av 

Steve Neales kriminalfilmssystem. Det vi omedelbart kan uppmärksamma bara genom en kortfattad 

sammanfattning av handlingen är att filmen innehåller flera moment som kan kopplas till 

detektivfilmen. Detektivduon Salander och Blomkvist försöker lösa flera mysterium och under flera 

scener i filmens andra halva får vi ta del av ”ratiocination”. Ett tydligt exempel på detta är när vi ser 

Salander kolla igenom bokföringen som tillhör familjen Vangers industri. Denna scen skapas genom 

bilder på Salander och materialet som hon kollar igenom. Bilderna tonar in i varandra och 

ackompanjeras av mystisk musik, det är en montage-liknande sekvens. Informationen i bokföringen 

hjälper sedan Salander att konstruera den pusselbit som fattas för att lösa Harriet-mysteriet 

 Tillsammans med Blomkvist är Salander den primära karaktären, de är katalysatorn bakom 

filmens handling, en del av intrigens utveckling. I Screenwriting with a Conscience resonerar Beker 

kring hur dagens filmkaraktärer blivit mer mänskliga, i den aspekten att de skapas med mer balans 

gällande deras dåliga och bra egenskaper. Den tidigare konventionen i att skapa karaktärer 

förespråkade en ren framställning, karaktärerna var antingen goda eller onda, de befann sig inte den 

gråzon de gör idag.30 Lisbeth Salander har dåliga och bra egenskaper och är ett utmärkt exempel på 

denna moderna och balanserade gestaltning. Dock finns de flera scener i filmen som definierar 

hennes grund och hennes intentioner som goda. Ett något vigilant exempel ser vi i scenen där hon 

torterar sin förmyndare, det är en scen där hon på ett brutalt vis tar tillbaka sin självständighet och 

markerar Bjurman med en tatuering. Syftet med tatueringen, ”Jag är ett sadistiskt svin och en 

våldtäktsman”, kan tolkas som Salanders avseende att få Bjurman att inte kunna gömma sina 

synder, samtidigt som det kan förhindra framtida eventuella övergrepp mot andra personer som står 

under hans makt.  

Oplev introducerar Salander på ett sätt som Richard Dyer kallar för ”stereotypisering genom 

ikonografi”.31 I den absolut första bilden vi ser Salander i kan publiken genom den visuella 

stereotypiseringen hämta information som kan hjälpa dem identifiera vilken social grupp karaktären 

tillhör och därmed få en snabb beskrivning av hennes personlighet och motivation. Detta är ett 

effektivt och säkert berättande. I scenen, som är en del av filmens titelsekvens, följer vi Salander 

bakifrån när hon rör sig ut från en tunnelbana som framstår som kall och tom. Hennes kläder, som 

räknas som ikonografi, är svarta och består av en skinnjacka, slitna jeans och höga läderboots. 

                                                 
30 Marilyn Beker, Screenwriting with a conscience: ethics for screenwriters, s. 136. 
31 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 31-32. 
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Luvan från den svarta tröjan som hon bär under jackan har hon dragit över sitt huvud och vi får en 

glimt av hennes långa svarta lugg när namnet Noomi Rapace uppenbarar sig på rutan. Salander kan 

utifrån sina kläder och frisyr tolkas som en person som tillhör en subkultur som försöker provocera 

samhällets normer. Salanders komplicerade relation till samhället, representerad i form av hennes 

förmyndare, är något man återkommer till flera gånger under filmen. Den fascistiska och sadistiska 

behandlingen som Salander får av Bjurman kan tolkas som ett exempel på hur samhället behandlar 

människor med ett kriminellt förflutet. Det är en sorts nolltolerans mot kriminella handlingar som 

den korrupta Bjurman uttrycker.    

Under filmen uttrycker aldrig Salander en motivation till den kriminella livsstilen baserad på 

en bättre ekonomisk situation. Salanders val av liv kan ses på följande sätt, karaktären har upplevt 

ett trasigt samhälle med korrupta makthavare som misshandlat henne psykiskt och fysiskt. Då hon 

anser att samhället inte fungerar väljer hon att leva i ett självvalt utanförskap. I scenen som följer 

efter hon gått ut från tunnelbanan sitter Salander i en rättssal och bevittnar när Blomkvist tar emot 

sin dom. Salander sitter i en rad med andra människor, men hon är den enda som är i fokus och 

hennes utseende och kläder sticker ut avsevärt, det är nästan som att hon inte hör hemma i gruppen. 

En annan scen som också kan beskriva Salanders relation med samhället är när hon blir attackerad 

av ett gäng män nere i tunnelbanan. Baserat på männens kläder, öldrickande och attityd verkar det 

som att de ska föreställa ett gäng fotbollshuliganer. När de får syn på Salander attackerar de henne 

oprovocerat, de börjar slå henne mitt på ljusa dagen framför förbipasserande människor. Ingen av de 

förbipasserande uttrycker någon känsla emot attacken. Jag menar att scenen med Salander 

och ”huliganerna” främst ska representera en viss typ av omedvetet kvinnohat.   

 För att ge en tydligare förståelse av den kriminella karaktärens val av liv har jag skapat olika 

kategorier som ska fungera som en förklaring till motivationen. Den första kategorin, som jag 

placerar Salander, i är ”Karaktärer som är drivna av upplevelser”. Salander har upplevt ett icke 

fungerande samhälle och väljer därmed ett alternativ liv, det kriminella livet. I detta liv är hon mer 

självständig och risken att bli misshandlad av en auktoritär makt blir mindre för henne.  

 Den komplicerade relation som Salander har med samhället uppfyller en speciell funktion i 

filmen, Dyer beskriver detta som ”stereotypisering genom struktur”.32 Relationen Salander har med 

samhället kan existera i filmen främst för att stärka samhällsstrukturen som säger att den 

yrkeskriminella eller personen med en kriminell bakgrund ständigt är i en kamp med samhället, och 

oförmågan denne har när det gäller att anpassa sig till ett laglydigt liv. 

 

                                                 
32 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 31-35. 



 

16 

 

9.2 Tommy 

 

Tommy är tillsammans med Snabba Cash (2010), Gangster (2007) och den kommande Vitt Skräp 

(2015) en av många svenska kriminalfilmer med en ledande kriminell karaktär som producerats 

under 2000-talet. Filmen är regisserad av Tarik Saleh och är en samproduktion mellan b.la. Sonet 

Film, Filmpool Nord och TV4.33 Den 14 mars 2014 hade Tommy premiär i Sverige och den mottogs 

av kritiker med recensioner som till mestadels hade en underton av besvikelse och negativitet. 

Svenska Dagbladets filmkritiker beskriver filmen som ett tappert svenskt filmförsök som istället för 

att överraska med kvalité, som exempelvis Daniel Espinosas Snabba Cash (2010), hamnar i en 

kategori av kriminalfilmer som inte håller i längden.34 SVTs Kristoffer Vitta inleder sin recension av 

Tommy på följande sätt: ”Snygg men obegriplig. Kristoffer Vitta blir förvirrad av Tarik Salehs 

försök att göra alternativ gangsterfilm”.35        

 I inledningen av filmen hör vi olika nyhetsrapporteringar som informerar oss om ett 

ouppklarat våldsamt rån mot Landvetter flygplats. Rapporteringarna hörs över övervakningsbilder 

från rånet. Gestaltningen framstår som realistisk i sin stil och rånet som filmintrigens utgångsläge 

påminner om heistfilmen, en subgenre i kriminalfilm med en lång historia. Heistfilmen är en 

filmtyp där ett rån oftast spelar en stor del berättelsen.36 Precis innan det sker en övergång från 

övervakningsbilderna till förtexten hör vi att rånarna fått med sig 40 miljoner kronor. Vi går sedan 

över till Sri Lanka där vi på en strand ser en grupp människor som kremerar ett lik. I bakgrunden 

står filmens huvudkaraktär, Estelle. Hon gråter och verkar vara den enda anhöriga under 

kremeringen. I nästa scen återvänder Estelle till Sverige med dottern Isabel där de redan på 

flygplatsen blir stoppade av polis och kontrollanter. I scenen blir vi informerade om att Estelles 

make, Tommy, är efterlyst i Sverige. Han ligger bakom bankrånet på Landvetter flygplats och vi 

antar redan i början att personen vi såg bli kremerad var Tommy. Från sin resa i Sri Lanka har 

Estelle tagit med sig en urna med aska. Efter att Estelle och Isabel blivit släppta från flygplatsen 

åker de hem till Estelles mamma.          

 Både Estelle, hennes mamma och hennes syster Blanca, är personer som kan beskrivas 

som ”gangsterfruar”. De är kvinnor som är beroende, både emotionellt och ekonomiskt, av deras 

yrkeskriminella manliga partners. Tommy (2014) är en gangsterfilm som försöker vara innovativ 

genom att lägga fokus på gangsterfrun och hennes väg till självständighet. Gangsterfrun har även 

tidigare varit en viktig karaktär i gangsterfilmens berättande, dock sällan som något mer än en 

                                                 
33 ”Tommy”, IMDb, uppslagspost hämtad från http://www.imdb.com/title/tt3411420/ (2016-01-18). 
34 Jan Lumholdt, ”Moa Gammel bär upp thriller”, Svenska Dagbladet 2014-03-13. 
35 Kristoffer Viita, ”Tommy”, SVT, artikel hämtad från http://www.svt.se/kultur/film/tommy (2016-01-21). 
36 Wheeler W. Dixon (red.), Film genre 2000: new critical essays, NY: State University of New York Press 2000, s. 154. 

http://www.svt.se/kultur/film/tommy
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bifigur. Exempel kan hittas med Michael Corleones fru Kay, spelad av Diane Keaton, i The 

Godfather-trilogin. Andra filmer där gangsterfrun haft mer utrymme i manuset kan man hitta i t.ex. 

Scorseses Casino (1995) och Goodfellas (1990).   

När Estelle, spelad Moa Gammel, flydde Sverige tillsammans med sin make Tommy 

lämnade han efter sig sin andel av rånet. Efter några dagar i Sverige och några besök på nattklubbar 

i Stockholms undre värld får Estelle reda på att någon har gjort anspråk på Tommys andel. Hon 

misstänker Tommys nära vän och samarbetspartner Bobby, gestaltad av skådespelaren Ola Rapace. 

Då ingen i Tommys gamla gäng, inklusive Estelles familjemedlemmar, är medvetna om att han dött 

försöker Estelle att lura gänget för att få tillgång till sin bortgångna makes andel. Planen är att starta 

om på nytt tillsammans med dottern Isabel, lämna det kriminella livet bakom sig och bli 

ekonomiskt och emotionellt självständig. Estelle försöker övertala sin syster att ansluta sig till 

hennes plan och avsluta den komplicerade och våldsamma kärleksrelation hon har med Bobby.  

 För att försöka få tillgång till sin makes pengar börjar Estelle sprida ryktet att den 

respekterade Tommy ska återvända till Sverige för att kräva sin andel. Ryktet tvingar fram 

förträngda konflikter mellan de stora kriminella aktörerna i Stockholms undre värld och allt 

resulterar i gängkrig. Estelle hoppas på att den skyldiga ska erkänna sitt misstag och ge pengarna till 

henne då hon lovat att leverera dem till Tommy.        

 Det existerar olika alternativ till representationen av gangsterfrun i Tommy (2014), vi kan 

välja att få en beskrivning genom Estelle, hennes mamma eller Blanca. Fruarna delar många 

likheter i utseende, både vad det gäller utseende och mode. Dock finns det en stor egenskap som 

skiljer Estelle från de andra och som därmed får de olika representationerna att fungera som en sorts 

mekanism som motverkar stereotypisering. I Män Som Hatar Kvinnor representeras den 

yrkeskriminella karaktären, som är emot samhällets normer, i endast en form: Lisbeth Salander. 

Denna form av stereotypisering kallar Dyer för ”stereotypisering genom individer”.37 På grund av 

den ensidiga representationen av den ovanstående karaktären i form av Salander framstår inte deras 

kamp som ”en grupp mot samhället” utan snarare som en kamp mellan ”en individ och samhället”. 

Estelle är däremot vad Dyer skulle kallat en ”medlem av en grupp”, närmare bestämt 

gangsterfruarna.38 Den egenskap som Estelle besitter och som skiljer karaktären från systern och 

mamman, är att hon är medveten om problematiken av att vara i en relation med en gangster. Det 

problem som kan uppstå när flera medlemmar av en grupp delar för många likheter i t.ex. beteende 

eller utseende är att det sker en generalisering av gruppen. Eftersom att Estelles unika strävan efter 

självständighet understryks förhindrar man en generalisering av gangsterfruarna, Tommy (2014) 

                                                 
37 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 35. 
38 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 37 
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bevisar att alla gangsterfruar inte är likadana.       

 Estelle försöker under flera scener uppmana sin mamma och syster att försöka sträva efter 

samma mål som hon. I en scen börjar Estelle att bråka med sin syster. Blanca blir defensiv då 

Estelle försöker få henne att inse att relationen med Bobby endast skadar henne. Scenen slutar med 

att Estelle skriker på Blanca och ber henne att ”sluta tänka med fittan”. Repliken kan tolkas som ett 

uppmanade av Estelle till Blanca att gå emot sin roll som gangsterfru.   

 Gangsterfrun kan i ett argument framstå som oskyldig då det är en konvention i 

gangsterfilmen att maken begår de kriminella handlingarna mot hennes vilja eller bakom hennes 

rygg, som i t.ex. The Godfather (1972). Under början av Tommy (2014) är poliserna noga med att 

inte visa någon sympati för Estelles situation. De påpekar även att hon inte är en vanlig flickvän och 

att det svenska samhället betraktar henne som kriminell.      

 Motivationen bakom Estelles val att leva det kriminella livet är att hon vill få tillgång till 

Tommys pengar för att förbättra sin ekonomiska situation. Enligt Estelle tillhör pengarna, efter 

Tommys död, henne och dottern Isabel. Det är viktigt att ta hänsyn till att Estelles introduktion till 

det kriminella livet kom genom Tommy. Dock ligger min fokus i den här uppsatsen på att hitta 

motivationen bakom valet av det kriminella livet under filmens intrig och inte under den tid som 

utspelar innan händelserna som vi ser i filmen.       

 Tommy (2014) är ett bra exempel på en film som försöker att undvika att gestalta filmens 

primära kriminella karaktär som en stereotyp. Den sociala gruppen som karaktären tillhör 

representeras i olika former, dock förekommer inte denna mångsidiga representation i alla grupper 

som man ser i filmen. Tommy (2014) innehåller flera olika kriminella karaktärer som tillhör grupper 

av varierande slag, t.ex. yrkeskriminella med utländsk bakgrund, gangstrar med ett 

överklassbeteende och drogmissbrukare. Dessa grupper framstår som ensidiga och generaliseringar 

förekommer under flera tillfällen i filmen, men som jag klargör i inledningen av min uppsats ligger 

min fokus på den primära karaktären. 

 

9.3 Snabba Cash 

 

Den 14 februari 2010 hade den svenska filmatiseringen av Jens Lapidus kriminalroman Snabba 

Cash premiär i Sverige. Under samma period visades amerikanska regissören James Camerons film 

Avatar (2009) på biografer runt om i världen, inklusive i Sverige. Idag är Avatar med på listan av de 

mest ekonomiskt framgångsrika filmer i världen.39 Fyra dagar efter premiären av Snabba Cash 

                                                 
39 Box Office Mojo, All Time Box Office, uppslagspost hämtad från http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/ 

(2016-01-22). 

http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/
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(2010) rapporterade Filmägarnas Kontrollbyrå att filmen toppade listan ”filmer med mest besök 

under premiärhelgen i svenska biografer”. Snabba Cash (2010) hade totalt 104 857 besökare på 

biografer under premiärhelgen och lyckades därmed flytta ner den amerikanska megasuccén Avatar 

(2009) till plats nummer två i Sverige.40        

 Efter den ekonomiska framgången med Snabba Cash (2010) gjorde Espinosa en övergång 

till den amerikanska filmindustrin och har regisserat studiofilmer som b.la. Safe House (2012) och 

Child 44 (2015) (Daniel Espinosa, Name). Snabba Cash (2010) så kallade triumf över Avatar 

(2009) i de svenska biograferna kan fungera som en markering för Espinosas fräscha bidrag till den 

svenska kriminalfilmsgenren.          

 I Dagens Nyheter hyllades Daniel Espinosa för självständigheten han betonar med Snabba 

Cash (2010) och under inledningen av recensionen understryker även recensenten att det svenska 

bidraget till kriminalfilmsvärlden håller världsklass.41 I en semi-neutral recension i Svenska 

Dagbladet väljer recensenten att betona den skickliga övergången Snabba Cash (2010) gör från bok 

till film. Hon fortsätter att diskutera scenerna som fyller ett större syfte i boken men som på ett 

skickligt sätt redigeras bort i filmatiseringen. Man ser en självsäkerhet som sticker ut i det visuella 

berättandet och recensenten försäkrar dig att det är skönt att bevittna.42   

 Filmens händelserika inledning, som är 6 minuter och 46 sekunder lång, avslutas med att 

titeln Snabba Cash uppenbarar sig med vit text över svart bakgrund. På ett effektivt sätt 

sammanfattar inledningen intrigens utgångsläge och understryker den stora vikten manuset lägger 

på karaktärsutveckling. Denna prioritering fungerar utmärkt i min analys av den kriminella 

karaktären och lägger upp för en betydligt starkare analys.      

 Snabba Cash (2010) börjar med att visa en anstalt, vars höga stenmur tyder på en hög 

säkerhetsnivå. Vi presenteras för en av de tre primära karaktärerna, chilenaren Jorge Salinas som 

spelas av Matias Varela. Jorge har planerat ett rymningsförsök med hjälp av en annan intagen, 

Rolando, som tycks ha rötter i samma land som Jorge. De kommunicerar med varandra på spanska 

ute på rastgården precis innan Jorge försöker rymma, och Rolando distraherar vakterna medan Jorge 

klättrar över den höga muren och lämnar anstalten.  

I skogen som omringar anstalten möter Jorge upp en annan medhjälpare som väntar på 

honom med bil, även han spansktalande. Jorge lyckas rymma och ta sig ifrån området. Det sker en 

övergång och helt plötsligt presenteras vi för den serbiska maffiamedlemmen Mrado, spelad av 

Dragomir Mrsic. I en effektiv scen som utspelas på en nattklubb uttrycker Mrado sina bekymmer 

                                                 
40 Spektra TT, ”Snabba Cash, ny etta på biotoppen”, Svenska Dagbladet 2010-01-18. 
41 Helena Lindblad, ”Snabba Cash”, Dagens Nyheter 2010-01-15. 
42 Malena Janson, ”Snabba Cash: Käpprätt åt helvete – på rätt sätt”, Svenska Dagbladet 2010-01-14. 
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för sin serbiska samarbetspartner och vän, i en dialog på serbiska. Mrado har under den senaste 

tiden uppfattat komplikationer och irritation från deras ledare, Radovan. Ett annat bekymmer är att 

vakterna på klubben de befinner sig i har börjat vägra att betala den summan som Mrado kräver för 

sina tjänster. Scenen avslutas med att Mrado ger vakterna en påminnelse för deras uteblivna 

betalning genom att grovt misshandla två av dem på klubbens toalett.  

Vi hoppar sedan över till den svenska karaktären JW, spelad av Hollywood-aktuella Joel 

Kinneman.43 Under snabba och korta sekvenser ser vi JW festa med ett gäng män som, baserat på 

deras utseende och kroppsspråk, tycks ha en bakgrund i den svenska överklassen. Gänget befinner 

sig på en nattklubb som verkar dra till sig människor från samma sociala grupp. Scenen avslutas 

abrupt och helt plötsligt befinner vi oss i JWs studentrum. Scenen skapar en stark kontrast till den 

föregående, genom att JW sitter uppgiven på sin säng och ringer ett samtal för att få en överblick 

över hur mycket pengar han har kvar på sitt bankkonto. En automatisk röst svarar honom att han 

endast har 243 kr kvar, sedan uppenbarar sig filmens titel.       

Inledningen ger oss en tydlig beskrivning av karaktärerna och deras konflikter. Under resten 

av filmen följer vi dem och ser när deras vägar korsas. Precis som Estelle i Tommy (2014) vill 

samtliga primära karaktärer i Snabba Cash (2010) förbättra sin ekonomiska situation. Det är denna 

motivering som förklarar valet av det kriminella livet. Egenskaper som sticker fram extra mycket i 

den icke glorifierade porträtteringen av kriminella är hur illojala och giriga de är. I en scen betonar 

Mrado detta till JW och försäkrar honom att han också förstår känslan av den förvirring som uppstår 

när man inser att ens samarbetspartner och vän planerar att lura en. Mrado avslutar scenen med att 

säga ”I den här branschen tänker alla på sig själva och cashen i först hand”. Även om Mrado först 

och främst vill manipulera JW och utnyttja honom i en kommande knarkaffär som alla tre 

karaktärer är inblandade i, stämmer hans påstående in i världen de lever i. Samma påstående 

upprepas senare av Jorge, med en annan formulering.       

 Jorge och Mrado är två karaktärer som befunnit sig i den kriminella världen hela sitt liv. 

Under flera tillfällen i filmen framstår de som individer som blivit uppfostrade i en tuff miljö som 

slutligen har format deras hårda personlighet. Denna brutala personlighet börjar att förändras när de 

kommer i kontakt med barn, Mrados dotter Lovisa och Jorges syster Paolas nyfödda barn. I en scen 

berättar Mrado för sin nära vän och samarbetspartner hur han frekvent blev misshandlad av sin 

pappa som barn. Hans syn på en fungerade familjestruktur verkar ha blivit förstörd tidigt i hans 

barndom. Denna pessimistiska syn på familj delas av Jorge och JW, även de uppväxta i ett hem där 

en fungerande familjestruktur förstörs eller aldrig existerat.     

                                                 
43 Erik Augustin Palm, ”Joel Kinneman: Det går att skippa all bullshit”, Svenska Dagbladet 2015-04-11. 



 

21 

 

Jorge och Mrado motiverar sin sista affär i det kriminella livet som en sista utväg. Mrado 

vill lämna landet med sin dotter, och Jorge vill lämna de giriga och egoistiska människorna bakom 

sig och starta om på nytt i Sydamerika. Karaktärerna är människor med en destruktiv vardag som 

under mitten av filmen börjar sträva efter ett mål som kommer att bidra till en positiv förändring. 

JW ger sig in i det kriminella livet som en oskyldig deltagare, hans mål är att tjäna snabba pengar. 

När han väl befinner sig i den kriminella världen får han bevittna de komplexa relationer och regler 

som är anpassade för de som sitter i högre positioner. Han delar inte samma mål som Jorge och 

Mrado. Med JW ser vi en människa som gräver sig djupare ner i det kriminella hålet och som 

slutligen hamnar på anstalt.           

 Precis som Män Som Hatar Kvinnor (2009) har Snabba Cash (2010) kriminella karaktärer 

som är komplexa och som har både bra och dåliga egenskaper. Alla tre karaktärer stereotypiseras 

genom ikonografi. Dock gör filmskaparen något unikt under filmens inledning som tar bort mycket 

fokus från ikonografin, men som fyller samma funktion. Under karaktärernas första scener placerar 

man dem i miljöer som fungerar som en tydlig beskrivning och som hjälper publiken att identifiera 

vilken social grupp de tillhör. De olika miljöerna är minst lika talade och informationsrika som 

ikonografin.         

I den första scenen vi ser Jorge i befinner han sig på en anstalt. En vakt leder honom genom 

en korridor, och längs väggarna ser vi flera olika dörrar till de intagnas celler. Vakten leder Jorge ut 

hela vägen till rastgården där en fotbollsmatch mellan vakterna och de intagna är i full gång. 

Vakterna är klädda i uniform, kortärmad skjorta med slips, och alla intagna är klädda i gråa t-shirts 

och mjukisbyxor. Två olika grupper etableras ute på rastgården, vakter och intagna. Här kan vi 

applicera metoden som Dyer kallar för ”stereotypisering genom medlemmar”.44 Jorge är en medlem 

av de intagna och genom detta kan publiken snabbt ta in information som hjälper till att skapa en 

bild av Jorge. Han är en intagen och då kan vi exempelvis förvänta oss att han är en labil och farlig 

individ som har ställt sig emot samhället. Senare när Jorge rymmer från anstalten byter han kläder. 

Under resten av filmen ser vi honom alltid bära en mörkblå luvtröja och en svart mössa. Alla de 

andra karaktärerna byter kläder under filmens gång men Jorge förblir i samma plagg, det är nästan 

som om man försöker markera att han inte kan byta kläder och att kläderna ska symbolisera den 

uniform som han bar som intagen.          

 I Mrados första scen följer vi honom när han tillsammans med andra medlemmar av den 

serbiska maffian besöker en nattklubb. Precis som JWs introduktionsscen är Mrados konstruerad 

med snabba och korta sekvenser. Redan utanför nattklubben etableras två olika grupper, vakterna på 

                                                 
44 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 37-39. 
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nattklubben och Mrados gäng av yrkeskriminella. De andra besökarna representeras inte i någon 

form och det är ingen individ utanför de två grupperna som är i närheten av att hamna i kamerans 

fokus. I en aggressiv ton beordrar Mrado vakterna att få prata med deras talesman, men vakterna 

svarar Mrado genom att bestämt understryka att de inte längre är intresserade av att samarbeta med 

honom. En kort dialog sker sedan i baren som ligger i anslutning till nattklubbens entré, därefter 

följer Mrado efter två vakter in på toaletten och misshandlar dem. Grupperingarna som etableras 

och miljön som filmskaparen placerar Mrado i gör det möjligt för publiken att identifiera Mrado 

som en mycket farlig och fysisk människa, som kommer att försöka ställa sig över alla auktoritära 

krafter i hans omgivning, speciellt den svenska lagen.   

Som tidigare nämnt representerar JW en social grupp som har en bakgrund i den svenska 

överklassen. I filmen presenteras vi till två andra karaktärer som representerar samma grupp, Nippe 

och Jet Set-Carl. Tillsammans med JW studerar Nippe ekonomi, Jet Set-Carl verkar jobba åt sin far 

som är ägare av den bank som JW sedan utnyttjar i en internationell knarkaffär. Alla tre karaktärer 

verkar vilja sträva efter ett stereotypiserat överklassbeteende där den värsta mardrömmen är att inte 

ha en blomstrande ekonomi, en rädsla som tas upp i flera scener. Den sociala grupp som JW tillhör 

stereotypiseras inte genom den metod som Dyer kallar för ”stereotypisering genom medlemmar”.45 

Filmens porträttering av grupperna ”de intagna” och ”medlemmarna i den serbiska maffian” 

stämmer in med den ovanstående metoden. Det kan tolkas som att filmskaparna förlitar sig på att 

låta publiken identifiera medlemmarna genom fördomar. Dock verkar det som att de även vill göra 

det enkelt för publiken att identifiera gruppen som JW tillhör och egenskaperna som en medlem av 

denna grupp besitter. Publiken får under flera tillfällen audiovisuella hjälpmedel för att 

stereotypisera gruppen. I scenen som utspelar sig i Jet Set-Carls sommarvilla får vi under flera 

tillfällen se och höra repliker som kan uppfattas som klichéer och som generaliserar gruppens 

beteende. 

  

9.4 Jägarna  

 

Här kommer jag bortsett från att analysera den primära kriminella karaktären även att jämföra hen 

med den polisiära. Syftet är att undersöka om porträtteringen av den polisiära och kriminella 

karaktären sker under samma villkor. Är de båda porträtteringarna rättvisa och korrekta? Eller blir 

en av dem stereotypiserad?       

Jägarna (1996) är regisserad av Kjell Sundvall, en svensk genreregissör som står bakom 

produktioner som b.la. den miljöbegränsade komedin Tomten är far till alla barnen (1999) och flera 

                                                 
45 Richard Dyer (red.), Gays and film, s. 37-39. 



 

23 

 

av filmerna i den svenska polisserien Beck (1997-2015).46      

 Jägarna hade premiär i Sverige den 31 januari 1996, och i boken Blågult flimmer: Svenska 

filmanalyser (1998) skriver den svenska filmprofessorn Erik Hedling om filmens ekonomiska 

framgång. Hedling belyser det faktum att filmen ”Med en totalpublik på över trekvartsmiljon 

personer – 765 445 enligt den officiella statistiken” då var den mest framgångsrika barnförbjudna 

filmen någonsin.47 Jägarna (1996) gjordes med en budget på cirka 20 miljoner kronor och lyckades 

dra in dubbelt så mycket, något som är ovanligt i den svenska filmindustrin. En annan ovanlighet 

som går att finna i Jägarna (1996) är den märkliga kombinationen av manusförfattare, då manuset 

skrevs av regissören Kjell Sundvall och producenten Björn Carlström. I Blågult flimmer undersöker 

Hedling Jägarna (1996) och hittar många liknelser med den amerikanska ”blockbuster”-estetiken. 

Det är en vinstdrivande estetik som kan anses vara något opersonlig och som fick sin 

uppmärksammade start i den amerikanska filmindustrin under 1970-talet.48 

 Jägarna (1996) kan på grund av filmskaparnas unika metod att skapa och gestalta filmen, i 

alla fall i Sverige under denna tid, vara en av de mer betydelsefulla i den svenska 

kriminalfilmsgenren. Hedling använder sig av det amerikanska begreppet ”High concept” för att 

förklara metoden och bryter ner filmen genom fem olika element: berättandet, musiken, stilen, 

skådespelare och intertextualitet.49 I ett så kallat hatbrev, som publicerades i Folket i Bild/Kultur-

front, lyckas författaren Hans Isaksson på ett kanske lite för enkelt och något komisk sätt beskriva 

Jägarna (1996) och de olika elementen som Hedling påstår att filmskaparna valde att skapa 

genom ”High concept”-estetiken. Filmskaparna valde att skruva upp och använda sig av olika 

berättanden som redan visats sig vara framgångsrika i andra konstformer. Samtidigt som de 

utnyttjade aktuella teman och framgångsrika skådespelares momentum.50   

 Baserat på den ekonomiska statistiken som presenteras av Hedling kan vi anta att 

bemötandet gentemot Jägarna (1996) av den svenska publiken var stort och framgångsrikt. Som 

nämnt ovan blev filmen kritiserad ur konstnärliga perspektiv på grund av sin vinstdrivande estetik. 

Den stora svenska regissören Ingmar Bergmans åsikt om filmen registrerades, han var en av dem 

som kritiserade filmen och ansåg att den var något opersonlig i sin form.51 Jägarna (1996) blev 

nominerad i sex olika kategorier i Guldbaggegalan 1997, där den tog hem två stycken. Lennart 

Jähkel vann bästa manliga biroll för sin prestation som Leif Bäckström och Kjell Sundvall för bästa 

                                                 
46 ”Kjell Sundvall”, IMDb, uppslagspost hämtad från http://www.imdb.com/name/nm0839268/ (2016-01-22). 
47 Erik Hedling (red.), Blågult flimmer: svenska filmanalyser, Lund: Studentlitteratur 1998, s 249. 
48 Erik Hedling (red.), Blågult flimmer: svenska filmanalyser, s 246-247. 
49 Erik Hedling (red.), Blågult flimmer: svenska filmanalyser, s 247-249. 
50 Erik Hedling (red.), Blågult flimmer: svenska filmanalyser, s 249. 
51 Erik Hedling (red.), Blågult flimmer: svenska filmanalyser, s 247. 
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regi.52        

I filmen återvänder den erfarna polisen Erik, spelad av Rolf Lassgård, till Norrland för att 

påbörja sin tjänst som polis i sin gamla hemstad. Han kopplas direkt in i ett pågående fall som 

utreder flera olika brutala tjuvskytten som skett under de senaste månaderna. Erik betraktar inte 

fallet som något speciellt och fokuserar mest på att ta igen förlorad tid men sin lillebror Leif. De 

hade båda en komplicerad uppväxt, och under ett tillfälle i filmen betonar Erik att anledningen till 

att han lämnade Norrland och sin bror var för att han hade tröttnat på sin fars brutala beteende.  

 När Erik gör en djupare undersökning i tjuvskytte-fallet börjar hans kollega Bengtsson, Leif 

och hans gäng av jägare att bli defensiva. De uppmanar Erik flera gånger att bara acceptera att 

tjuvskytte är en del av det samhället de lever i. Erik struntar i deras uppmaningar och ju djupare han 

gräver i fallet desto mer börjar bevisen peka mot hans bror Leif. Det är viktigt att understryka att 

man som publik erbjuds två olika perspektiv att följa i filmen. Det första perspektivet är Erik, d.v.s. 

polisens. Vi följer Erik och hans väg mot att lösa tjuvskytte-fallet och andra mysterium som tycks 

vara kopplade till det. Det andra perspektivet vi kan ta del av är de kriminellas, d.v.s. Leif och hans 

gäng. Vi blir tidigt under filmen medvetna om att det är Leif och hans gäng som ligger bakom de 

kriminella handlingarna som har skett och som förekommer under filmens gång. Hade vi endast 

följt filmen genom Eriks perspektiv hade de kriminella handlingarna framstått som mysterium även 

för oss och inte bara för Erik. Berättandet hade därmed påmint mer om subgenren suspense-

thrillern, den genre där filmskaparna medvetet håller tillbaks information för att skapa ett 

mysterium för publiken. 

 Jägarna (1996) är ett utmärkt exempel på en film som har en mer traditionell 

karaktärsgestaltning, speciellt i jämförelse med Män Som Hatar Kvinnor (2009) och Snabba Cash 

(2010). Balansen i karaktärsgestaltningen i Män Som Hatar Kvinnor (2009) och Snabba Cash (2010 

är svår att återfinna i Jägarnas (1996) gestaltning av de kriminella karaktärerna. Anledningarna 

bakom valet att skapa antingen goda eller onda karaktärer i filmen är öppet för spekulationer. 

Filmskaparna kanske var noga med att skapa tydligt goda och onda karaktärer för att publiken 

snabbt skulle kunna skapa känslor gentemot dem.  

 I Jägarna (1996), som är en film om tjuvskytte, jägare och Norrland, representeras de 

norrländska jägarna i en endast en form. Den ensidiga representationen består av Leif och hans gäng 

av jägare, som även är hans nära vänner. Jägarna är de kriminella karaktärerna och alla, förutom 

Leif, verkar vara gifta och ha barn. Den första gången vi introduceras till deras kriminella 

handlingar är under inledningen av filmen. I en mycket vackert ljussatt scen får vi se när jägarna 

                                                 
52 ”Jägarna”, Svensk Filmdatabas, uppslagspost hämtad från http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=22217&type=MOVIE&iv=Awards (2016-01-22). 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=22217&type=MOVIE&iv=Awards
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=22217&type=MOVIE&iv=Awards
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skjuter ner djur med olagliga vapen. Vi får aldrig se deras ansikten under scenen, man lägger istället 

fokus på deras handlingar. Musiken som spelas och stämningen som skapas bidrar till tolkningen att 

de kriminella handlingarna som begås även är ett grovt brott mot naturen.    

 Jag kommer att applicera Dyers metod ”stereotypisering genom medlemmar” för att 

undersöka om de kriminella karaktärerna stereotypiseras i filmen. Gruppen som medlemmarna 

tillhör ger jag namnet ”de norrländska jägarna”. Representationen av jägarna är extremt brutal och 

negativ: under filmens gång får vi får se dem köra fordon medan de är berusade, göra rasistiska och 

sexistiska kommentarer, begå en gruppvåldtäkt och tre mord. Den enda gången någon av de fem 

medlemmarna ifrågasätter gruppens handlingar är när Leif knivhugger ett vittne till döds efter hon 

sett dem putta ner en personbil, med deras första mordoffer i, i en sjö. Karaktären, Håkan, som 

ifrågasätter gruppen har dock inga problem att senare delta i gruppvåldtäkten av Eriks väninna.  

Då ingen annan form av representation av jägare förkommer och ingen medlem ställer sig 

emot gruppens handlingar eller avviker från deras tankesätt, som exempelvis Estelle i Tommy 

(2014), sker en generalisering av den grupp som de representerar. Den extrema representationen 

stereotypiserar både norrländska jägare och kriminella. Polisen i filmen får dock en positiv och 

mångsidig representation i form av olika typer av polisiära karaktärer. Vi får b.la. ta del av den 

primära polisiära karaktären Erik, en något emotionell driven polis som inte är rädd för att bryta 

mot lagen för att få svar på sina frågor. Anna Sivertsson, spelad av Helena Bergström, är en utredare 

som flyger in från huvudstaden och har en objektiv syn på händelserna och de misstänkta. 

Bengtsson, spelad av Roland Hedlund, en smått rasistisk och korrupt polis som endast strävar efter 

det som ger honom egen vinning. Vi kan genom dessa tre beskrivningar dra slutsatsen att polisen i 

Jägarna (1996) representeras i olika former och därmed inte blir stereotypiserade eller 

generaliserade.            

I scenen där bröderna Leif och Erik går och fiskar får vi en inblick i deras komplicerade 

uppväxt med fadern. Erik förklarar anledningen till varför han valde att lämna Leif och hemstaden, 

och varför det tog honom så lång tid att komma tillbaka. I scenen säger Erik följande, ”Jag har alltid 

haft dåligt samvete för att jag stack och lämnade dig. Men om jag hade kommit tillbaka då hade jag 

börjat slå tillbaka och då hade jag slagit ihjäl fanskapet”. Repliken bekräftar den upprepande fysiska 

misshandeln deras far utsatte dem för. Man kan tolka karaktärernas ansiktsuttryck under dialogen 

som att de har olösta konflikter inom sig, gentemot varandra och deras far. Leif svarar Erik 

med, ”Lägg av, det är för sent med något jolm nu. Lite stryk skadar fanimej inte, i alla fall inte 

mig”. Scenen kan tolkas som en av dem som ger den mest tydliga beskrivningen av bröderna och 

deras komplicerade relation med samhället och varandra. Den fungerar även som beskrivning av 

Leifs huvudsakliga motivation till det kriminella livet.       
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De andra medlemmarna i Leifs gäng uttrycker i en specifik scen olika ekonomiska besvär 

som tvingar dem att delta i det organiserade tjuvskyttet, självklart finns det en passion och ett 

intresse av att jaga hos alla medlemmar. Leif är den första kriminella karaktär i mina analyser som 

har två olika motivationer bakom det kriminella livet. Den första anledningen är att förbättra sin 

ekonomiska situation. Under scenen när deras fars hus värderas av en mäklare uttrycker Leif en 

brist av pengar för Erik. Leif strävar dock inte efter samma extravaganta ekonomiska situation som 

karaktärerna i Snabba Cash (2010) eller Tommy (2014), ett glorifierat liv i ett paradis utan några 

bekymmer. Istället handlar det för Leif bara om överlevnad och trygghet. 

I scenen där Leif och hans gäng planerar hur de ska gå tillväga med framtida beställningar 

uttrycker alla i gänget, förutom Leif, en desperation och oro. De pågående polisundersökningarna 

har börjat bromsa gängets kriminella verksamhet. Under ett ögonblick ser vi en närbild på Leif när 

han besviket ser på sitt gäng som bråkar och skriker på varandra, då de har svårt att kompromissa 

om sitt planerade datum för utbetalningar. Det är alltså inte Leifs strävan efter en bättre ekonomisk 

situation som är hans huvudsakliga motivation till det kriminella livet. Den mer komplexa 

motivationen påminner om Lisbeth Salanders. Då Leif var den av bröderna som valde att stanna 

kvar med sin far var han den som utstod en längre och kanske mer brutal misshandel. Erik flyttade 

hemifrån och fick tid att läka sina sår, Leif fick inte den möjligheten. Istället blev han den trasiga 

produkten av en brutal miljö med en icke fungerande familjestruktur. Leifs uppväxt och senare 

destruktiva vuxenliv kan vara anledningen till valet av det kriminella livet. Han har, i likhet med 

Salander, valt ett liv utanför lagen på grund av sina brutala och hemska upplevelser i det laglydiga 

samhället. Leifs personlighet och handlingar kan förklaras med den okomplicerade 

beskrivningen ”våld föder våld”. 

Under slutet av filmen uppmanar Erik sin bror Leif att polisanmäla sig själv och sedan sona 

för sina brott. Leif håller med tanken om att en positiv förändring kan ske om han börjar med att 

erkänna sina brott. Dock verkar det som att Leif ser sig själv som en för trasig individ utan 

möjlighet till emotionell reparation och väljer därför istället att ta sitt eget liv genom att spränga 

sönder sig själv och det hus som han ärvde av fadern. Under självmordet håller Leif sin nya 

hundvalp. Det är ett symboliskt slut som kan tolkas som att Leif spränger den brutala kraft som 

förstörde hans oskyldighet, där hundvalpen representerar oskyldigheten och huset representerar 

hans far. 
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10. Slutsats och sammanfattning 

 

Genom att först ha undersökt kriminalgenren och sedan kriminalfilmens globala utveckling har jag 

kunnat skapa en bättre förståelse för den mycket breda filmkategorin. Kriminalfilmsgenren är en 

djup filmkategori som består av många olika subgenrer som ständigt utvecklas. De olika 

filmtyperna lånar av varandra och gör definitionen av filmgenren svår och därmed identifieringen 

av de olika genrerna mer komplex.         

 Tidigare forskning av den svenska kriminalfilmen har lagt sin fokus på den polisiära 

karaktären, poliskultur och den långa listan av polisfilmer. Jag har genom min uppsats 

uppmärksammat ett tomrum i den svenska forskningen gällande ett, i min mening, viktigt element i 

kriminalfilmen: gestaltningen av den kriminella karaktären. Den huvudsakliga frågan i min 

frågeställning i undersökningen var, hur gestaltas den kriminella karaktären i svenska kriminalfilm? 

Genom att blicka tillbaka på olika subgenrer där den kriminella karaktären spelar en mer drivande 

roll har jag kunnat skapa en uppfattning om karaktärens historia. Jag har sedan analyserat fyra 

filmer där berättelsens primära karaktärer är yrkeskriminella eller har en kriminell bakgrund. De två 

andra frågeställningar jag strävat efter att besvara är huruvida den kriminella karaktären 

stereotypiseras i svensk kriminalfilm och vad motivationen bakom valet av en kriminell livsstil är. 

 Likheterna jag hittat genom mina analyser av Män som hatar kvinnor (2009), Tommy 

(2014), Snabba Cash (2010) och Jägarna (1996), är att karaktären i moderna kriminalfilmer 

gestaltas som en komplex individ med både bra och dåliga egenskaper. I karaktärens grund går det 

dock alltid att hitta goda intentioner, och mot slutet av filmerna inser de alltid att det kriminella 

livets nackdelar, som exempelvis girighet och svek, aldrig kommer gå att undvika. Genom Richard 

Dyers teori om stereotypisering har jag kunnat urskilja vilka metoder man använder sig av för att 

stereotypisera de kriminella karaktärerna, något som görs i samtliga filmer i mitt urval. Tommy 

(2014) är den enda film som porträtterar den primära kriminella karaktären på ett sätt som 

motverkar stereotypisering, dock sker det istället en stereotypisering av de kriminella bifigurerna. 

Man väljer att skildra olika sociala grupper genom ensidiga representationer, som exempelvis 

svenskar med utländsk bakgrund, och på så sätt generalisera dem. 

 Filmskaparnas anledningar bakom valet att stereotypisera de kriminella karaktärerna går 

endast att spekulera kring, men i samtliga filmer går det att hitta en gemensam funktion. När 

publiken tittar på filmerna fungerar stereotypiseringen av karaktärerna som ett effektiv berättande. 

Vi kan genom generaliseringar av sociala grupper och karaktärers ikonografi hämta information 

som omedelbart beskriver karaktären för oss och därmed också hjälper oss att identifiera dem som 

goda eller onda. Den etiska problematiken som uppstår här är att filmskapare, medvetet eller 

omedvetet, säger ifrån sig ansvaret att porträttera karaktärer på ett korrekt och rättvist sätt. Jägarna 
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(1996) är ett tydligt exempel på en film som gör en svart och vit gestaltning av kriminella och 

polisiära karaktärer. De kriminella målas upp som onda, giriga och våldsamma individer. Genom en 

grupp representeras alla kriminella, och ingen av dem uttrycker något alternativt tankesätt eller 

väljer under någon stund i filmen att ställa sig emot gruppens handlingar. Polisen representeras dock 

i olika former och lyckas därmed erbjuda olika typer av tankesätt och motivationer. Som publik går 

det inte att döma hela svenska polisen efter en individs handlingar. De kriminella faller dock för 

denna problematik, om en av medlemmarna i gruppen begår en kriminell handling representerar hen 

samtliga.             

 Jag har genom två olika kategoriseringar beskrivit de kriminella karaktärernas motivation 

bakom valet av en kriminell livsstil. I den ena kategorin har jag placerat karaktärer som är drivna av 

upplevelser och i den andra dem som strävar efter att förbättra sin ekonomiska situation. De primära 

karaktärerna i Män Som Hatar Kvinnor (2009) och Jägarna (1996) är drivna av upplevelser. De har 

tidigt i livet upplevt ett samhälle som behandlat dem illa och därmed valt att leva i det alternativa, 

kriminella, livet. I Tommy (2014) och Snabba Cash (2010) finner vi karaktärer som under flera 

tillfällen uttrycker en strävan av att förbättra sin ekonomiska situation.  

 Den svenska kriminalfilmen har under de senaste tjugo åren strävat efter en modern metod 

av att gestalta kriminella karaktärer. Dock är det uppenbart att fördomarna kring den kriminella 

individen i samhället fortfarande styr det svenska filmberättandet.  
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