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Abstract 

The study is using a method called close reading through adaptation theory, invented by Linda 

Hutcheon. Through this method we are comparing the book The laugning policeman from 1968 

written by Maj Sjöwall and Per Wahlöö with the movie Beck- The invasion from 2015. The movie is 

based on the book in the sense that it has many so called Sign elements that appears both in the 

book and in the movie. 

 

The study is focusing on a comparison between the book and the movie regarding the Other, that is 

people who as characters in the book and the movie respectively are foreign, both as a citizen as 

well as the person acts. 

 

The results show that descriptions of some persons go under the definition the Other, but the movie 

and the book is heavily different concerning in what areas the Other has its qualities from. It also 

differs from which place the Other has in the story. In the book, the Others role is a side trail, while 

in the movie they are the central theme of the story. 

 

Key words: Adaptation, The Other, Exoticism, Positioning, Essential, Sign Elements 

Nyckelord: Adaption, Den Andre, Exotism, Positionering, Essentiell, Sign Elements 
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1. Inledning 

Författarna Maj Sjöwall och Per Wahlöö började år 1965 skriva på den tio delar långa romansviten 

Roman om ett brott. Denna romanserie banade i Sverige väg för den genre som vi idag kallar för 

”kriminalroman”.1 Förutom att dessa böcker fick en plats i svensk deckarkanon så banade de också 

väg för andra svenska litteraturgiganter inom genren, såsom Leif GW Persson, Jan Guillou och 

Henning Mankell.2 

 

Svenska romaner som föregick Sjöwall & Wahlöös verk, vilka behandlade brottslighet hade sina 

rötter i den anglosaxiska polislitteraturen, vilken var mycket konservativ till sin prägel.3 Roman om 

ett brott utgör en brytning av den traditionen och förklaringen ligger delvis att bokens 

tillkomstperiod sammanföll med den vänstervåg som präglade samhällsdebatten under 60-talet.4 

 

Böckerna har filmatiserats ett antal gånger. Historierna om Martin Beck, såväl böckerna som 

filmerna, kombinerar i hög utsträckning mordgåtor med samhällsaktuella kommentarer. Genom att 

jämföra böckerna med de samtida filmatiseringarna av Martin Beck och hans kollegor finns en stor 

möjlighet att vigda samhällsanalysen i verken. Framförallt kan den tematik som behandlas både i en 

bok från 60-talet och en film från 2010-talet kan vara tacksam att jämföra, för att jämföra hur 

diskursen kring tematiken har förändrats. Detta skulle med stor fördel kunna göras i en 

klassrumssituation. 

 

2. Bakgrund 

När författarna Sjöwall & Wahlöö år 1963 började planerna romansviten Roman om ett brott var 

deras ambition att i denna långroman bestående av tio stycken böcker kommentera det samhälle de 

levde i med utgångspunkt i den kriminalitet som genomsyrade detta samhälle.5 Författarduon skrev 

även böckerna utifrån ett marxist-leninistiskt perspektiv.6 Vidare var ambitionen i sviten Roman om 

ett brott inte att skildra en enda polis som huvudperson, utan att böckerna istället skulle gestalta ett 

kollektiv polisarbete (även om Martin Beck ändå får sägas ha en mer framträdande roll än det 

övriga poliskollektivet).7 Detta poliskollektiv skulle, precis som de brottslingar som förekommer i 

                                                 
1 Michael Tapper, 2011, Snuten i skymningslandet, Falun: Nordic Academic Press, s. 176 

2 Tapper, 2011, s. 310 

3 Tapper, 2011, s. 143 

4 Tapper, 2011, s. 144 

5 Tapper, 2011, s. 176 

6 Tapper, 2011, s. 178 

7 Tapper, 2011, s. 176 
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böckerna, representera sina sociala funktioner, och åtminstone Per Wahlöö ansåg att böckerna 

kunde läsas som en sociologisk studie av polisens relation till de övriga samhällsmedborgarna.8 

 

Den skrattande polisen är den fjärde boken i Sjöwall & Wahlöös bokserie Roman om ett brott och 

gavs ut 1968. Handlingen utspelar sig under år 1967 och tar sin början när en okänd man under den 

regniga vinternatten har tagit sig ombord på en buss och skjutit samtliga passagerare med ett 

automatgevär. En av mordgruppens kollegor, Åke Stenström finns ihjälskjuten i bussen bland de 

andra passagerarna.9 Poliserna har emellertid ingen aning om huruvida Stenström har någon direkt 

koppling till mördaren, eller bara befann sig där i form av slumpmässig passagerare. Olika spår och 

uppslag ger i sin tur Sjöwall & Wahlöö stora möjligheter att kommentera olika aspekter av det 

samhälle som de levde i och som de båda ställde sig kritiska till.10 Då ett annat av offren i denna 

buss är av utländskt påbrå tas både polisen och läsarna till de sociala sammanhang som författarna 

ansåg att de invandrare som levde i Sverige under den här tiden. Det visar sig dock att offret med 

utländskt påbrå inte har något att göra med mordet som skedde. Mordet ägde rum för att Åke 

Stenström på egen hand listat ut att bussmördaren tio år tidigare mördat en portugisisk kvinna vid 

namn Theresa Camarão.11 Mördaren steg ombord på bussen och sköt ihjäl Stenström så att denne 

inte skulle kunna varsko sina kollegor om vad han upptäckt. 

 

År 1997 släpptes den första filmen i en serie om polisen Martin Beck och hans kollega Gunvald 

Larsson. Denna filmserie hade mycket litet gemensamt med Sjöwall & Wahlöös starkt ideologiska 

verk, utan hämtade snarare inspiration från samtida amerikanska thrillers som Se7en och På 

spaning i New York.12 Den 29:e filmen i serien bär titeln Beck – Invasionen. Handlingen tar avstamp 

i att två män med utländsk bakgrund hittas mördade. Polisen inkallas och Martin Beck samt hans 

kollega Gunvald Larsson får i uppgift att lösa morden. Till en början pekar vissa ledtrådar mot att en 

grupp islamister planerar en terrorattack. Den främsta ledtråden handlar om att ett byggföretag vid 

namn Trefast vilken den mördade Ibrahim Kayed hade kontakt med, tydligen levererat kemikalier 

till Ibrahim Kayeds företag Festservice. Dessa kemikalier är av sådant slag att det skulle gå att 

tillverka sprängmedel av dem. Denna ledtråd gör att poliserna, främst Säpoagenten Tobias Helm, än 

starkare börjar ana en terrorattack. Snart hittar dock Martin Beck och Gunvald Larsson ett annat 

                                                 
8 Tapper, 2011, s. 178 

9 Maj Sjöwall & Per Wahlöö, 1990, Den skrattande polisen, Stockholm: Nordsteds, s. 23 

10 Michael Tapper, 2011, Snuten i skymningslandet, Falun: Nordic Academic Press, s. 204 

11 Sjöwall & Wahlöö, 1990, s. 208 

12 Michael Tapper, 2011, Snuten i skymningslandet, Falun: Nordic Academic Press, s. 550 
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spår.13 

 

Det visar sig istället att Ibrahim Kayed via sitt bolag systematiskt smugglat in utlänningar som får 

arbeta för slavlöner för svenska arbetsgivare och blir illa behandlade. Ibrahim Kayed hade den sista 

tiden börjat få samvetskval för den kriminella verksamheten och hade haft för avsikt att avslöja 

alltihop efter att en av de illegalt insmugglade papperslösa, Youri, dött under en arbetsplatsolycka 

och begravts i skogen. Tomas Engberg, som samarbetar med Ibrahim Kayed rörande 

människosmugglingen, tar sig till Ibrahim Kayeds arbetsplats och mördar honom så att han inte ska 

kunna avslöja deras kriminella verksamhet. Under mordnatten råkar dock även Jamil Dabajev 

befinna sig på mordplatsen och blir huvudmisstänkt då polisen inte känner till Tomas Engbergs 

inblandning i vad som hänt.14 Till filmens upplösning lyckas poliserna Martin Beck och Gunvald 

Larsson bevisa att det förmodade terrorattentatet bara var ett villospår.15 

 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utröna skillnaderna och likheterna i hur den Andre porträtteras i 

boken Den skrattande polisen från 1968 och filmen Beck – Invasionen från 2015. Vidare är syftet 

att utröna om de eventuella skillnader och likheter som hittas kan spåras till synen på det samhälle 

och den tidsanda som förekommer under de respektive tidsperioder i vilka de två verken utspelas. 

 

Ur pedagogisk synvinkel finns det många fördelar med denna form av litteraturstudie. För det första 

är det en fördel att som lärare introducera elever till litteratur genom att jämföra litterära verk med 

andra artistiska uttryckssätt, exempelvis film. Under rubriken ”Centralt Innehåll i ämnet Litteratur 

(Gymnasieskolan)” står att undervisningen ska behandla: ”Sambandet mellan skönlitteraturen och 

andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av 

rådande estetiska ideal samt hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska 

utvecklingen”.16 

 

4. Frågeställning 

Jag har valt att avgränsa det material som jag ska analysera till en av böckerna i Sjöwall & Wahlöös 

                                                 
13 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD]  

14 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD] 

15 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD] 

16 Ämne: Svenska  https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve Hämtad: 2017-05-15 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve
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bokserie Roman om ett brott, närmare bestämt boken Den skrattande polisen från 1968, gentemot 

filmen Beck – Invasionen från 2015. Jag har utifrån det material jag valt att arbeta med, samt syftet 

som beskrivs ovan, valt att formulera följande frågeställningar: 

 

1. Hur porträtteras synen på den Andre i det litterära verket Den skrattande Polisen, samt i 

filmen Beck – Invasionen? 

 

2. På vilka sätt skiljer sig beskrivningen av Den Andre åt i ovan nämnda verk? 

 

 Vad kan man i beskrivningarna av den Andre i boken Den skrattande polisen och filmen 

Beck – Invasionen se för tendenser rörande den Andres inkludering i samhällsdiskursen i de 

båda verkens samtid? 

 

5. Urval och avgränsning 

I både boken och filmen har jag valt att analysera de karaktärer som beskrivs som att de kommer 

från ett annat land än Sverige. 

 

Anledningen till att jag valt just boken Den skrattande polisen samt filmen Beck – Invasionen är för 

att jämförelsen blir mer relevant om den film som jämförs med boken ligger nära vår samtid. Beck – 

Invasionen utspelar sig i vår samtid och därmed finns även en skillnad gällande ursprung hos många 

av karaktärerna. I Den skrattande polisen beskrivs i princip varje karaktär som har utländskt påbrå 

som just utlänning och varje person som har en annan hudfärg än vit är utlänning. I dagens 

mångkulturella Sverige kan den distinktionen inte göras på samma generaliserande sätt. Vilka 

karaktärer som ingår i analysen av hur den Andre porträtteras i Beck – Invasionen innefattar därför 

de karaktärer som uttalat i filmen har utländsk härkomst. Att inbegripa karaktärer i denna analys 

bara för att de exempelvis har mörk hudfärg låter sig inte göras. 

 

Det går vidare att fråga sig huruvida filmen Beck – Invasionen verkligen kan räknas som en 

adaption. Handlingen är helt fristående från någon av Sjöwall & Wahlöös böcker, och som tidigare 

nämnts så är inte ens de få karaktärer som förekommer i både böckerna och filmerna särskilt 

igenkännbara. Linda Hutcheon skriver i boken A Theory of Adaptation att själva handlingen 

nödvändigtvis inte behöver vara det primära i en adaption. Istället kan en adaption även göras 

utefter originalverkets så kallade Sign elements (se kapitlen ”Metod” och ”Centrala Begrepp”). 
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Exempel på Sign elements är karaktärer, miljö, tematik, händelser, symboler, motivationer och så 

vidare.17 Som jag närmare kommer beskriva i kapitlet Undersökning och Analys så delar boken Den 

skrattande polisen och filmen Beck – Invasionen många Sign elements. 

 

6. Teori 

Uppsatsens teoretiska bakgrund vilar på diskussioner om den Andre med utgångspunkt från tre 

olika begrepp: exotism, positionering samt essentialisering. Utifrån två olika verk kommer jag att 

teoretisera kring dessa begrepp. Den första bok som används, Globaliseringens kulturer – Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det postkulturella samhället är en antologi. Bland 

uppsatserna i detta verk finns författarna Edward Said, Stuart Hall, Kwame Anthony Appiah och 

Hall och Gayatri Chakravorty Spiak. Den andra boken det i denna uppsats hänvisas till är 

Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält av Ania Loomba. 

 

6.1. Exotism 

I bokens inledande kapitel talas det om en kunskapsregim, där en viss beskrivning definierar en 

”sanning” om Den Andre genom att godkänna och vara uppmuntrande gentemot en del former av 

uttalanden samtidigt som man stoppar och förhindrar de uttalanden som motsäger denna 

”sanning”.18 Vidare beskrivs i bokens inledning att den symbolvärld av den andre som var vanligt 

förekommande i efterkrigstidens massmedia ofta präglades av exotism.19 Denna form av 

andrafiering skedde som en reaktion på den nedvärderande och diskriminerande rasismen och syftar 

till att idealisera den Andra, där denna blir beskriven som ”den naturliga människan” eller ett 

”genuint vara”.20 Då denna beskrivning genom ”genuinitet” bygger på stereotyper är den också, 

trots bättre uppsåt, att betrakta som rasistisk.21 Med andra ord så kan exotismen definieras som en 

annan form av rasistisk struktur, då dennes beskrivning av den Andre enkom baseras på fördomar, 

stereotyper och generaliseringar. För att utröna hur den andre beskrivs av författarna till verken jag 

analyserar, är det viktigt att ta fasta på resonemanget ovan. Jag vill med andra ord undersöka om 

den beskrivning som görs av den Andre i såväl filmen som boken kan klassificeras som exotism. 

                                                 
17 Hutcheon, 2012, s. 10 

18 Cathareina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, ”Inledning” i: Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz 

& Håkan Thörn (red.): Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 

samhället, Falun: Nya Doxa, 2011, s. 20 

19 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2011, s. 38 

20 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2011, s. 39 

21 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2011, s. 39 
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6.2. Positionering 

Stuart Hall inleder sin uppsats med att betona vikten av att alla diskurser har sin utgångspunkt från 

en positionering. Allting som sägs i sådana här sammanhang kommer från en eller flera personer 

som talar utifrån en specifik tid och plats, vilket samtidigt kan översättas till en specifik kultur och 

historia. Vidare menar Hall att det är viktigt att tydliggöra sin positionering i en diskurs för att 

tydliggöra inom vilken kontext man verkar.22 Detta resonemang anser jag viktigt att ta fasta på i min 

analys. Då både boken Den skrattande polisen och filmen Beck – Invasionen är skriven av olika 

författare, från olika tider i olika samhällsklimat är det viktigt att utröna författarnas positionering, 

och därmed eras kontextuella utgångspunkt. 

6.3. Essentialisering 

Ania Loomba menar att vårt sätt att beskriva och klassificera den globala världen gör det 

problematiskt att ge en nyanserad och mångbottnad beskrivning av en person eller en grupp 

människor som lever och verkar i en annan del av världen. Loomba menar vidare att detta 

homogena resonemang suddar ut alla inneboende skillnader hos ett folk, vad gäller inneboende 

könsskillnader, klasskillnader och så vidare.23 

 

Det ovan nämnda strukturella problemet cementeras dessutom ytterligare av det problem att de 

personer som förekommer i berättelser i egenskap av personer från andra länder/kulturer och 

medverkar i eurocentriska berättelser mer fasta och essentiella än vad de är i verkligheten. Loomba 

menar att människors identiteter och subjektiva egenskaper är föränderliga och fragmentariska.24 

Vidare skriver hon: 

 

 Att placera den subalterna inom en mångfald hierarkier är inte nog; vi måste också 

 reflektera över de avgörande kopplingarna mellan dessa hierarkier, mellan olika krafter och 

 diskurser. […] Många försök att skriva 'historia underifrån' har kommit snubblande nära att 

 essentialisera den oppositionella subalternas gestalt och samhälle.25 

 

Med andra ord är det vanligt förekommande att de människor som beskrivs utifrån ett 

underifrånperspektiv, det vill säga subalternt, i en kolonial eller postkolonial diskurs får en 

                                                 
22 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora” i: Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red.): 

Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Falun: Nya 

Doxa, 2011, s. 231 

23 Ania Loomba, 2005, Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält, Hägersten: TankeKraft 

Förlag s. 224 

24 Loomba, 2005, s. 223 

25 Loomba, 2005, s. 229 
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essentiell beskrivning som inte tar till fasta på de komplexa hierarkier och strukturer som 

förekommer inom denna karaktärs kultur. Detta resonemang kan komma till nytta gällande att 

närmare utröna hur den Andre beskrivs i de respektive verk som kommer att analyseras. 

 

7. Metod 

Den metod som används i denna uppsats är närläsning utifrån adaptionsteori. Denna finns beskriven 

i boken A Theory of adaptation av Linda Hutcheon. 

 

En aspekt som tas upp i frågan kring vad adaptionen kan göra för nytta är den lärande sektorn, det 

vill säga att en adaption kan vara till gagn i undervisande syfte. Det finns många exempel där 

adaptioner stärkt elevernas förmåga att ta till sig av och förkovra sig i klassiska verk. Exempel som 

Hutcheon ger på detta är en serie tecknade seriealbum som heter Classics Illustrated där böcker 

som anses tillhöra vår litterära kanon adapterats så att de ska bli mer lättillgängliga för elever som i 

skolan ska tillskansa sig dessa klassiker.26  

 

Linda Hutcheon menar att det inte nödvändigtvis behöver vara historien som adapteras. Det handlar 

istället om att finna och utpeka olika så kallade Sign elements som förekommer i det adaperade 

verket och som överensstämmer med det ursprungliga verket. Dessa Sign elements kan exempelvis 

bestå av: Tematik, händelser, symboler, värld, karaktärer, motivationer, point of view, konsekvenser, 

kontext, och så vidare.27 

 

I en bok kan läsaren exempelvis läsa i vilken ordning han eller hon vill, börja om, se hur många 

sidor som finns kvar att läsa etc. medan något sådant är svårare om man exempelvis befinner sig i 

en biosalong.28 Där en berättelse i bokform dessutom direkt kan förtälja en läsare vilken känsla 

exempelvis en karaktär har i ett visst ögonblick måste filmmediet visuellt eller audiellt visa vilken 

känsla samma adapterade karaktär har. Detta beror på att boken är ett berättande (telling) medium, 

medan filmen är att visande (showing) medium.29 

 

En annan aspekt som tas upp är vem som egentligen adapterar? I en bok är personen som gett 

upphov till adaptionen nästan alltid författaren. Gällande film är det dock inte alltid lika tydligt vem 

                                                 
26 Hutcheon, 2012, s. 117 

27 Hutcheon, 2012, s. 10 

28 Hutcheon, 2012, s. 23 

29 Hutcheon, 2012, s. 24 
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som bör klassificeras som adaptör, och vid en närläsning utifrån adaptionsteori är det därför viktigt 

att forskaren argumenterar för sitt val av vem han eller hon bestämt sig för är adaptör i filmen som 

analyseras och varför.30 

 

Publiken för en adaption kan delas in i två olika kategorier: en vetande publik eller en ovetande 

publik. En vetande publik har kunskap om verket som adapterats och kan därmed uppleva och 

uppskatta verket både i form av en adaption samt som ett eget verk, om de nu skulle föredra detta. 

En ovetande publik däremot betraktar inte verket i form av en adaption, utan ser verket som 

fristående i sig själv.31 Det behöver inte finnas enbart fördelar i det första sättet att se verket. Ibland 

kan ett adapterat verk förlita sig alltför mycket på förlagan, och i dessa fall förlorar det adapterade 

verket möjlighet att bli lyckat enbart i sig självt.32 

 

En adaption är även beroende av den kontext som både det ursprungliga verket och det adapterade 

verket agerar inom. Om vi tittar på kontext i form av tid och plats så kan innebörden av verket 

ändras i dess adapterade form.33 Det finns även andra former av kontexter som kan vara värda att ta 

upp när vi talar om adaption. Tid och plats får ses som de vanligaste typer av kontexter, men det 

existerar även kontexter i form av hur de båda verken såväl presenterats som mottagits, samt vilken 

slags ”hype” (om någon) som omgärdat de båda verken.34 

 

8. Centrala begrepp 

I denna uppsats förekommer det olika begrepp, såväl teoretiska som metodiska, vilka för en 

utomstående kan te sig svårförstådda eller lätta att felaktigt definiera då de kan ha andra betydelser i 

andra sammanhang. För att göra min undersökning samt min analys så lättförstådd och 

lättnavigerad som möjligt finns därför dessa begrepp samlade i detta kapitel. 

 

Den Andre: I denna uppsats definieras Den Andre som de karaktärer vilka uttryckligen kommer 

från ett annat land. Om en karaktär i exempelvis filmen Beck - Invasionen har mörk hy men inte 

omnämns som till exempel ”utlänning” eller ”invandrare”, direkt eller indirekt, eller är en del av ett 

sällskap som omnämns som sådan så kommer karaktären inte att ingå i min undersökning. 

 

                                                 
30 Hutcheon, 2012, s. 81 

31 Hutcheon, 2012, s. 120 

32 Hutcheon, 2012, s. 121 

33 Hutcheon, 2012, s. 142 

34 Hutcheon, 2012, s. 143 
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Exotism: En benämning på en beskrivning av Den Andre där avsändare hade avsikten att besvara 

de negativt laddade rasistiska beskrivningar av den Andre som tidigare förekommit, men där denna 

nya beskrivning samtidigt agerar som representation för ”den naturliga människan”, samt ett 

”genuint vara”. Denna beskrivning vilar dock på samma fundament som de nedvärderande 

rasistiska beskrivningar och blir i sin funktion inte representativ för den som beskrivs, samt 

objektifierande och generellt. 

 

Positionering: Detta är den utgångspunkt från vilken olika personer i diskurser tar sitt perspektiv. 

När en person talar om ett ämne, har då denne person någon kunskap om ämnet? Är ämnet något 

som drabbar personen personligen, på grund av exempelvis dennes kön eller härkomst? Vilken 

ingång har personen värdegrundmässigt och hur påverkar detta personens åsikt och slutsatser kring 

ämnet? 

 

Adaption: Att med utgångspunkt från ett existerande verk producera ett annat verk. I mer konkreta 

ord, justera, ändra och anpassa. Vidare beskrivning är ett erkänt införlivande av ett igenkännbart 

annat verk, ett kreativt och tolkande agerande med hjälp av appropriering/återvinnande samt ett 

förlängt intertextuellt engagemang med det ursprungliga (textuella) verket. 

 

Sign elements: Istället för att tala om en adaption som att man överför en historia från ett medium 

till ett annat så talar man istället om att överföra Sign element, vilka kan beskrivas som en 

berättelses mindre beståndsdelar. Dessa Sign elements kan exempelvis vara tematik, händelser, 

symboler, värld, karaktärer, motivationer, point-of-view, konsekvenser och kontext. 

 

Visande medium och berättande medium: Ett visande medium förmedlar sin berättelse genom att 

visa åskådaren vad som händer, exempelvis med bilder eller ljud. Åskådaren är i denna 

konsumtionsform passiv och kan inte själv interagera med verket som erbjuds denne. Ett berättande 

medium är i vilken mottagaren av mediet konsumerar verket i form av att få det berättat för sig. 

Denna form av mottagande är inte lika passivt som till exempelvis det visande mediet då processen 

att konsumera verket i fråga kräver en annan form av aktivt deltagande för mottagaren. Denne 

måste själv föreställa sig och måla upp en bild av på vilket sätt berättelsen framskrider både i form 

av handling och karaktärer.  

 

Vetande publik och ovetande publik: Mottagare av ett adapterat verk som dels är medveten om att 

det rör sig just om en adaption samt har en förförståelse för verket som adapterats, antingen i form 
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av att själv ha tillskansat sig det, eller har skaffat sig såpass mycket kunskap om verket att personen 

ändå kan sägas vara bekant och väl införstådd med verkets handling, tematik och kontext. 

Mottagare av ett adapterat verk som antingen inte har kännedom om verket som adaptionen har 

utgått ifrån, eller har mycket liten kunskap om nämnda originalverk att personen inte är kapabel att 

tillskansa sig det adapterade verket i förhållande till det ursprungliga verket. En ovetande publik 

bedömer med andra ord det adapterade verket på samma sätt som ett fristående verk bedöms. 

 

9. Tidigare forskning 

Michael Tapper är författaren till ett verk som bär titeln Snuten i skymningslandet. Det är en bok 

som ur ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv analyserar den svenska kriminalgenren mellan åren 

1965 fram till 2010. Boken beskriver Sjöwall & Wahlöös bakgrund, och vilket mottagande de 

enskilda böckerna fick när de släpptes. Utöver detta beskriver Tapper även den nya filmserien Beck 

som pågått mellan åren 1997 och 2015. Denna filmserie beskrivs dock bara fram till år 2010 och 

således finns filmen jag analyserar i denna uppsats inte med.35 

 

Rörande den tidigare forskning som behövs för att utröna hur diskursen kring invandring verkade 

under den tid som Den skrattande polisen utspelar sig, det vill säga 1967, har jag använt mig av 

boken Invandringen till Sverige skriven av Christer Lundh. Detta verk beskriver invandringen 

genom Sveriges historia. Boken tar upp de flesta aspekter rörande ämnet under olika tidsperioder; 

när invandring har skett, de globala orsaker som låg bakom att folk invandrade till Sverige, hur 

invandrarna integrerades samt hur invandrarna mottogs när de kom till Sverige.36 

 

För att utröna hur diskursen rörande invandring ser ut i vår samtid har jag använt mig av boken 

Svenskarna först? Handbok mot rasism och främlingsfientlighet av Anna-Lena Ladenius och Mats 

Wingborg. Denna bok tar upp den diskurs rörande invandring som ligger närmare vår samtid och 

hur denna diskurs lätt kan uppvisa rasistiska tendenser.37 

10. Resultat och analys  

Till att börja med kommer denna undersökning att utröna vilka Sign elements boken Den skrattande 

polisen och filmen Beck – Invasionen har liksom undersöka vilken avsändare respektive verk har 

samt respektive verks samhälleliga kontext. Detta för att fastställa att det genom metoden 

                                                 
35 Michael Tapper, 2011, Snuten i skymningslandet, Falun: Nordic Academic Press 

36 Christer Lundh, 2010, Invandringen till Sverige, Danmark: SNS Förlag 

37 Anna-Lena Lodenius & Mats Wingborg, 1999, Svenskarna först? Handbok mot rasism och främlingsfientlighet, 

Finland: Atlas 
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adaptionsteoretisk närläsning går att jämföra boken och filmen. Undersökningen kommer sedan att 

göras med utgångspunkt i hur den Andre beskrivs objektivt av författarna, hur den andre subjektivt 

beskrivs av andra karaktärer i de båda verken, samt vad den Andre i praktiken gör i de båda verken. 

Det kommer även utrönas i vilka olika samhällskontexter som de båda verken förekommer i. 

kommer främst att ta till fasta på författarnas positionering, vilken exotism och essentialism som 

förekommer i boken och filmen att undersökas. Avslutningsvis kommer det att resoneras kring hur 

exotismen, essentialismen, författarnas positionering samt verkens samhällskontext hänger samman. 

10.1. Sign elements 

För att förstå hur Beck – Invasionen kan vara en adaption av Den skrattande polisen måste vi titta 

på det som Linda Hutcheon beskrev som Sign elements, det vill säga genomgripande aspekter vilka 

är densamma i boken och filmen, trots att handlingen är annorlunda.  

 

Det första Sign element som man finner i Beck – Invasionen är huvudpersonerna. Vi har 

spaningsledaren Martin Beck och hans kollega Gunvald Larsson. Även om det finns olikheter 

mellan bokens och filmens Martin Beck och Gunvald Larsson så hittar vi även likheter. Den 

tydligaste likheten är naturligtvis namnen och deras yrke. Men vi ser även andra likheter i form av 

personlighet och framträdande. Martin Beck är både i boken och filmen en ganska dyster och 

moloken enstöring38 vars största glädje i livet tycks vara relationen till hans dotter.39 Gunvald 

Larsson å sin sida är en hetsporre som inte tvekar att skälla ut kollegor efter noter när han tycker att 

de beter sig under förväntan40 samt struntar i att följa polisens regelverk när det passar honom 

själv.41  

 

Även andra karaktärer faller under kategorin Sign elements. Dessa karaktärer har inte samma namn 

i filmen som i boken, men det går ändå inte att ta miste på att de delar samma funktion. För det 

första har vi Martin Becks dotter. I boken Den skrattande polisen heter hon Ingrid och är 16 år.42 I 

Beck – Invasionen heter hon istället Inger och är fullvuxen.43 En annan karaktär som bytt namn är 

Martin Becks chef. I Den skrattande polisen heter han Hammar, i Beck – Invasionen har han bytt 

namn till Klas Fredén. Han fyller dock samma funktion i både boken och filmen. Han betraktar 

utredningen ”von oben” och gör från sitt eget perspektiv sitt yttersta för att bistå och finnas till stöd 

                                                 
38 Maj Sjöwall & Per Wahlöö, 1990, Den skrattande polisen, Stockholm: Nordsteds, s. 96 

39 Sjöwall & Wahlöö, 1990, s. 16 

40 Sjöwall & Wahlöö, 1990, s. 44 

41 Sjöwall & Wahlöö, 1990, s. 152 

42 Sjöwall & Wahlöö, 1990, s. 16 

43 Sjöwall & Wahlöö, 1990, s. 155 
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för mordgruppen.44  

 

Vidare så finns det även tydliga Sign elements i både bokens och filmens intentioner att skildra det 

svenska samhället i den samtid som de respektive verken existerar inom.  

10.2. Avsändare och kontext 

Sjöwall & Wahlöö var båda knutna till Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), men anammade även 

politiska teorier av Maoistisk karaktär, samt ställde sig positiva till den eko-humanistiska vågen.45 

Per Wahlöö hyste också, till skillnad från Maj Sjöwall, vissa stalinistiska åsikter och tankar.46 Innan 

de påbörjade bokprojektet Roman om ett brott jobbade de på samma förlagskoncern. Per Wahlöö 

har även arbetat som kriminalreporter47 samt hade tidigare skrivit en handfull romaner. 

 

Kontextuellt är detta den fjärde boken i en romanserie. Många karaktärer som förekommer i boken 

har introducerats i tidigare böcker vilket gör att vissa karaktärers beskrivningar kan uppfattas som 

väldigt bleka om man börjar läsa denna bok innan man läst de föregående tre. Det refereras även till 

tidigare fall i boken, och i dessa dialoger får man en större insikt i vad de talar om ifall man börjar 

läsa den första boken i serien. 

 

Avsändare i filmsammanhang kan, som tidigare beskrivits, variera. Det går att argumentera för att 

såväl regissör, manusförfattare, skådespelare, redigerare och kompositör o.s.v. skulle kunna klassas 

som avsändare. Jag har i denna undersökning valt att definiera filmens manusförfattare som 

avsändare i första hand. Detta beslut är grundat i på det sätt dessa filmer tillkommit samt i vilken 

kontext de ingår. Då samtliga Beck-filmer ingår i en lång serie med diverse olika regissörer vid 

rodret för många av filmerna kan de enskilda filmerna inte klassas som auteur-verk drivna av en 

demonregissörs konstnärliga vision. 

 

Beck – Invasionen är skriven av Daniel Karlsson. Denne person har gått manusutbildning på 

Svenska Filminstitutets manusförfattarlinje. Han har, förutom Beck – Invasionen skrivit manus till 

filmerna Viktor och hans bröder, Ett enklare liv, Hallonbåtsflyktingen, Sex & Taxes och All 

inclusive.48 Till skillnad från Sjöwall & Wahlöö är Daniel Karlsson inte någon frontfigur eller känt 

namn inom någon politisk rörelse. 

                                                 
44 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD]  

45 Michael Tapper, 2011, Snuten i skymningslandet, Falun: Nordic Academic Press, s. 238 

46 Tapper, 2011, s. 237 

47 Tapper, 2011, s. 256 

48 Daniel Karlsson http://www.imdb.com/name/nm1268974/?ref_=tt_ov_wr Hämtad: 2017-05-19 

http://www.imdb.com/name/nm1268974/?ref_=tt_ov_wr
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Filmen förhåller sig kontextuellt till de övriga filmerna i serien Beck. Det finns en hel del större 

kontextuella element som är genomgående i alla filmer. Exempelvis plats (Stockholm), 

huvudkaraktärerna (Martin Beck och Gunvald Larsson) plus en del bikaraktärer (Martin Becks 

dotter och Martin Becks granne). Många av filmerna behöver dock inte ses i ”rätt” ordning. 

10.3. Hur den Andre beskrivs av karaktärer i verken 

Den första gången den Andre beskrivs är när poliserna i boken har en genomgång av de offer som 

blivit skjutna i det massmord på en buss vilket poliserna utreder. Polisen Einar Rönn läser upp namn 

och beskrivningen på samtliga offer och kommer till algeriern Mohammed Boussi. Gunvald 

Larsson antyder att Mohammed Boussi skulle ha något med mordet att göra på grund av sitt 

ursprung och fäller kommentaren: ”Arabien, […] är det inte där det brukar vara ett sånt jävla 

skjutande?”49 Lennart Kollberg, som är Martin Becks bästa vän och i boken beskrivs som mycket 

intelligent, svarar syrligt Gunvald Larsson med kommentaren: ”Dina politiska kunskaper är 

förkrossade […] Du borde söka förflyttning till Säpo.”50 

 

Nästa karaktär i boken som uttrycker sina tankar om den Andre är en polis vid namn Ullholm. Det 

är tydligt att vi som läsare inte ska tycka om Ullholm, och framförallt inte hans åsikter om den 

Andre, när hans karaktär och personlighet, ställs mot den milda och snälla Einar Rönn: 

 

 Rönn tillhörde inte samtidens större begåvningar och gjorde inte anspråk på att vara särskilt 

 upplyst. […] Men även med Rönns okomplicerade synsätt framstod Ullholm som ett 

 monstrum av tjatighet och reaktionär stupiditet. […] Med särskild hätskhet kastade han sig 

 över tre kategorier medborgare, som aldrig hade vållat Rönn vare sig bekymmer eller 

 tankemöda, nämligen utlänningarna, ungdomen och socialisterna.51 

 

De konkreta exemplen vi får av Ullholms rasism är för det första att han först säger: ”Jag skulle 

söka mig till fjällvärlden, om det nu inte vore så att hela Lappland är nerlusat med lappar.”52 När 

Rönn då berättar att han faktiskt är gift med en sameflicka tittar Ullholm med avsmak och 

nyfikenhet på honom och svarar: ”Ytterst egendomligt och intressant. Är det sant att lappkvinnorna 

har den på tvären?” Några stycken senare brister han ut i följande harang: ”Det är ju fullständigt 

                                                 
49 Maj Sjöwall & Per Wahlöö, 1990, Den skrattande polisen, Stockholm: Nordsteds, s. 34 

50 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 34 

51 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 65 

52 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 66 
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självklart att inte jag som privatperson och centerpartist, medborgare i ett fritt och demokratiskt 

land, gör den minsta åtskillnad på människor på grund av till exempel hudfärg, ras eller tankesätt. 

Men tänk dig själv en poliskår som vimlar av judar och kommunister.”53 Nästa av huvudpersonerna 

att reagera på den Andre är den skånska polisen Per Månsson, när han ska förhöra en vän till den 

avlidne Mohammed Boussie. Följande dialog mellan Månsson och vännen till Mohammed Boussie 

utspelar sig: 

 

 Är ni också arab, frågade Månsson 

 Nej. Turk. Ni också utlänning? 

 Nej, sa Månsson. Svensk. 

 Åh, jag trodde ni bryta lite, sa turken. 

 Månsson såg strängt på mannen. 

 -     Jag är polis, sa han.54 

 

Det är tydligt att Månsson tar illa vid sig av att bli misstagen för utlänning. Vidare så går Månssons 

misstankar om vem som är skyldig till bussmordet åt ett håll som enbart kan vara beroende av att 

han har vissa fördomar: ”Månsson hade övertagit Gunvald Larssons diffusa föreställningar om att 

Mohammed Boussie måste spela något slags nyckelroll därför att han var algerier och förhörde sig 

systematiskt igenom hela den arabiska kolonin i Stockholm.”55 Vad läsaren ska tycka om Månsson 

kan dock vara tvetydigt. När han förhör Mohammed Boussies vän i stycket ovan stöter han även 

ihop med hyresvärdinnan som inhyser gruppen av invandrare. Detta scenario beskrivs på följande 

sätt: 

 

 Det är verkligen inte trevligt för en stackars ensam kvinna att ha huset fullt av karlar, sa 

hon. Och utlänningar till på köpet. Men vad ska en stackars fattig änka göra? [säger 

hyresvärdinnan] 

 Månsson gjorde ett snabbt överslag. Nära tretusen kammade den fattiga kvinnan in i hyror 

 per månad. 

 […] För att vara arab var han faktiskt riktigt trevlig. De brukar ju vara så smutsiga och 

opålitliga56 

 

                                                 
53 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 67 

54 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 96 

55 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 148 

56 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 99 
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När Månsson avslutat samtalet med hyresvärdinnan mumlar han för sig själv: ”Det var mig en rälig 

kärring”57 

 

En annan av poliserna, Ulf Nordin, inkallad från Norrland för att hjälpa till med fallet, beger sig till 

Hägersten för att kolla upp ett tips som lämnats av en gammal dam. Denna har i ett garage vid ett 

grannhus sett aktiviteter som hon finner misstänksamma, främst rörande en man hon sett vid 

garaget vid några tillfällen. Hon förklarar det hela på följande sätt: ”Ja, han verkade konstig. Och nu 

har jag inte sett honom på ett par veckor. En liten mörk karl”.58 Om mannen som äger garaget säger 

hon: ”Det är en utlänning som har det. En massa konstiga figurer dräller omkring där. Och man vill 

ju gärna veta...”59 När Ulf Nordin sedan besöker garaget och talar med ägaren visar det sig vara en 

schweizare vid namn Horst Dieke. Han jobbar som reparatör, och anledningen till att så många 

olika människor befinner sig vid garaget är helt enkelt för att de vill få saker reparerade. Ulf Nordin 

får intrycket av att Horst Dieke verkar vara en trevlig och skötsam ung man.60 

 

En central karaktär i bokens handling är Theresa Camarão, mordoffret som i bokens handling 

mördades för tio år sedan. Denna karaktär kommer från Portugal och var djupt troende katolik, men 

blir efter en våldtäkt nymfoman och prostituerad. Poliserna Lennart Kollberg beskriver detta 

skeende som att hon började löpa.61 I kontrast till detta beskrivs personen som våldtog Theresa som 

”en anständig och bra man”62 och hennes exman, som skilde sig från henne efter våldtäkten 

beskrivs som en som med viss rätt blivit skandaliserad.63 När de två poliserna sedan finner ett antal 

pornografiska bilder på Theresa Camarão utbrister Lennart Kollberg: ”Jisses, […] Det var den 

ludnaste tjej jag någonsin sett.” När poliserna i slutet av boken griper mördaren gör den sista 

benämningen av Theresa Camarão av Gunvald Larsson som kallar henne för ett portugisiskt 

fnask.64 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att sammanlagt nio personer beskriver den Andre i boken. 

Dessa personer är: Gunvald Larsson, Lennart Kollberg, Einar Rönn, Ullholm, Per Månsson, 

Hyresvärdinnan, Kvinnan i Hägersten, Ulf Nordin och Martin Beck. Gunvald Larssons 

beskrivningar baserar sig båda gånger på generaliseringar. Lennart Kollberg sätter sig emot denna 

                                                 
57 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 100 

58 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 116 

59 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 116 

60 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 118 

61 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 162 

62 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 162 

63 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 163 

64 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 210 
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generalisering, men uttrycker sig sedan själv generaliserande och nedsättande gentemot Theresa 

Camarão. Ullholm uttrycker sig rasistiskt gentemot utlänningar, samer och judar. Einar Rönn tycker 

att Ullholm och dennes uttalanden är infantila. Per Månsson tar illa vid sig för att han blir misstagen 

för en utlänning, samt misstänker att en mördad algerier skulle spela en nyckelroll i mordet bara för 

att han är algerier. Samtidigt blir han illa berörd av hyresvärdinnans rasistiska uttalanden, samt att 

hon tar ut ockerhyror för de utländska gästarbetare hon inhyser. Kvinnan i Hägersten finner 

personerna vid garaget nära hennes hus misstänkta för att de tycks ha utländskt påbrå, medan Ulf 

Nordin konstaterar att personen som jobbar vid garaget är skötsam och trevlig. Det finns alltså två 

personer som uttalar sig uteslutande negativt om personer med utländskt påbrå som vi som läsare 

ska tycka om (Gunvald Larsson och Martin Beck), två personer som vi ska tycka om, vilka vid ett 

tillfälle uttalar sig negativt och en annan gång positivt (Lennart Kollberg och Per Månsson), tre 

personer som enbart uttrycker sig negativt om Den Andre i boken, och vilka personer läsaren inte 

ska tycka om (Ullholm, hyresvärdinnan och kvinnan i Hägersten), samt två karaktärer som uttalar 

sig odelat positivt om den Andre som vi som läsare ska tycka om (Einar rönn och Ulf Nordin). 

 

I filmen Beck – Invasionen är den person som i mest raljerande, fördomsfulla och rasistiska ordalag 

Janne, en verkstadsarbetare som tycks skylla de flesta av sina egna vedermödor på invandrare. Han 

säger bland annat: ”Det är ett jävla rännande. Bara utlänningar, muslimer. Invasionen har börjat. 

[…] Jag håller mig till reglerna. Till skillnad från 'dom'. […] Svårt att se skillnad [på dom]. En del 

har skägg och större näsor. Kvinnorna vet man ju inte hur dom ser ut. Som några jävla spöken”65 

Han vägrar dessutom hjälpa polisen då han menar att polisen aldrig kommit till hans undsättning så 

han blivit utsatt för inbrott men nu favoriserar att hjälpa invandrare då de försöker lösa mordet på 

två dylika.66 Han säger även att om inte polisen gör något åt att det finns så många kriminella 

invandrare så ska han själv göra något åt saken.67 Själv ser Janne sliten och nedgången ut. 

Betraktaren ska inte tycka om eller hålla med Janne. 

 

Polisen Gunvald Larsson blir rasande på Janne under en av dennes rasistiska haranger, vräker ner 

honom på golvet och ryter: ”Hörru, din jävla pajas! Nu ska du lyssna på mej. Jag är så jävla trött på 

folk som skyller sina patetiska skitliv på nån annan. Ligg kvar där och håll käften nu.”68 Han tar 

sedan Jannes pistol, riktar den mot honom och avlossar ett skott precis intill honom. Det är tydligt 

att betraktaren ska tycka om Gunvald Larsson och det är tydligt att denne inte tycker om 

                                                 
65 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD]  

66 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD]  

67 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD]  

68 Beck – Invasionen (2015) [Video: DVD]  
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fördomsfulla och rasistiska generaliseringar. 

 

I filmen förekommer ett kriminellt mc-gäng. Polisen behöver använda sig av deras 

övervakningskamera för att lösa fallet, men mc-klubben vägrar först ge dem tillträde till denna om 

de inte har husrannsakan. När polisen då berättar att de behöver kameran för att stoppa en grupp 

islamiska terrorister ändrar de sig på stående fot och ger genast polisen tillträde till kameran.69 På 

det sätt som replikerna utväxlas blir det tydligt att de tycks vara mycket fördomsfulla och känna hat 

mot muslimer. 

 

Säpoagenten Tobias Helm kopplas in på fallet när polisen får reda på att Jamil Dabajev tidigare stått 

på en rysk terrorlista. Han är väldigt generaliserande i sina uttalanden om olika nationer.70 Tobias 

Helm är arrogant till sättet att prata och behandlar de poliser som betraktaren ska tycka om på ett 

nedlåtande sätt. Det är alltså inte meningen att betraktaren ska tycka om eller sympatisera med 

honom. 

 

När Martin Beck uttalar sig handlar det om antydningar om att han inte uppskattar hur utlänningar 

behandlas av personer som utnyttjar dem. När Peter Norman på företaget Trefast beskriver 

rekrytering av utländsk arbetskraft och säger att de har underleverantörer även när det gäller 

människor tittar Martin Beck stint på honom och säger halvt upprört och halvt uppgivet: ”Så 

pass...”71 När Martin Beck senare förhör Tomas Engberg angående dennes involvering i smuggling 

av papperslösa kommer Ahmed, som tidigare tagit livet av sig, på tal. Då han jobbat för Adamantum 

frågar Martin Beck om Tomas Engberg vet vem han var. Tomas Engberg svarar: ”Nej, en städare”. 

Martin Beck säger med förakt i rösen: ”En städare...”72 Det är tydligt att han finner avsky i att 

Tomas Engberg visar så lite empati för papperslösa. Under en middag mellan Martin Beck och hans 

dotter Inger berättar Inger, som arbetar på sjukhus, att hon några kvällar i månaden jobbar för 

särskild vård med papperslösa utlänningar. Hon är upprörd över den inhumana situation som 

papperslösa människor befinner sig i.73 

 

Tomas Engberg är chef för företaget Adamantum. Han är i hög grad ansvarig för 

människosmuggling av svart arbetskraft. När polisen konfronterar honom med detta säger han: ”Vi 
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har kontrakt att leva upp till. Då får man ta vad man får tag i. Svenska ungdomar vill ju inte arbeta 

längre. […] Dom behöver jobb, jag behöver arbetskraft. Det är inte trafficking, det är arbete.”74 Han 

hotar Ahmed, en av dessa arbetare till livet. Han låter Dusanka arbeta hos honom trots att hon är 

höggravid och inte borde jobba. Han försöker döda både Jamil Dabajev och Dusanka. Han har 

dessutom tidigare mördat Ibrahim Kayed och Yuri.75 

 

Becks granne Valdemar uttrycker sympati för de fattiga i Armenien.76 Valdemar är en karaktär som 

förekommit i samtliga av filmerna om Martin Beck där denne spelats av Peter Haber.77 Han är en 

karaktär som betraktaren ska sympatisera med och tycka om. 

 

Peter Norman anställer papperslösa att arbeta svart. Han vet dessutom att Tomas Engberg dödade 

Ibrahim Kayed, men verkar mest upprörd över att denne är död för att han var deras bäste 

underleverantör gällande insmuggling av papperslösa.78 Samtidigt blir han förfärad när han märker 

att Dusanka arbetar på Adamantum, trots att hon är höggravid och snart ska föda barn. Han skjutsar 

henne till sjukhuset och erbjuder dessutom henne och Jamil Dabajev att bo hos honom.79 

 

Det finns alltså nio karaktärer i filmen som mer eller mindre direkt vädrar sina åsikter och 

värderingar rörande den Andre. Av dessa nio personer ska betraktaren tycka om fyra stycken av dem 

(Martin Beck, Gunvald Larsson, Inger och Valdemar), tycka illa om (Tomas Engberg, Janne, Tobias 

Helm och Mc-gänget) och förhålla sig ambivalent till en av dem (Peter Norman). Vad vi ska tycka 

om dessa karaktärer speglar hur dessa karaktärer uttrycker sig rörande den Andre. Martin Beck, 

Gunvald, Inger och Valdemar uttrycker sig positivt, Tomas Engberg, Janne, Tobias Helm och Mc-

gänget uttrycker sig negativt och Peter Norman uttrycker ambivalenta åsikter. 

10.4. Hur den Andre beskrivs av författarna 

Den första personen som i boken kan gå under definitionen som den Andre beskrivs är turken som 

förhörs av Per Månsson. Denna person får inget namn, utan refereras till antingen som ”turken” 

eller ”mannen”. Mannen beskrivs som svartmuskig med skrynkliga byxor och vit undertröja. Hans 

första reaktion när han träffar Månsson är att slå ut med armarna och le ett brett leende med vita 
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tänder.80 Turken bor tillsammans med sju andra personer i ett litet rum hos hyresvärdinnan. De 

verkar vara livrädda för hyresvärdinnan och för att bryta mot hennes regler. När Månsson går fram 

till en dubbeldörr och öppnar den ena av dem säger turken förskräckt: ”Fru Karlssons privata rum. 

Det är förbjudet att gå in.”81 När Månsson sedan tittar in i köket säger mannen: ”förbjudet att gå in i 

köket.”82 När Månsson frågar om de äter i sovrummet svarar mannen: ”Om vi äter här? Nej, koka 

mat är förbjudet. Förbjudet gå till köket, förbjudet ha liten spis i rummet. Man får inte koka mat och 

inte koka kaffe”.83 Ett par andra av inackorderingsgästerna kommer senare. De beskrivs inte i detalj. 

Den mest uttömmande informationen man får om dem är att de för ett livligt samtal om en kvinna 

som heter Kerstin, som de ämnar roa sig med under kvällen.84 En annan aspekt rörande dessa 

personers intresse av det motsatta könet som framkommer är att Månsson hittar en porrtidning 

liggande helt öppet i rummet.85 Det ges ingen närmare beskrivning över någon av dessa personers 

civilstatus eller familjeförhållande. 

 

Horst Dieke, som Ulf Nordin samtalade med, beskrivs som en man i trettioårsåldern, smärt med 

bruna ögon, vågigt mörkt hår och välkammade polisonger.86 Han tycks inte veta så mycket om 

sociala koder. När Ulf Nordin frågar om Horst Dieke träffat en viss person och ger signalementet 

utspelar sig följande händelse: 

 

 Vi försöker få kontakt med en kamrat till dig. […] Den här mannen vi vill ha kontakt 

med kan möjligen ha varit klädd i svart nylonrock och ljusbeige kostym. […] Han 

skrattade. Högt. 

 Mannens drag ljusnade genast. 

 Ah, jag tror jag vet. Han skrattade så här. 

 Dieke öppnade munnen och frambringade ett bräkande ljud, gällt och skärande som skriet 

 från en beckasin. Det kom fullständigt överrumplande och Nordin behövde flera sekunder 

 för att återhämta sig. Långt om länge sa han: 

 Kanske det. […] Och du minns inget annat om den här killen? 

 Nej. Bara att han skrattade. Så här. 

                                                 
80 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 96 

81 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 97 

82 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 97 

83 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 98 

84 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 99 

85 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 98 

86 Sjöwall & Waslöö, 1990, s. 117 



23 

 Dieke öppnade munnen och gav på nytt till ett bräkande skrik, gällt och skärande.87 

 

Horst Dieke trivs inte i Sverige, utan tycker att Sverige bara är fullt av våld, narkotika, tjuvar och 

sprit.88 Han tycker dessutom att svenska kvinnor i regel är horor.89 

 

Man kan alltså konstatera att i den mån som det ges en, från bokens håll sett, objektiv beskrivning 

av den Andre så är en av de personer som i undersökningen går efter denna definition väldigt rädd 

för auktoriteter, även när det rör sig om en nitisk hyresvärdinna. Hans sju rumskamrater beskrivs 

inte närmare, så det går att anta att mannen från Turkiet får agera representant även för deras stora 

rädsla för hyresvärdinnan. Det livliga samtalet om Kerstin som ska utgöra kvällens nöjen samt 

porrtidningen som ligger helt öppet i deras rum är det enda vi får reda på rörande deras relationer 

till det motsatta könet. I övrigt beskrivs inga av dessa karaktärers familjerelationer, vara sig vad 

gäller hustru, barn eller övrig släkt. Horst Dieke beskrivs som trevlig och skötsam, men inte helt 

socialt funktionell. Han tycks inte förstå att han bara kunnat muntligt beskriva skrattet frambringat 

av mannen som polisen söker. Han måste härma det till den grad att polisen Ulf Nordin blir alldeles 

vimmelkantig, och han gör det dessutom två gånger. Till skillnad från de åtta inackorderande som 

beskrivs ovan nämner Horst Dieke att han har familj. Det beskrivs inte dock mer ingående vad för 

slags familj det är, om det rör sig om föräldrar, barn, eller kanske hustru. Det enda man får veta om 

hans relation till kvinnor är att han tycker att svenska kvinnor är horor. 

 

Då film är ett visande medium utgår denna del av undersökningen från hur den Andre visuellt 

porträtteras i Beck - Invasionen. Det handlar alltså vilken känsla den betraktande publiken ska få av 

den Andre genom hur dessa genom dels hur dessa agerar, men även hur kameran och exempelvis 

musiken arbetar för att betraktaren ska få en känsla om vad denne ska tycka om personen eller 

personerna i fråga. 

 

I filmens början ser betraktaren två personer med utländskt påbrå befinna sig i en moské. Den ena 

personen är imamen Ali Yousuf Boudin. Han är klädd i traditionellt muslimska kläder.90 Han 

samtalar med Ibrahim Kayed, en sliten person i smutsiga kläder vars hemland är Jordanien. En 

körsång med influenser från Mellanöstern hörs i bakgrunden. Kameran befinner sig långt borta från 

karaktärerna halvt dolt bakom en kandelaber. Detta ger intrycket att betraktaren av filmen 
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tjuvlyssnar på karaktärerna, att vi betraktar någonting hemligt och ljusskyggt.91 När personen i 

sjaskiga kläder lämnar moskén talar han i mobilen och säger hetsigt: ”Det räcker nu! Det funkar inte 

för mig längre! Fattar du?! Inte efter det som hände sist. Det är du som inte förstår! Jag kan inte 

mer. Jag kommer att anmäla er. Fattar du?!” Även detta ger intrycket av att någonting förbjudet och 

olagligt försiggår. Betraktaren ska få intrycket av att personerna som besökte moskén hade något 

fuffens för sig.92 

 

När det första mordet i filmen sker befinner sig Ibrahim Kayed på sin arbetsplats. Det finns dock en 

del aspekter rörande porträtteringen som gör att betraktaren av filmen ska känna att allt inte står rätt 

till. Det är mitt i natten och Ibrahim Kayed är ensam på arbetsplatsen. Hela stället är nedsläckt och 

musik som förebådar att något hemskt kommer att hända spelas. Denna kusliga känsla förebådar 

dels det kommande mordet, men betraktaren får även en känsla av att Ibrahim Kayed sysslar med 

någonting skumt och ljusskyggt. Jamil Dabajev, en 27-årig person från Tjejenien, kommer in på 

kontoret. Han ber om pengar han tydligen behöver och tycks ha utfört något som gör att han anser 

sig ha rätt till dem. Ibrahim Kayed går till kassaskåpet och plockar in pengar i ett kuvert. En bil ses 

köra intill byggnaden och de båda personerna blir nervösa och tar sig från kontoret. Jamil Dabajev 

väntar i ett angränsande rum och Ibrahim Kayed släpper in en okänd person i byggnaden.93 Även 

detta gör att betraktaren anar att någonting fuffens är i görningen. Det kan inte röra sig om en vanlig 

anställd som vill ha lön då han får alla pengar i kontanter i ett kuvert. Lite senare, när Jamil Dabajev 

står och arbetar utomhus ser han en luxuös bil parkera på andra sidan gatan och en man kliva ut. 

Jamil Dabajev blir då skrämd och illa berörd, fäller upp sin luvtröja och skyndar sig därifrån.94 

 

Ahmed är snarlik både Ibrahim Kayed och Jamil Dabajev till utseendet. Han har illasittande slitna 

kläder, har skägg och ser väderbiten ut. Första gången han dyker upp i filmen vandrar han längs 

Stockholms gator och melankolisk musik spelas.95 En luxuös bil stannar till och föraren plockar upp 

honom. Ahmed verkar nervös men sätter sig i bilen. Bakom ratten sitter Tomas Engberg som talar 

uppfordrande och överlägset till Ahmed och ger honom ett kuvert med pengar, med villkoret att han 

lämnar Sverige. Ahmed blir då ännu mer nervös och säger med bruten röst: ”No! I can't! I-I need to 

make money! Everybody at home trust me! They paid me to come here! I can't!”96 Tomas Engberg 

påminner hotfullt om vad som hände Ibrahim (det vill säga att han mördades). Senare överför 
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Ahmed en stor summa pengar till ett konto som han tydligen tidigare fört över stora summor till. De 

pengar som överförs är alla kontanter och överföringen sker i en liten tobaksbutik.97 Sedan tar han 

sig upp på ett hustak och ringer en familjemedlem. Han klarar dock inte av att säga något när hon 

svarar. Istället tar han livet av sig genom att låta sig falla ned från hustaket.98 Liksom tidigare får 

betraktaren här klarhet i att något olagligt och farligt försiggår.  

 

Yuri är den andre personen, förutom Ibrahim Kayed som i början hittas mördad. Hans identitet 

fastställs när poliserna hittar hans pass tillsammans med en lista på kemikalier som Trefast till synes 

har levererat till Festservice.99 Med andra ord fastställs hans identitet och han kopplas direkt till 

misstankar om att han skulle varit iblandad i en islamistisk terrorattack. 

 

En av poliserna, Oskar Bergman, har ett samtal med Ali Yousuf Boudin då denne hade en planerad 

träff med Ibrahim Kayed. Denna träff sker utanför moskén i Fittja och när samtalet inleds är 

kamerautsnittet en avståndsbild så att man ser moskén tydligt och de samtalande som två små 

figurer.100 Även denna gång är Ali Yousuf Boudin klädd i traditionella kläder. Han är till karaktären 

lugn, stoisk och nästan lite faderligt överseende med poliserna. När Oskar Bergman vill att han ska 

avslöja saker sagda i förtroende av Ibrahim Kayed, vilket skulle bryta mot hans tystnadsplikt säger 

han med ett överseende leende att hans plikt mot gud är större än att hjälpa polisen att upprätthålla 

lagen. Senare i historien anländer Ali Yousuf Boudin till polishuset och möter upp Martin Beck i 

matsalen.101 Han är bekymrad över att tidningarna skriver att Säpo misstänker att det finns en 

islamistisk terrorcell kopplad till moskén i Fittja. För att bevisa att kopplingarna till moskén är ett 

villospår berättar han för Martin Beck om vad Ibrahim Kayed sagt till honom i förtroende. Under 

samtalet sitter Martin Beck vid sitt bord lite kutryggigt och tittar upp mot Ali Yousuf Boudin, som 

stolt och stoiskt blickar ned mot honom. 

 

Under ett parti i filmen är poliserna på jakt efter en skåpbil, vilka de misstänker innehåller 

sprängmedel avsedda för ett terrorattentat. Poliserna Gunvald Larsson och hans kollega Oskar 

Bergman spårar bilen från ett lager i Frihamnen till ett garage i centrala Stockholm.102 När 

skåpbilen öppnas visar den sig istället innehålla sex stycken papperslösa invandrare. Dessa 

smugglas in i Sverige via skåpbilen i syfte att användas som svart arbetskraft. Alla dessa individer 
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ser illa medfarna ut och har smutsiga kläder. De beter sig mycket skyggt, undergivet och skrämt när 

polisen upptäcker dem. De riktar huvudet mot marken och möter polisens blickar endast motvilligt, 

med skrämd blick.103 Ingen av dessa karaktärer beter sig individuellt sett annorlunda än någon av de 

övriga i skåpbilen. Istället gestaltas de som ett enda kollektiv. 

 

Dusanka betraktar Martin Beck med misstänksamhet när han besöker Adamantum; företaget där 

hon jobbar. Hon låtsas sköta sitt arbete, och gör det med samma underdåniga, nedvända huvud som 

karaktärerna vilka hittades i skåpbilen. När hennes chef Tomas Engberg frågar om hon känner en 

person som heter Jamil Dabajev svarar hon nervöst och stammande att hon inte känner någon 

sådan.104 Detta trots att man tidigare sett att hon är tillsammans med Jamil och ska ha barn 

tillsammans med honom. Precis som på Ibrahim Kayeds arbetsplats, samt i de flesta scener där 

Jamil förekommer får tittaren då intryck av att det är något misstänkt och ljusskyggt som försiggår, 

som Dusanka är inblandad i.  

 

Det går alltså att konstatera att samtliga av de karaktärer som går under klassificeringen som den 

Andre någon gång i filmen beskrivs som om de håller på med något misstänkt. Bildutsnittet som 

valts, den förebådande musiken som spelar i bakgrunden, samt hur dessa personer ofta tittar 

misstänksamt både omkring sig och på folk som tittaren ska identifiera sig med ger känslan av att 

det är något skumt och misstänksamt med dessa personer. 

10.5. Vad den Andre gör 

Vi får veta att mannen från Algeriet, Mohammed Boussie, som blev mördad på bussen arbetade på 

en restaurang som heter Zig-Zag.105 Vi får inte veta någonting om hans arbetsförhållanden, men 

senare i boken får vi antydningar på att man inte tjänar särskilt bra om man som 

arbetskraftsinvandrare jobbar på restaurang.106 

 

Mannen från Turkiet som bor inackorderad i rummet som hyrs ut av den giriga änkan arbetar som 

truckförare. Han säger att han tjänar mycket bra på detta.107 Vi får även reda på att två av de andra 

inackorderingsgästerna arbetar som diskplockare på en grillrestaurang.108 
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Horst Dieke arbetar som reparatör på en verkstad vid Ringvägen.109 Horst Dieke nämner en spanjor 

som tidigare ville sälja reservdelar till honom. Han vägrade dock att köpa dessa delar av spanjoren 

då han ansåg att priset var såpass billigt att delarna antagligen var stulna.110 

 

Theresa Camarão kom från Portugal till Sverige efter andra världskrigets slut. Dessa studier blev 

dock aldrig av, då hon istället gifte sig.111 Efter att hon blivit våldtagen och därefter fått en 

nymfomanisk läggning blev hon även prostituerad. Hon ställde även upp som modell för 

pornografisk fotografering.112 

 

Av de elva personer som definieras som den Andre i boken får man som läsare reda på vad sex av 

dem har för sysselsättning. Det antyds att de fem vi inte vet vad de sysslar med arbetar antingen på 

restaurang eller på något lager. Det är bara två personer av dessa elva som jobbar med någon slags 

ljusskygg verksamhet som går under samhällets radar, nämligen spanjoren och Theresa Camarão. 

 

Ibrahim Kayed jobbar utåt sett med administrativa tjänster för företaget Festservice. Egentligen 

bestod dock hans huvudsakliga syssla i vara stort delaktig i att smuggla in papperslösa människor 

till Sverige som sedan används som svart arbetskraft i diverse olika företag. Pengarna han drar in på 

sin verksamhet tvättas och skickas sedan till ett konto i Sudan.113 

 

Dusanka arbetar som städerska på firman Adamantum. Hon jobbar där svart och är liksom, de 

övriga karaktärerna som hittas i skåpbilen, insmugglad i egenskap av arbetskraftsinvandrare.  Hon 

är höggravid och får värkar under tiden som hon arbetar.114 Betraktaren av filmen får intrycket av 

att hon egentligen är alldeles för långt gången i sin graviditet för att arbeta. Detta stämmer också, i 

och med att hon arbetar svart och dessutom är papperslös 

 

Ahmed är insmugglad i Sverige i egenskap av svart arbetskraft. Han jobbar som städare för 

företaget Adamantum utan riktig laglig anställning och rättigheter.115 

 

Yuori arbetade som byggarbetare på företaget Trefast. Även han är papperslös, insmugglad i 
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Sverige och jobbar svart utan laglig anställning eller rättigheter.116 

 

Jamil Dabajev arbetar som snickare. Vid de tillfällen då vi i filmen ser honom i en arbetssituation 

befinner han sig utomhus tillsammans med ett arbetslag, i färd med att såga av en planka eller 

exempelvis skruva ihop plankor vid en uteservering som håller på att monteras ihop.117 Han arbetar 

inte enligt svensk arbetsrätt, utan är illegalt insmugglad och saknar rättigheter eller vanliga 

anställningsvillkor. 

 

Ali Yousuf Boudin är imam för Fittjas moské.118 Hans jobb är helt legalt och till skillnad från 

många andra som beskrivs i detta stycke tyder allt på att han erhåller de rättigheter och villkor som 

alla arbetare i Sverige har rätt till. 

 

En person som inte nämns vis namn är föraren till skåpbilen som de insmugglade papperslösa 

befann sig i. Man får i ett förhör reda på att han arbetar som människosmugglare och har gjort det 

för Ibrahim Kayed ganska länge.119 Det framgår inte om han har något annat jobb utöver detta, eller 

om människosmugglandet är hela hans levebröd. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sju stycken personer som i denna uppsats kvalificeras som 

den Andre i filmen Beck – Invasionen beskrivs som yrkesverksamma. Av dessa sju personer håller 

två personer på med en verksamhet som är direkt illegal. Dessa personer är Ibrahim Kayed och 

chauffören. Fyra personer arbetar med jobb som i sig själva skulle kunna räknas som ”vanliga” 

jobb. Dock är sättet de fick dessa jobb på samt de omständigheter under dessa jobb genomförs 

sammanlänkade med kriminella handlingar, samt att de blir en del av en ljusskygg verksamhet som 

inte en stor del av landets befolkning är en del av. 

10.5 Författarnas positionering 

Man kan inledningsvis konstatera att Sjöwall & Wahlöö samt Daniel Karlsson har olika 

utgångspunkter gällande positionering. Sjöwall & Wahlöö har sin positionering utifrån ett politiskt 

perspektiv. De skrev Den skrattande polisen i syfte att påverka läsaren politiskt. Det går således att 

konstatera att det faktum att den Andre medverkar i Den skrattande polisen beror på Sjöwall & 
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Wahlöös positionering utifrån en politisk kontext.120 De hade även en stor kreativ frihet över sitt 

verk då de själva var upphovspersonerna av karaktärerna och de händelser som dessa karaktärer 

kastades in i. De hade även författat de övriga nio böckerna i serien Roman om ett brott och hade 

även kreativ frihet över karaktärerna i avseende om hur de ska reagera och relatera till händelser 

och varandra i både tidigare och senare böcker.  

 

Daniel Karlsson å sin sida har enbart skrivit manus till filmen Beck – Invasionen. Därmed hade han 

inget större inflytande över varifrån karaktärerna kommer ifrån i fråga om tankar, åsikter och 

erfarenheter från tidigare filmer. Inte heller kom han att ha inflytande över kommande filmer, i alla 

fall inte såvitt vi känner till, då han inte skrivit manus till dessa. Han måste även förhålla sig till det 

Sign element som filmen i egenskap av adaption kräver, det vill säga att en berättelse om 

karaktärerna Martin Beck och Gunvald Larsson måste innehålla en kommentar om företeelser i det 

samtida samhället. Kontexten blir således helt annorlunda för Daniel Karlsson än vad den var för 

Sjöwall & Wahlöö. Istället för politisk blir kontexten närmast kommersiell.121 Det går naturligtvis 

inte att veta huruvida David Larsson har en stark politisk agenda med sin historia, men den existerar 

inom en kontext där samhällskommentaren existerar i egenskap av ett Sign element i egenskap av 

en adaption och bör därför betraktas som ett sådant. Vidare så är en viktig iakttagelse att såväl 

Sjöwall & Wahlöö som Daniel Karlsson inte själva tillhör den grupp av den Andre som de skriver 

om. De skriver således en eurocentrisk berättelse där den andre befinner sig i ett 

underifrånperspektiv, vilket Loomba ansåg var både svårt och behäftat med problem.122 

10.6. Exotism 

Både Den skrattande polisen och Beck – Invasionen innehåller karaktärer som i respektive verk 

beskrivs i form av exotism. Sättet som denna exotism gestaltas på skiljer sig dock markant i boken 

och filmen. Den mest tydliga exotismen i boken utgörs av mannen från Turkiet som Månsson förhör 

i lägenheten för arbetskraftsinvandrarna och hans två rumskamrater, samt reparatören Horst Dieke 

som Ulf Nordin förhör. Den exotism som framkommer hos dessa karaktärer kan härledas till teorin 

om att den Andre får gestalta ”den naturliga människan” samt en ”genuin vara”.123 Det första 

                                                 
120 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora” i: Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red.): 

Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Falun: Nya 

Doxa, 2011, s. 231 

121 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2011, s. 231 

122 Ania Loomba, 2005, Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält, Hägersten: TankeKraft 

Förlag s. 224 

123 Cathareina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, ”Inledning” i: Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz 

& Håkan Thörn (red.): Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 

samhället, Falun: Nya Doxa, 2011, s. 20 
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mannen från Turkiet gör när han ser Per Månsson är att slå ut med armarna och le brett trots att han 

inte ens vet vem personen som står framför honom är. Till skillnad från svenskar som tar i hand, 

säger goddag och presenterar sig beter sig mannen från Turkiet ”naturligt” och ”genuint”. På precis 

samma ”genuina” sätt blir han otroligt förskräckt när Per Månsson bryter mot hyresvärdinnans 

regler, och han räknar upp de stränga reglerna som ett mantra. Horst Dieke uppvisar samma 

”naturliga” och ”genuina” beteende gentemot Ulf Nordin när han två gånger härmar en persons 

skratt genom att utstöta ett öronbedövande ljud som gör Ulf Nordin alldeles vimmelkantig istället 

för att sakligt beskriva hur skrattet lät, eller helt enkelt säga att han nu kommer ihåg mannen som 

Ulf Nordin letar efter, utan att ens behöva beskriva ett skratt. Trots att avsikten är att vi ska känna 

sympati med dessa karaktärer är beskrivningen ändå att betrakta som stereotyp och därmed 

negativ.124 

 

I Beck – Invasionen så gestaltas exotismen på ett annat sätt än i Den skrattande polisen. Den 

förekommer i största hand kring karaktärerna Jamil Dabajev och Dusanka, främst rörande hur deras 

relation gentemot varandra gestaltas. De håller ihop i vått och torrt, och Jamil Dabajev är utan att 

blinka villig att offra både sitt liv och sin frihet för Dusankas välbefinnande. Det ges ingen 

förklaring till varför de är förälskade, hur det kom sig att de gifte sig, vad för saker de skrattar åt 

tillsammans, vilka intressen de har gemensamt och så vidare. Om vi jämför denna relation med 

Martin Beck och kvinnan som han är romantiskt involverad i, så får tittaren där anledningar till hur 

det kan komma sig att de blir intresserade av varandra, vad som förenar dem, vilken sorts humor de 

båda har etc. Med Jamil Dabajev och Dusanka får vi inga sådana ”förmänskligande” ingångar i 

deras relation. De representerar istället det ”naturliga” och ”genuina”.125 Deras sanna kärlek och 

genomgoda intentioner ställs emot korruption, egoism och girighet. 

 

Att beskriva karaktärer som öppna, hjälpsamma eller förälskade är i sig ingenting negativt. I både 

boken och filmen blir dock dessa egenskaper och hur dessa tar sig i uttryck enkom reserverade den 

Andre och ställs mot ett Vi. Det blir en dikotomi där den enes egenskaper ses som en omöjlighet att 

appliceras på den andra. Det är av denna anledning som vi har att göra med exotism vilken, hur 

goda författarnas intentioner än är, skapar en klyfta mellan den Andre och Vi. 

10.7. Den essentiella Andre 

Beskrivningen av den Andre som essentiell, det vill säga oföränderlig och en del av ett sammanhang 

                                                 
124 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2011, s. 39 
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vilket i sig saknar en inneboende hierarki126 är något som förekommer både i boken Den skrattande 

polisen samt i filmen Beck – Invasionen. 

 

Den första aspekten av en generaliserande essentiell beskrivning av den Andre som Den skrattande 

polisen producerar är vilken relation de ovan nämnda karaktärerna har till det motsatta könet. Ingen 

av karaktärerna som har undersökts beskrivs som involverad i en monogam relation. Vi får inte reda 

på om Mohammed Boussi är involverad i någon relation. Inte heller mannen från Turkiet som 

Månsson förhör är beskriven som involverad i en relation. Det enda vi får reda på om hans 

rumskamrater är att två stycken anser att ett kvällsnöje involverar en flicka som heter Kerstin. Horst 

Dieke sägs visserligen ha en familj, men det beskrivs inte vilken slags familj det är han refererar till. 

Visserligen skulle det kunna vara en hustru och eventuellt barn, men han skulle lika gärna kunna 

referera till släktingar eller föräldrar när han använder benämningen ”familj”. Theresa Camarão är 

visserligen vid ett tillfälle förlovad, men detta nämns bara väldigt hastigt. Den mer omfattande 

beskrivningen av henne handlar istället om hennes utveckling till nymfoman och prostituerad. 

 

Med andra ord finns det ingen inneboende hierarki mellan de olika karaktärerna som beskrivs 

rörande relationer, ingen förändring eller något fragmentariskt.127 Inga aspekter rörande exempelvis 

genusstrukturer eller skillnader mellan gifta och ogifta, eller andra familjeförhållanden heller för 

den delen beskrivs heller. Alla av dessa karaktärer beskrivs istället som en stor hopklumpad helhet 

utan vare sig analys, reflektion eller beskrivning rörande strukturer i genus eller familj. De är med 

andra ord homogena.128 

 

Beck – Invasionen har inte en lika essentiell beskrivning av karaktärerna som går under kategorin 

den Andre i fråga om relationer. Här finns en större variation rörande dessa karaktärers familjeliv. 

Jamil Dabajev och Dusanka är gifta och ska dessutom ha barn. Ibrahim Kayed är ensamstående och 

tycks inte ha någon familjerelation. Detsamma gäller Ali Yousuf Boudin; betraktaren får inte reda 

på någonting rörande hans familj, vare sig gällande eventuell maka eller släktingar. Ahmed har 

liksom Jamil Dabajev familj. Hans familjesituation är dock annorlunda än Jamil Dabajevs. Hans 

familj finns kvar i Kazakstan och han för över pengar till dem på regelbunden basis för att de ska 

klara sig. 
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Det finns dock en annan aspekt rörande beskrivningen av den Andre i Beck – Invasionen som kan 

klassificeras som essentiellt. Denna aspekt rör vilken arbetssituation karaktärerna är inblandade i. 

Som tidigare nämnts är merparten av de personer som kvalificeras som den Andre i Den skrattande 

polisen vanliga arbetare. I Beck – Invasionen förhåller sig saker lite annorlunda. Alla karaktärer 

utom en av dessa karaktärer har ett yrke som på något sätt är förknippat med ljusskygg verksamhet. 

Då merparten av karaktärerna har jobb som förknippas med något som pågår bakom ljuset på 

”vanliga” medborgare i ett samhälle i samhället så blir denna bild av den Andre fixerad, och därmed 

essentiell.129 

 

Det går alltså att konstatera att saknaden av hierarkier dessa människor emellan nästan helt saknar 

gällande deras arbetssituation. Så gott som alla arbetar under de papperslösas villkor utan 

anställningstrygghet eller rättigheter, samt är förknippade till en ljusskygg illegal verksamhet. Det 

görs inga ansatser att nyansera klasskillnader karaktärerna emellan. Således berättas det en 

”sanning” om den Andre, baserad på att man uppmuntrar vissa aspekter hos den Andre och tystar 

ner andra aspekter i syfte att få karaktärerna att passa den redan etablerade kunskapsregimen om 

den Andre.130 

10.8. Den Andre och samtiden 

En skillnad mellan boken Den skrattande polisen och filmen Beck – Invasionen är vilken roll den 

Andre spelar i själva huvudhistorien. I Den skrattande polisen har de utlänningar som polisen 

förhör ingenting med mordet att göra. Deras inblandning är snarare att betrakta som ett villospår. 

Mördaren visar sig istället vara en bolagsdirektör vars huvudsakliga mål med mordet var att 

undanröja polisen Åke Stenström som var hans tidigare brottsliga gärningar på spåren. I Beck – 

Invasionen är å andra sidan morden som utreds direkt kopplade till den belägenhet som den Andre i 

filmen beskrivs ha. Tomas Engberg mördade Ibrahim Kayed för att mörka att han själv sysslade 

med människosmuggling. Jamil Dabajev, vilken själv är insmugglad papperslös, blir vid ett tillfälle 

huvudmisstänkt för mordet. Visserligen förekommer det i Beck – Invasionen också ett villospår. 

Polisen, främst Säpo, tror till en början att morden är kopplade till ett stundande islamistiskt 

terrordåd. Det visar sig senare att så inte är fallet. Skillnaden mellan villospåret som förekommer i 

Beck – Invasionen och det som förekommer i Den skrattande polisen är att de karaktärer som 

misstänks som anstiftare till terrordåd i Beck – Invasionen har en direkt inblandning i de mord som 
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sker, även om de inte på något sätt att skyldiga, medan de misstänkta som tillhör den Andre i Den 

skrattande polisen inte har någon som helst koppling till varken mordet eller den skyldige. Temat 

kring berättelsen om en samtida företeelse i samhället handlar således i Beck – Invasionen om en 

aspekt som berör det globala samhället och papperslösa invandrare, medan temat i Den skrattande 

polisen snarare berör kapitalism och denna ideologi blir en analogi för brottslighet och vice versa. 

 

Boken Den skrattande polisen skrevs år 1967 och publicerades år 1968. Under denna tid hade 

arbetskraftsinvandringen från länder såsom Finland, Irland och medelhavsområdet förekommit 

under ett tjugotal år.131 I Sverige hade man under denna tid börjat utveckla produktionslinjen åt ett 

håll som uppmuntrade frammarschen av ”löpande bandet-principen” samt en uppdelning av 

arbetsuppgifterna till många, små enklare sysslor.132 Under denna tid rådde det brist på arbetskraft i 

Sverige, vilket var en av huvudorsakerna till den ökande arbetskraftsinvandringen.133 Denna 

arbetskraftsinvandring var även starkt anknuten till återutvandring, det vill säga att de personer som 

kom till Sverige för att arbeta efter en tid återvände hem.134 Den diskussion som under denna tid 

pågick rörande arbetskraftsinvandring var först och främst facklig. Bland annat var man på facklig 

nivå mån om att de utländska arbetarna skulle organisera sig fackligt så att de skulle få samma 

rättigheter som svenska arbetare.135 Andra argument som anfördes mot en mer fackligt organiserad 

samt mer reglerad arbetskraftsinvandring var bostadsbrist, arbetslöshet samt vad man kallade 

”utlänningsslum” i de större städerna.136 Även om det i viss mån förekom främlingsfientliga röster 

på lokal nivå gentemot de invandrare som kom hit från bland annat medelhavsområdet för att arbeta 

137 så rörde den stora omfattande diskursen som handlade om främlingsfientlighet under denna tid 

rasismen mot de svarta, främst den som förekom i USA och Sydafrika.138 

 

I dagens Sverige är diskursen rörande rasism och främlingsfientlighet annorlunda gentemot hur den 

såg ut 1967. Enligt en undersökning gjord av Inizio i januari 2017 visar sig den politiska fråga som 

majoriteten av svenska folket anser vara flyktingar och invandring.139 Sverigedemokraterna hade 

länge ett uttalat mål vilket bestod i att samtliga invandrare som kommit till Sverige efter 1970 måste 
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åter-utvandra till de länder som de kommit ifrån och tidigare deltog partiet bland annat i våldsamma 

demonstrationer och manifestationer tillsammans med nazistiska skinheads.140 På senare år har 

Sverigedemokraterna ansträngt sig för att göra sin retorik och framtoning mer rumsren,141 men man 

kan än idag i bland annat deras principprogram läsa teorier om invandrare och folk av olika 

nationaliteter som har sin grund i ett genetiskt och biologiskt tankesätt rörande folk av olika 

”raser”.142 

 

I valresultatet 2014 blev Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti med 12,86%.143 Vanliga 

argument som i samtida debatter förs gentemot invandring är att denna skulle utgöra ett hot 

gentemot den svenska välfärden.144 

 

Det går alltså att konstatera att diskursen rörande invandring är en helt annan idag än vad den var år 

1967. På den tiden sågs invandringen, och då speciellt arbetskraftsinvandringen, inte som en 

jättestor politisk fråga och när den diskuterades var det främst inom den fackliga verksamheten. När 

man talade om rasism och främlingsfientlighet så rörde detta främst den rasism gentemot svarta som 

förekom i USA och Sydafrika. Idag finns det ett tydligare sammanlänkat tankemönster som 

sammankopplar rasistiskt och främlingsfientligt tänkande till en vanföreställning av att det svenska 

folkhemmet håller på att utarmas på grund av invandrare. Denna förskjutning i diskursen syns också 

i vilken roll invandrare får ha i Den skrattande polisen samt Beck – Invasionen. I den förstnämnda 

får invandringen befinna sig i ett sidospår i bokens handling, vilket även stämmer överens om hur 

samhällsdiskursen fördes under denna tid. I den sistnämnda anknyts invandring till själva 

huvudtematiken i historien, vilket återspeglar den allmänna synen på frågans aktualitet idag. 

 

Denna förskjutning i diskursen kan man även se när man jämför vad olika karaktärer i Den 

skrattande polisen och i Beck – Invasionen har för åsikt om den Andre. I Den skrattande polisen 

uttrycker karaktärer som vi ska tycka om, exempelvis Gunvald Larsson och Martin Beck, som 

enbart talar om den Andre antingen i nedsättande eller fördomsfulla termer. I Beck – Invasionen är 

alla fördomsfulla uttalanden reserverade karaktärer som betraktaren inte ska sympatisera med. Det 

är i den samtid som boken utspelar sig i fullt möjligt att få en karaktär att framstå som sympatisk 
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samtidigt som denne har en naiv och fördomsfull inställning till den Andre, för att diskursen om 

invandring inte var lika viktig på den tiden. I vår samtid är det mycket svårare för betraktaren att 

ställa sig bakom en karaktär som är öppet fördomsfull. 

10.9. Sammanfattning 

Således går det att konstatera att både exotism och essentialisering står att finna både i boken Den 

skrattande polisen och i filmen Beck – Invasionen. Dessa två aspekter tar sig dock olika slags 

uttryck i boken och filmen. I boken består exotismen dels i att karaktärerna som går under devisen 

den Andre beter sig ”naturligt” och ”genuint”145 i fråga om att de inte är medveten om de sociala 

koder som merparten av invånarna i Sverige använder sig av, vilket märks i deras beteende. I filmen 

är exotismen snarare kopplad till hur relationen mellan karaktärerna Jamil Dabajev och Dusanka 

gestaltas. Även den essentiella146 beskrivningen av den Andre skiljer sig mellan boken och filmen. I 

boken består det essentiella i hur den Andres familjerelationer beskrivs, eller snarare inte beskrivs 

alls. I filmen består det essentiella snarare i hur den Andres arbetssituation ser ut, att de alla är 

kopplade till en ljusskygg verksamhet. 

 

Att exotismen och det essentiella förekommer i både boken och filmen kan kopplas till författarnas 

positionering.147 Både Sjöwall & Wahlöö samt Daniel Karlsson skriver om grupper som de själva 

inte tillhör vilket förmodligen är en bidragande orsak till att beskrivningarna blir exotifierande och 

essentiella istället för nyanserade. Det faktum att exotismen och det essentiella tar sig i olika uttryck 

i boken och filmen tycks främst bero på i vilken samtidskontext de olika verken befinner sig i. 

 

Samtidskontexten avgör även hur pass framträdande roll diskursen som den Andre får i boken och 

filmen. Under den tid boken utspelar sig i är debatten rörande invandring inte särskilt utbredd i 

Sverige,148 vilket gör att den Andres roll i boken blir att betrakta som ett sidospår. I filmens samtid 

är frågan om invandring högt på dagordningen för det svenska folket, och därmed blir denna fråga 

även historiens huvudämne. 
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11. Avslutande reflektion 

Nu när denna uppsats är färdigställd kan jag konstatera att jag har lyckats svara på de 

frågeställningar som jag åtog mig att behandla. Jag har besvarat hur synen på den Andre porträtteras 

i det litterära verket Den skrattande Polisen, samt i filmen Beck – Invasionen, samt på vilka sätt 

dessa beskrivningar av Den Andre skiljer sig åt i ovan nämnda verk. Jag har även lyckats utröna vad 

för tendenser man i beskrivningarna av den Andre i boken Den skrattande polisen och filmen Beck 

– Invasionen samt den Andres inkludering i samhällsdiskursen i de båda verkens samtid. 

 

Det kan även konstateras att jag genom denna undersökning tillfört något nytt till forskningsfältet 

rörande Sjöwall & Wahlöös författarskap då jag i större utsträckning än tidigare forskare har 

undersökt beskrivningen av den Andre i böckerna och filmerna samt jämfört dessa olika verk och 

placerat beskrivningen i rådande samhällsdiskurs. 

 

Det är tydligt att denna undersökning kan komma väl till gagn för en litteraturorienterad uppgift i 

klassrummet i en skola. Undersökningen kan kopplas till de styrdokument som jag ovan hänvisat 

till. Detta får även stöd av Linda Hutcheons beskrivning av adaption i egenskap av 

undersökningsverktyg. 

 

Rörande framtida forskning finns det många uppslag som skulle kunna undersökas ytterligare. Det 

skulle exempelvis vara möjligt att göra liknande närläsning utifrån adaptionsteori fast rörande andra 

ämnen som behandlas både i böckerna och i filmerna. Förslag till sådana ämnen skulle kunna vara 

narkotika, ungdomsbrottslighet, eller varför inte datatekniken, som var i sin linda när Sjöwall & 

Wahlöö skrev Roman om ett brott och idag är en stor del av vårt samhälle. 

 

Det skulle även vara möjligt att göra en liknande närläsning utifrån adaptionsteori med en annan av 

böckerna i serien samt en annan film. Antingen en annan av filmerna där Peter Haber spelar Martin 

Beck, eller kanske en av de tidigare filmerna. 
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