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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om normbrytande karaktärer i serierna Bron, The bridge 

och The tunnel och deras kulturella kontext. Genom karaktärsanalys av de 

kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive serie undersöks vad deras 

normbrytande beteenden och tankesätt kan spegla av dess kulturella kontext. 

Genom att analysera hur karaktärerna bemöts av bikaraktärer, analyseras 

bilden av hur accepterande den kulturen som karaktären befinner sig i är. 

Uppsatsen behandlar ämnen som den ”problematiska detektiven” och 

normativa beteenden i det syfte att påvisa hur adaptioner påverkas av kulturell 

kontext. 
 

Nykelord: Bron, adaption, kultur, transnationell, normbrytande, genus  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skandinavien har producerat många populära kriminaldetektivsdraman, såväl inom 

litteratur som film och tv. Verken skildrar ofta plågade karaktärer, i mörka, gråa miljöer 

som löser invecklade brottsmysterier. Skandinaviska filmer och tv-serier präglas av 

ländernas unika välfärdsstrukturer och skildrar ofta acceptans och tolerans kring 

jämställdhet och mångfald då respekten för individen och frihet är viktig för 

skandinaverna.1 Den audiovisuella stilen och dess plågade karaktärer som filmerna ofta 

innehar, har anammats och återskapats i många olika former runt om i världen. Under 

tidigt 2000-tal tog dessutom en trend inom kriminal-serier fart i tv-tablåerna då en ström 

av instabila och udda detektiver tog plats i tv-rutorna. Det finns många tolkningar av 

den tvivelaktiga och problematiska detektiven, eller ”defective detective”2 som de 

kallas. I USA kom tv-serier som Dexter (2006) där Dexter är en seriemördare, 

Elementary (2012) där Sherlock är drogmissbrukare och Carrie i Homeland (2011) som 

ofta experimenterar med sina mediciner för sin bipolaritet. Alla tre av dessa karaktärer 

skulle kunna ses som olämpliga för sina jobb, men deras egenheter och alternativa 

tankesätt är också anledningen till varför de gör sina jobb så bra. Den typ av karaktär 

med dessa karaktärsdrag är vanligt förekommande i film noir och inte minst inom 

nordic noir. År 2011 kom ännu en ny tolkning av den problematiska detektiven i tv-

serien Bron (SVT, DR, 2011). Serien som utspelar sig i Malmö och det lika gråa 

Köpenhamn kretsar kring svenska Saga Norén, en logisk och rationell polis med en 

outtalad diagnos på autismspektrumet.3 När en kropp hittas på Öresundsbron, mitt på 

gränsen mellan Danmark och Sverige, tvingas Saga samarbeta med den varma och 

familjedrivna danska polisen Martin Rohde. Serien har sålts till 160 länder och hittills 

har serien spelats in i tre nya versioner. I adaptionerna av serien liknar de kvinnliga 

protagonisterna varandra, men skildringen av det normbrytande beteendet skiljer sig åt. 

I adaptionerna sker tolkning och översättning av det normbrytande beteende som Saga 

 
1 “Sweden is the most extreme country in the world” Patrik Lindenfors, the local, publicerad 19 Juni 
2016, hämtad 11/12 2019. 
 https://www.thelocal.se/20160719/sweden-is-the-most-extreme-country-in-the-world  
2 “a detective as a main character in a dramatic story and have them not have at least one serious character 
flaw that's tangential to them actually working cases”, hämtad 11/12 2019. 
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/DefectiveDetective 
3 Isadora Garcia Avis, “Adapting landscape and place in transcultural remakes: the case of Bron|Broen, 
The bridge and The tunnel”, Series: International Journal of TV Serial Narratives, 2015, 133. 
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har och illustrerar då vilka typer av egenheter och normbrytande som accepteras i det 

nya kulturella sammanhangen som serierna reproducerats i. Med påståendet att Saga 

Norén i Bron är en normbrytande personlighet menar jag att hon inte följer den typiska 

kvinnliga karaktärsnormen och inte heller den typiska kvinnliga detektivsnormen. Med 

sociala normer syftar jag på gemensamma konventioner och förväntningar på hur 

människor beter sig gentemot varandra i ett sammanhang. Med genusroller menar jag 

de kulturella föreställningar som visar på hur män och kvinnor agerar. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur etablerade normativa beteenden och 

genusnormer representeras, adapteras och stöps om i transnationella adaptioner utifrån 

olika kulturers synsätt på just genus och normavvikande beteenden. Detta görs genom 

att jämföra på vilket sätt normbrytande personligheter gestaltas i adaptioner av TV-

serien Bron. Utifrån detta kommer jag även kunna belysa olika strategier för att 

förstärka en karaktärs egenskaper och egenheter och hur dessa kan behöva översättas 

och anpassas till en ny publik. 

Jag kommer att diskutera originalserien Bron (2011) och två av de adapterade 

versionerna, The tunnel (2013) och The bridge (2013) och hur representationen av 

huvudkaraktären i tre serier, skiljer sig från varandra i sociala situationer. 

Protagonisterna i dessa tre serier har alla normbrytande personligheter och 

normbrytande sätt att kommunicera och interagera med människor i deras omgivning. 

Detta leder i sig till reaktioner från bikaraktärerna runt omkring dem. Hur de blir 

bemötta av karaktärerna runt omkring dem påverkar hur huvudkaraktären uppfattas, 

både av andra karaktärer och av publiken. 

Jag kommer därför undersöka hur de kvinnliga protagonisternas beteende skiljer sig, 

men också hur deras beteende uppfattas i seriens universum och därigenom belysa vilka 

kulturella synsätt som påverkat hur karaktärerna i de olika adaptionerna av Bron 

formats. De frågor jag kommer att ställa i denna uppsatsen är:  

- Hur interagerar de olika versionerna av den kvinnliga protagonisten med sin 

omgivning? 

- Hur reagerar karaktärerna i protagonistens omgivning på hennes normbrytande 

beteenden? 
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- Vad säger detta om de olika produktionskulturernas syn på normer vad gäller genus 

och individualitet? 

 

1.3 Tidigare forskning 
Yvonne Griggs skriver specifikt om genren Nordic noir och kopplingen mellan 

originalmaterial och adaption och under vilka förutsättningar som adaptioner utförs.4 

Begreppet Nordic noir används för att benämna en viss skandinavisk litteratur, film och 

tv inom kriminalgenren,5 och härstammar från genren film noir.6 Griggs påstår att 

produktionsbolag i andra länder gärna återskapar Nordic noir och att formatet är 

populärt tack vare den audiovisuella stilen, det utdragna formatet och de komplicerade 

karaktärerna. Hon uppmärksammar att de manliga huvudkaraktärerna i film noir ofta är 

en blandning av undersökande ensamvargar samtidigt som de besitter en sexuell mystik, 

vad Griggs väljer att benämna som manlig motsvarighet till femme fatal.7 Hon menar att 

det sättet att skildra män är en väl etablerad generell norm inom genren kriminalfiktion. 

Griggs menar dock att det, i Nordic noir, ofta är kvinnor som får rollen som anti-hjälten 

och att den rollgestaltningen, som tidigare bara tillämpats män, nu applicerats på 

kvinnliga karaktärer också. Hon använder Saga Norén (Bron 2011) och Sarah Lund 

(Forbrydelsen 2007) som exempel och lyfter fram att de kvinnliga karaktärerna i Nordic 

noir porträtteras som mycket intelligenta men sällan glamorösa. Kvinnorna i Nordic 

noir-produktioner identifierar sig först och främst med förmågan att lösa brott.8 Griggs 

menar att Nordic noir och dess karaktärer sällan följer genusmallen,9 och att genren står 

i framkant när det kommer till gestaltning av genus och tänjer på gränser i dess 

porträttering av kvinnliga karaktärer. Dock påstår hon att adaptionerna som gjorts av 

Bron och Forbrydelsen inte lyckas med detta och inte är lika övertygande i sin 

representation av revolutionerande genusnormbrytande karaktärer. 

 
4 Yvonne Griggs, Nordic Noir TV crime drama as remake, (London: Routledge, 2018), 278. 
5 ”term som används för att karakterisera skandinaviska romaner, filmer och tv-serier inom 
deckargenren”, hämtad 11/12 2019. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordic-noir 
6 ”term myntad av franska kritiker om en viss typ av Hollywoodfilmer, som skildrar en mörk värld där 
dubbelspel, svek och mord är stående inslag.”, hämtad 11/12 2019. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/film-noir 
7 kvinna som, framför allt med sexualiteten som vapen, demoniskt behärskar männen i sin omgivning.” 
hämtad 11/12 2019. 
 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/femme-fatale 
8 Griggs, 280.  
9 Griggs, 280. 
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Sharon Shahaf menar att, i och med den globalisering och den digitala utvecklingen 

som ägt rum de senaste tio åren så tar människor del av nya händelser och tankar, runt 

om i världen och då även nya tv-program.10 Hon menar att efter reality-tv-formatets 

genomslag har det på senare år skett en ökning i produktionen av dramabaserad tv, som 

sedan köpts och producerats på nytt i andra länder.11 Sakta men säkert har detta lett till 

att mer tv har producerats, fler röster har fått komma till tals och de engelsktalande 

länderna har inte längre monopol på exporterade tv-koncept.12 Hon poängterar också att 

tillsammans med dessa nya röster kommer också nya former av karaktärer. 

Isadora Garcia Avis, skriver i sin text ”Adapting landscape and place in transcultural 

remakes: The case of Bron|Broen, The bridge and The tunnel” (2015)13 att det finns 

universella teman i globalt adapterade tv-koncept och att i dessa transkulturella 

återskapade versioner möjliggörs och visas lokala identiteter. En series framgång kan 

bero på hur bra dessa identiteter översätts och placeras i ett nytt sammanhang. Garcia 

Avis menar att platsen i serierna fungerar som narrativ drivkraft. Hon definierar plats 

som en fysisk plats som bär på kultur, historisk och personlig innebörd, såväl som att 

vara en befintlig plats.14 När en serie reproduceras på en ny plats måste den universella 

tematiken samspela med den lokala kontexten den appliceras i. De olika 

socioekonomiska, kulturella och politiska förutsättningarna måste därmed översättas 

eller anpassas.15 Universalitet bör dock inte tolkas som en vilja att normalisera och 

neutralisera det lokala utan att viljan att ha universella teman innebär att de universella 

faktorerna måste samspela med de lokala faktorerna.16 Därför måste platsen, alltså de 

lokala aspekterna i serien, samspela med de andra narrativa elementen så som genre och 

karaktärer etcetera. Garcia Avis menar att platsen serien utspelar sig på sålunda har en 

påverkan på hur karaktärerna uppfattas och alltså formar dem, men att karaktärerna 

också säger någonting om platsens nationella teman och stereotyper.17 

 
10 Sharon Shahaf, “Decentering innovation: Israeli television industry and the Format-driven 
transnationals turn in content development” i New Patterns in Global Television Formats, red. Karina 
Aveyard, Pia Majbritt Jensen och Albert Moran, (Bristol: Intellect, 2016), 247. 
11 Shahaf, 247. 
12 Shahaf, 247. 
13 Isadora Garcia Avis, “Adapting landscape and place in transcultural remakes: the case of Bron|Broen, 
The bridge and The tunnel”, Series: International Journal of TV Serial Narratives, 2015. 
14 Garcia Avis, 129. 
15 Garcia Avis, 130.  
16 Garcia Avis, 130. 
17 Garcia Avis,134. 
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Eduard Cuelenaere, Gerjan Willems och Stijn Joye har skrivit om filmerna Hasta la 

vista (2011) och Adios Amigo (2016) som är baserade på samma dokumentär, For one 

night only (BBC, 2007). Båda filmerna kommer från Nederländerna, men skiljer sig åt 

språkligt, då den ena är på flamländska och den andra på holländska. Cuelenaere, 

Willems och Joye menar att genom att återskapa film så ger det en bättre inblick i 

originalfilmen som kulturellt verk och ger en djupare förståelse för dess djupare mening 

och intertextualitet,18 men att återskapa film har ett pris. De menar att originalets 

betydelse kan blekna när det återskapas i ny kulturell kontext och får nya betydelser och 

referenser.19 Genom att påvisa de förändringar som gjorts, uppmärksammas den nya 

innebörden och vad filmskaparen haft för intentioner och fördomar som lett till 

ändringarna. De skriver att genom att analysera adaptionerna i förhållande till originalet 

så åskådliggörs den lokala tematiken som finns i den universella tematiken och vice 

versa. 

 

1.4 Teori 
1.4.1 Karaktärsanalys 

För att förstå hur karaktärer bryter mot normerna, måste en grund läggas för analys av 

hur uppsatsens tre huvudkaraktärer är uppbyggda, på vilka sätt som icke-normativa 

beteenden och karaktärsdrag presenteras och hur Saga och respektive adaption passar in 

i respektive fiktiva världs kulturella kontext. Jens Eder definierar karaktär som 

definierbar varelser med inre liv som kommuniceras till en publik.20 Han menar också 

att olika typer av filmer och olika typer av karaktärer kräver olika tolkningar och 

därmed också olika analyssätt för att få en tydligare bild av karaktärers olika 

komponenter.21 Eders karaktärsanalysmetod, som han väljer att kalla 

”karaktärsklockan”,22 fokuserar på att dela upp filmen och dess karaktärer i olika 

dimensioner, beroende på vilken typ av analys som ska utföras. Han delar därför upp 

karaktärsanalys i en betraktelse av karaktären som fiktiv person, artefakt, symbol och 

symptom.  

 
18 Eduard Cuelenaere, Gertjan Willems, Srijn Joye, “Remaking identities and stereotypes: How film 
remakes transform and reinforce nationality, disability, and gender”, European journal of culture studies, 
2019, 614. 
19 Cuelenaere, Willems, Joye, 625. 
20 Jens Eder, “Understanding characters”, Projections. The Journal for Movies and Mind, 2010, 18. 
21 Eder, 22. 
22 Eder, 21. 
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Analysen som fokuserar på karaktären som fiktiv person sker i förhållande till den 

fiktiva värld som den lever i och fokuserar på karaktärens fysiska attribut så väl som 

dess mentala. till exempel kroppsform, kroppsspråk, utseende, personlighet, dess motiv 

och känslor, samt dess sociala beteende. Alla dessa attribut påverkar hur karaktären 

uppfattas av publiken och karaktärens kärna formas därmed. Den artefaktiska aspekten 

handlar om att allt i film kan ses som information som är förmedlad medvetet, eller 

omedvetet, av skaparna av filmen. Informationen om karaktärer kan formas och betonas 

genom allt från scenografi, kameraarbete, ljuddesign och skådespelare. All denna 

information tolkas sedan av åskådaren, medvetet och omedvetet. Den symboliska 

dimensionen handlar om vad karaktärer är menade att representera. Karaktärer kan i 

film vara menade att personifiera tankar och kan få symbolisera hela ideologier och kan 

sålunda anses som huvudmedlet för det allmänna tematiska påståendet i en berättelse. 

Eders definition av karaktären som symptom handlar om hur publiken uppfattar 

verklighetens påverkan på filmen. Det kan handla om publikens tankar kring hur 

karaktären blev som den blev utanför filmens universum och besluten som resulterat i 

formandet av karaktären. Karaktärer som symptom handlar om att kunna se karaktärer 

och även filmen, i ett kulturellt sammanhang. Genom att tolka karaktären som symptom 

kan kulturella mentaliteter och sociokulturella konventioner åskådliggöras och 

karaktären kan säga mycket om de omständigheterna och föreställningar som den 

utformats och skapats utifrån.23 Ett exempel skulle kunna vara hur en skådespelares 

personliga politiska åsikter påverkar hur åskådaren uppfattar filmkaraktärens politiska 

ideologi. 

1.4.2 Normbrytande beteende 

I uppsatsen kommer normbrytande beteende att analyseras. För att göra det måste först 

normer och normbrytande förklaras. Jacques Rancière menar att människor, kulturellt, 

gör överenskommelser om att leva med en gemensam världsbild och att denna 

gemensamma verklighet utgör en form av politisk ram för vad som kan upplevas, göras 

och tänkas.24 Detta möjliggör att specifika ämnen och beteenden upplevs, vilket i sig 

resulterar i etablerandet av specifika och gemensamma grunder för hur människor är, 

talar, tänker och agerar. Detta innebär alltså att normer för beteenden, tankesätt och 

språkhandlingar skapas. Michel Foucault skriver om hur normer bibehålls genom  

 
23 Eder, 32. 
24 Jacques Rancière, The politics of literature, (Cambridge: Polity, 2011), 10.  
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övervakning i samhällen och gör liknelsen med ett fängelse där det finns en osynlig 

övervakare som ser allt fångarna gör.25 De iakttagna vet om att de är övervakade och att 

övervakningen sker från tornet, men de vet inte vem övervakaren är eller när han 

befinner sig i tornet och kan därför inte veta när de blir granskade.26 Foucault menar att 

de regler som de är manade att följa då blir normer och fångarna börjar därför agera 

utifrån dessa normer. Fångarna accepterar fängelset som det normala och börjar leva i 

ett konstant tillstånd av bestämd ordning.27 Normer består och etableras om och om igen 

när människor gör som andra människor gör. Avviker en individ från normen har det 

någon form av negativ effekt på dennes sociala liv. På samma sätt som i fängelset, så 

har samhället en slags kontroll över sina medborgare och laglydigt beteende blir 

normaliserat. Dessa förväntningar fungerar sedan som styrande krafter som påverkar 

hela samhällen.28 Jack Gibbs kategoriserar normer och betonar att det finns formella och 

informella normer. Formella normer utgår från givna förutsättningar, medan informella 

normer uppstår från mer abstrakta sociala konstruktioner, vilket gör de informella 

normerna svårare att analysera. Sociokulturella system av normer handlar om hur 

människor interagerar och kommunicerar och även vilka sociala och moraliska normer 

ett samhälle har. Sociokulturella system skapar samanhållning. Om samhällets sociala 

spelregler inte är inlärda och en individ bryter mot normer känner individen ofta obehag 

och riskerar att gå miste om mänskliga och djupa förbindelser.29 Sammanfattningsvis 

skapar normer gemenskap, men brytande mot normerna skapar en klyfta mellan 

individen och resten av samhället. 

  

1.4.3 Kvinnligt normativt beteende 
Det finns förväntningar på hur människor ska bete sig och dessa förväntningar kan ha 

stor betydelse för hur människor upplever varandra. Dessa förväntningar skiljer sig 

beroende på om man är man eller kvinna. Denna uppsats fokuserar på kvinnliga 

karaktärer som bryter mot genusnormer och hur reaktionerna på deras beteenden yttrar 

sig. Judith Butler betonar att kön är vad som skiljer män och kvinnor åt rent fysiskt och 

att genus är det som skiljer dem åt socialt, mentalt och i agerande. Hon menar att 

 
25 Roddy Nilsson, Foucault: en introduktion, (Malmö: Égalité, 2008), 108. 
26 Nilsson, 109. 
27 Nilsson, 108.  
28 Matthias Baier, Måns Svensson, Om normer, (Malmö: Liber, 2009), 18. 
29 Baier, Svensson, 159.  
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samhällets normer därmed påverkar en människas genus eftersom människor har 

föreställningar om hur en man eller kvinna ska uppföra sig och om kvinnligt och 

manligt beteende. Om någon kategoriseras som manlig eller kvinnlig beror därför inte 

på ens person menar Butler. Det är istället ett uppträdande som utförs eller uppförs 

utifrån rådande normer.30 Dessa sociala normer och genusroller som människor 

uppträder utifrån är inte medvetna eller frivilliga, utan tilldelas individen innan denne 

har ett val. I sin text Undoing gender (2004)31 skriver Butler att det skulle kunna gå att 

upphäva dessa socialt konstruerade normer som begränsar livet utifrån kön och genus. 

För att ta avstånd från dessa normer måste individen vara medveten om dem, samtidigt 

som denna måste leva i en värld där denne ständigt förväntas leva enligt normerna.32 

Om personer väljer att inte följa genusnormerna finns det både institutionaliserade 

krafter och informella beteenden som straffar och försöker normalisera personer som 

bryter mot dessa genusnormer.33 

 

1.4.4 Kvinnliga detektiver 
Hur kvinnliga detektiver och poliser skildras i film och tv skiljer sig från hur manliga 

sådana representeras. Nancy Jurik och Gray Cavender belyser att kvinnliga detektiver 

och poliser började dyka upp i kriminalfilmer- och serier när kvinnliga poliser blev allt 

vanligare i verkligheten. Innan dess hade detektivarbetet mest setts som en hobby hos 

fiktionella kvinnor, mer som utslag för kvinnlig nyfikenhet än som ett yrke. Samtidigt 

som kvinnor antog rollen som brottsbekämpare så antog de också samma plågade 

personligheter som de manliga föregångarna i deckare. Det som hände när kvinnor 

började lösa brott var att brotten som porträtterades i film och tv blev mer 

verklighetsförankrade. Sociala och strukturella samhällsproblem började lyftas fram.34 

Kvinnor hade i fiktion tidigare ofta givits rollerna som socialarbetare och vårdgivare. 

Som polis var kvinnliga protagonister mer empatiska och känslomässigt kopplade till 

brottsoffren.35 Våldet mot kvinnor i film och tv var ingenting nytt, men det som hände 

var att plötsligt såg de kvinnliga protagonisterna sig själva i offren och med det fick 

 
30 Judith Butler- Your behavior creates your gender[online video], PatchworkCasopis, publiserad 7 
augusti 2012, 7/8-2012, https://www.youtube.com/watch?v=WRw4H8YWoDA, hämtad 9/12-2019. 
31 Judith Butler, Undoing gender, (NewYork: Routledge, 2004). 
32 Judith Butler, Undoing gender, 4. 
33 Judith Butler, Your behavior creates your gender. 
34 Nancy Jurik, Gray Cavender, “Feminist themes in television crime dramas”, Criminology and criminal 
Justice, 2017, 2. 
35 Jurik, Cavender, 18. 
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detektiven en ny dimension. Kathleen McHugh påpekar även hon att den problematiska 

detektiven förekommer som gestalt bland både manliga och kvinnliga karaktärer, men 

för detektiver som har någon form av diagnos så är det genomgående att det är 

detektivens diagnos som bidrar till hens geni.36 Hon menar också att i serier med en 

kvinnlig detektiv som protagonist så har den kvinnliga detektiven ett annat 

tillvägagångsätt än de manliga detektiverna. Kvinnorna använder sig ofta av vad 

McHugh väljer att kalla ”felt knowledge”,37 som hon baserar på Lindsay Steenbergs 

definition av female forensic intuition, en instinktiv kompetens som är ett resultat av de 

moraliska skyldigheter som medföljer kvinnors  erfarenhet av moderskap och som 

offer.38 McHugh menar att kvinnliga detektiver, genom denna genusbaserade erafenhet, 

har en empatisk förmåga och kan identifierar sig med mördare och offer samtidigt som 

det formar hennes analyserande och uppfattning av brottsfallet.39 

 
1.5 Metod 
I uppsatsen kommer jag att genomföra tre karaktärsanalyser som är baserade på delar av 

Jens Eders karaktärsklocka. I analysen kommer första säsongen av varje serie att 

analyseras separat. Jag kommer att välja scener jag tycker är talande för adaptionernas 

huvudkaraktärer, dess normbrytande beteende och hur de bemöts av andra karaktärer. 

Jag kommer att analysera vad som sker och vad det har för effekt på uppfattningen av 

karaktären. Sedan kommer jag att jämföra resultaten för att få en klarare bild av vilka 

karaktäriseringar som är globala översättningar och vilka som är lokala och har 

anpassats. Därefter kommer jag att jämföra hur dessa karaktärer gestaltas och uppfattas. 

Utifrån mina slutsatser av analysen kommer jag att använda mig av Eders analysmetod 

av karaktärerna utifrån symtom- och symbolaspekterna. Utifrån det kommer jag 

undersöka vilka fördomar och kulturella faktorer som format karaktärerna, samt vad de 

representerar och är symptom på. 

Genom att välja ut scener som är talande för hur karaktärerna representeras och 

utmärker sig i sitt beteende hoppas jag att få reda på hur den kulturella omgivningen 

 
36 Kathleen McHugh, “The female detective, neurodiversity, and felt knowledge in engrenages and 
Bron/Broen”, Television & New Media, 2018, 539. 
37 McHugh, 537. 
38 Lindsay Steenberg, “Forensic science in contemporary american popular culture”, The Journal of the 
Midwest Modern Language, 2013, 214.  
39 McHugh, 537. 
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påverkat formandet av karaktären. Genom detta kan jag få en djupare förståelse för hur 

karaktärer adapteras beroende på kulturell kontext. 

 

2. Analys 
I denna del kommer olika genomgående tankar och teman, utmärkande för varje serie, 

att analyseras. Dessa ämnen anses vara talande för den kultur som serien utspelar sig i. 

De teman och tankar kommer sedan att jämföras och kontrasteras med originalserien 

Bron.  

2.1 Bron (SVT, DR, 2011) 

2.1.1 Saga i Bron 

Serien Bron handlar om polisen Saga Norén och hennes danska kollega Martin Rhodes 

och deras jakt på en seriemördare som härjar i Köpenhamn och Malmö. Saga som har 

en outtalad aspergerdiagnos, agerar alltid först och främst utifrån logik och regler. Saga 

och Martin kan ses som varandras motpoler när det kommer till deras tänkande och 

agerande. Samtidigt har de båda egenskaper som kan anses vara typiska för deras 

nationalitet.  Saga är känsloneutral och saklig, medan Martin är emotionell och 

hetlevrad. De två kompletterar varandra i sitt arbete och väger upp för varandras 

svagheter. Sagas alternativa tankesätt sträcker sig utanför normens ramar men i och med 

det kommer också ett utanförskap. Som kvinna skiljer sig Saga från andra detektiver då 

hon sällan knyter ann till offren emotionellt och detta är någonting som gör att hon 

avviker från normen. Hennes beteende innebär tillrättavisningar från människor i 

hennes omgivning, som agerar som normerande övervakare. Sagas tankegångar må vara 

okonventionella och hennes tilltal må vara direkt och stundvis hårt, men det betyder inte 

hon inte bryr sig om vad andra människor tycker och tänker om henne. 

 

2.1.2 Saga är saklig och kan inte se något annat sätt att tänka 

Ett tydligt tema i serien och inte minst i Saga och Martins relation, är kampen mellan 

logik och känsla. Saga tycks ha ett logiskt resonemang bakom varje handling, men när 

Martins son August sovit över hos Saga förstår inte Saga varför Martin blir upprörd. 

Saga förstår att Martin är arg på henne och frågar honom också rakt ut om han är arg, 

men hon frågar aldrig varför han är arg och därför kommer det heller inte fram att 

Martin missförstått situationen. Martin som är bra på att läsa signaler och vet att 
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människors ord kan bära på ytterligare innebörd, blir upprörd över situationen och ser 

inte på situationen rationellt. Han påverkas emotionellt. Han är i stunden oförmögen att 

tänka steget längre och faktiskt fråga rakt ut vad som hänt mellan August och Saga. För 

Martin är det personligt och emotionellt då han antar att August och Saga haft en 

sexuell relation, men detta är inte uppenbart för Saga. Saga visar att hon är oförmögen 

till att tolka någon annan mening i det hon säger och att hon heller inte kan se hur någon 

annan skulle kunna tolka henne annorlunda. Inte förrän Sagas chef, Hans, påpekar att 

Martin, precis som han själv, förmodligen tolkat sova över som detsamma som att de 

haft sex, förstår Saga varför Martin är arg. Saga kan dock fortfarande inte förstå vad det 

är som är opassande med att hon skulle ha en sexuell relation med sin kollegas barn, 

rent etiskt och socialt sett. Saga påpekar att det fortfarande inte borde vara något 

problem då August är myndig och får göra vad han vill. Anledningen till att hon till slut 

går med på att förtydliga situationen för Martin är för att Hans ber henne göra det som 

en tjänst till honom. Saga må ha svårt att förstå indirekta betydelser i det människor 

säger, hon förstår inte heller oskrivna regler och är dålig på att läsa signaler. Själv är 

hon dock mycket tydlig med att hon säger vad hon menar och ingenting annat. Saga 

agerar i situationen helt pragmatiskt rationellt. Eftersom situationen är privat och har en 

emotionell inverkan på Martin, så försämras hans omdöme och han glömmer bort att 

Saga är den hon är och att hon i första hand alltid är saklig.  

 

2.1.3 Saga har fortfarande känslor 

Den enda gång Saga syns gråta under hela första säsongens är när hennes chef Hans, 

berättar att han ska sluta och att Saga kommer får en ny chef. Att Saga och Hans tycker 

mycket om varandra är tydligt då han är den som frågar hur det är med henne, hur 

arbetet med Martin känns och vad hon gjort kvällen innan. Saga ber Hans om råd och 

ställer frågor som hon själv inte kan lista ut svaren på. När Hans berättar att han ska 

sluta så ställer först bara Saga praktiska frågor, men när han berättar för henne att hon är 

en fantastisk polis blir Saga berörd och svarar att inte alla håller med honom och att alla 

inte är lika överseende som han. Detta visar på självinsikt, att Saga är medveten om sina 

sociala brister och att hon tycker att det är jobbigt att människor runt om kring inte 

förstår henne och uppfattar henne som besvärlig och irriterande. Saga känner sorg och 

smärta och det visar också att Saga egentligen inte är hård och känslokall och att hon 

inte så tar så lätt på saker som andra kanske tror. Strax efter detta hänt så knackar en 
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kollega på fönstret och säger att de ska hålla möte. Saga plockar då snabbt ihop sina 

saker och går för att fortsätta arbeta. Hon må vara ledsen, men som konstaterats tidigare 

så är Saga inget om inte saklig och rationell, även i emotionella situationer. 

 

2.1.4 Saga tillrättavisas, men ger inte med sig 
Saga agerar sällan efter sociala normer och anpassar sig nästan aldrig efter andras 

förväntningar på hur hon ska bete sig. Människorna runt om kring henne har accepterat 

att det är sådan hon är, men vid speciella tillfällen reagerar de ändå starkt när hon inte 

uppträder som de själva skulle gjort. I en scen där Saga och hennes manliga kollega 

Martin är på väg till bussen som använts för att kidnappa fem barn, uttrycker Martin sin 

avsky mot gärningsmannen och hur hopplös situationen är utifrån förutsättningarna de 

har. Saga som antagit mördarens tankesätt, förklarar hur mördaren tänker och att han 

vill att människor ska agera irrationellt och att barn, precis som kattungar, får 

människor att göra det. Saga avviker här från omgivningens förväntningar då hon inte 

tycks sympatisera med barnen och vara lika illa berörd som alla andra. När Saga 

ifrågasätts förklarar hon i ett resonemang varför hon tänker som hon gör. Saga ser 

barnen som vilka andra människor som helst, bara i mindre storlek. Martin 

argumenterar inte emot utan frågar då om hennes moderskänslor varpå Saga blir 

förvirrad och undrar varför han frågar något sådant. Saga förstår inte heller varför alla 

sedan applåderar och tycker att det är en bra sak när människor uppfyller mördarens 

krav och barnen blir räddade. Martin konstaterar då att Saga också tycker att det är en 

bra sak, men utan att förklara sitt resonemang för henne. Han förtydligar och pekar ut 

vad Saga ska tycka och tänka för att hon ska följa den normativa trenden, istället för att 

förklara sitt eget tankesätt. Martin försöker här att normera Sagas tankesätt och 

markerar henne normbrytande åsikt. I detta exempel framstår berättelsen som en 

gestaltning av Foucaults teori kring övervakning och normerande av andras beteende. 

När Saga inte agerar utifrån de normer som hon förväntas förhålla sig till, så agerar 

Martin som övervakare och tillrättavisar och normerar henne. Med sin kommentar om 

Sagas bristande moderskänslor, ifrågasätter Martin Sagas kvinnliga empatiska förmåga. 

Då moderskänslor och empatisk förmåga förknippas med kvinnor och i sammanhanget 

speciellt med kvinnliga detektiver, så uppfattas Sagas rationella beteende som ännu mer 

extremt. När Saga senare förklarar sitt resonemang och även påpekar att även de andra 

poliserna har agerat irrationellt så erbjuder hon ett alternativt perspektiv. Hennes sätt att 

agera kan antas gynna polisen och deras arbete, men istället tillrättavisas hon av Martin. 
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Det är först när situationen med barnen är upplöst som Martin kan se poängen i Sagas 

resonemang. Saga står alltså här emot Martins och de andra kollegornas försök att 

normalisera henne och få henne att tänka som de. 

 

2.1.5 Sagas rationalitet värdesätts 

Saga är en kompetent polis och det skildras genom sätten som hennes kollegor agerar 

och pratar om och med henne. Sagas chef, Hans, håller sig för det mesta i bakgrunden, 

men då han alltid frågar om Sagas åsikt, lyssnar och litar på hennes omdöme visar det 

på ett stort förtroende. Redan i första avsnittet så delar Saga ut order och hon är genom 

hela säsongen den som tydligt leder teamet. Hennes sätt att se på gärningsmannen 

skiljer sig från de andra då hon menar att hon inte ser det som att de jagar honom, utan 

att de bara är på olika platser, vid olika tillfällen och att hon inte låter gärningsmannen 

leda vägen. Saga ifrågasätts inte som ledare, men hon är heller inte i en chefsposition. 

Saga säger också, när Martin frågar, att hon inte kommer längre inom karriären, då hon 

inte är av chefsmaterial. Detta visar återigen på en självmedvetenhet och att hon vet att 

hon inte behärskar alla de andra kompetenser som en chef bör ha, mer än att vara bra på 

att hitta mördare. Hon är medveten om sina sociala brister och att de begränsar henne. 

 
2.1.6 Saga lär sig ta hänsyn till oskrivna regler 

Saga påpekar gång på gång hur viktigt det är att tala sanning och att det är fel att ljuga, 

men även Saga agerar stundvis irrationellt och utifrån känslor. Då Saga visar tecken på 

att inte vara medveten om sociala konventioner, hamnar hon utanför i gruppen. Det 

innebär också svårigheter för henne att bilda djupare, mer personliga, anknytningar till 

andra människor. Det betyder att dem hon lyckats komma nära, så som Hans och Martin 

betyder mycket för henne. När Martin och Saga först börjar jobba tillsammans lämnar 

Saga in en anmälan om tjänstefel angående Martin. Saga tillbes att ta tillbaka anmälan 

av sin chef Hans, då han menar att det finns en risk att den kan komma att skapa dålig 

stämning mellan Saga och Martin, men Saga vägrar. Senare i serien väljer Saga att ta 

tillbaka anmälan mot Martin men poängterar då att hon gör det inte för att hon inte 

tycker att han gjort fel, men för att hon inte vill såra Martins känslor och förlora honom 

som vän. De två personer som Saga bryr sig mest om har här utövat makt över henne 

och använder sina känslor som en form av utpressningsmedel och Saga anpassar sig, då 

hon annars riskerar att förlora dem. Ett annat exempel är när det kommer fram att 

Martin har en personlig koppling till utredningen och han ber Saga att inte berätta för 
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kollegorna. Saga ljuger då för Martins skull fast hon vid flera tillfällen talar om för 

Martin att hon inte tycker om att ljuga för Hans och de andra. Även fast hon vet att det 

är fel att hon undanhåller informationen och att det kan skada utredningen, så gör hon 

det för Martins skull och för att hon vill att han ska tycka om henne. I och med att både 

Hans och Martin bett Saga ta tillbaka anmälan mot Martin och poängterat att det kan 

leda till att Martin skulle sluta tycka om henne, kan det ses som ett slags socialt hot mot 

Saga. Genom att bryta mot informella, sociala normer så riskerar Saga sin djupa relation 

med Martin och Hans om hon går emot de förhoppningar de har på henne. Det 

beteendet som är välbekant för Saga hade gynnat utredningen, men det hade skadat 

Sagas relation med Martin, så i detta val hade Saga inte kunnat välja utan någon form 

av lidande. 

  

2.2 The bridge (FX, 2013–2014) 

2.2.1 Sonya i The bridge 
I stora drag skiljer sig inte handlingen i The bridge från originalserien, förutom att de 

sociala problem som seriemördaren poängterar är mer relevantai en amerikansk och 

mexikansk kontext. Serien utspelar sig vid gränsen mellan USA och Mexico. 

Huvudkaraktären Sonyas tvingas i den här versionen samarbeta med den mexikanska 

polisen Marco. Sonyas agerande skiljer sig från hennes skandinaviska motsvarighet och 

hon blir också bemött på ett annat sätt. Sonya är liksom Saga en extremt logiskt styrd 

karaktär, men hon skiljer sig från Saga i de att hon gör personliga kopplingar mellan 

fallet och sig själv. Hon saknar även förtroende hos dem omkring henne vilket gör att 

hon flera gånger agerar irrationellt i sina försök att hävda sin yrkesmässiga position. 

2.2.2 Sonya behandlas som ett barn 

Sonyas beteende uppfattas ofta som naivt och barnsligt. Ofta när hon kommer på en ny 

teori eller tanke blir hon ivrig, när hon gör ett misstag blir hon upprörd och när det är 

någonting som hon inte kan förstå blir hon frustrerad. Sonya har vissa svagheter när det 

kommer till att knyta an till människor, men att uttrycka sina egna känslor är ingenting 

hon verkar ha svårt för och detta är någonting som hennes kollegor och framför allt 

hennes chef Hank är väl medveten om. När Sonya visar sig ledsen eller uppspelthet så 

är Hank snabbt där för att lugna ner henne, precis som man lugnar ett känslosamt barn. 
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Ett exempel är när Sonya läcker bevismaterial till en journalist. Hank blir först arg, men 

när han förstå att det är Sonya som är ansvarig för läckan och ser hur upprörd Sonya 

blir, ursäktar Hank henne snabbt och övergår istället till att trösta henne. Hank och 

Sonya har ett förflutet i att Hank har agerat som fosterfamilj åt Sonya efter det att 

hennes syster dog och nu, i jobbet, agerar han som hennes mentor. Hank känner Sonya 

väl och har förståelse för att Sonya inte förstår sociala koder och oskrivna regler, helt 

enkelt för att hon inte haft någon som kunnat lära henne dem. Hank tror inte att Sonya 

är emotionellt mogen att klara sig själv och omyndigförklarar henne inte bara privat 

men även inom arbetet. Ett exempel på när Sonya förminskas är när Sonya berättar för 

Hank att hon tycker att hon och Marco borde åka till Mexiko för att undersöka de 

material som finns där. Hank och Marco utbyter blickar och säger sedan att de tycker att 

det är en dålig ide, då det kan vara farligt och menar specifikt för henne. De vill skydda 

henne då hon är en vacker ung kvinna, men som också då hon inte uppför sig som alla 

andra och kan därför dra uppmärksamhet till sig. Hank gör alltså Sonya en otjänst när 

han ger henne särbehandling och är överbeskyddande i hennes arbete, då han 

förminskar henne och hennes färdigheter. I själva verket klarar Sonya sig utmärkt på 

egen hand och i slutändan är det hon som listar ut vem mördaren och gör att de kan 

gripa honom. Ett exempel på att Sonya, utan större problem kan träffa nya människor på 

egen hand är när hon raggar upp en man i en bar, som hon sedan bjuder med hem. 

Sonyas metod är kanske inte konventionell men den är talande för vem hon är som 

person och är ett bevis på att hon kan klara sig ändå. 

2.2.3 Sonya försöker hävda sig 

Sonya har i och med sitt rationella tänkande en tendens att missa väsentliga delar i sina 

resonemang. Hon glömmer ofta bort att överväga den etiska aspekten innan hon fattar 

sina beslut och därmed begår hon sociala snedsteg som kostar henne dyrt. Människor i 

hennes närhet ser dessa snedsteg och underminerar henne, hon förlorar deras respekt 

och detta skadar hennes yrkesroll som polis. I en scen, där poliserna undersöker den 

kropp som hittats på bron, låter inte Sonya en ambulans med en man som fått en 

hjärtattack passera då hon menar att det kan kontaminera brottsplatsen. Sonya ger ingen 

annan förklaring än att det är en brottsplats och att det finns regler som måste följas. 

Sonya har ingen empati för mannen i ambulansen, hon tänker att det finns sjukhus i 

Mexiko som de kan åka till. Sonya förstår att mannen i ambulansen svävar i livsfara och 

att hans överlevnad hänger på att han kommer till ett sjukhus i tid och ändå låter hon 
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dem vänta. Alltså värderar hon bevarandet av brottsplatsen och regelverken högre än 

mannens liv. Den mexikanska kollegan Marco ser allvaret i situationen, att det 

amerikanska paret vill till ett amerikanskt sjukhus och låter ambulansen passera och 

viftar bara bort Sonyas ilska och logik. Genom att ignorera hennes direkta order och 

även tillåter andra att också göra det förminskar han hennes professionella auktoritet. 

Hon bryter mot de normativa förväntningar, att agera med sympati och vara 

tillmötesgående och visar istället på ett överdrivet rationellt beteende utan att överväga 

de etiska aspekten på samma sätt som hennes skandinaviska motsvarighet gör. Som 

kvinnlig karaktär avviker hon från det kvinnliga vårdande tänkandet och hennes 

normbrytande sociala beteende gör att hennes professionella roll blir lidande. Att Sonya 

har dessa brister i sitt empatiska tillvägagångssätt är någonting som hennes kollegor är 

medvetna om och det underminerar hennes status. När Sonya förhör maken till ett av 

offren har hon innan blivit tillsagd att vara försiktig och varsam. Sonya ställer frågor till 

maken, som han uppfattar som olämpliga och när han ifrågasätter henne vet hon inte 

vad hon ska säga och hon visar direkt på osäkerhet. När Sonya går, efter att ha blivit 

utslängd, ber hon mannen om ursäkt för att hon inte visade mannen empati. Rationalitet 

och objektivitet ses ofta som färdigheter som värderas högt, men i Sonyas fall är det 

något som förstör för henne då hennes oförmåga att emotionellt relatera till människor i 

sin omgivning får henne att framstå som oerfaren, naiv och osäker. Att hon är kvinna 

och avviker från typiskt kvinnligt beteende straffar henne alltså både på ett personligt 

plan och professionellt då hon förlorar sina kollegors respekt och hennes självkänsla 

sjunker. 

2.2.4 Sonya är underlig men genialisk 

Sonya har precis som Saga, en förmåga att se detaljer och aspekter som hennes kollegor 

inte gör. Sonya ser världen som svart och vit och att det alltid finns en logisk förklaring 

till varför folk beter sig som det gör. Problematiska detektiver har ofta egenheter eller 

extrema erfarenheter och har därför ett annorlunda tankesätt som skiljer sig från de 

flesta människors. Det är ofta deras udda perspektiv som gör att de kan lösa fallen de 

har framför sig, dock är det få problematiska detektiver som möter samma motstånd i 

sina spekulationer som Sonya gör. Sonyas extrema erfarenhet är att hennes syster blev 

brutalt mördad och lämnad ute i öknen när Sonya var 15 år gammal. Sonya har sen dess 

vanan att besöka mördaren i fängelset där han sitter. Flera gånger under seriens gång får 

hon höra att hon inte kommer få ut någonting av besöken och att det bara skadar henne 
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att åka dit. För Sonya handlar besöken om att hitta svar i varför han gjorde som han 

gjorde, men också för att minnas hennes syster. För de flesta hade mötet med någon 

som orsakat så mycket skada varit skrämmande och traumatiserande men för Sonya är 

det den mest självklara vägen till att få svar på sina frågor och en plats att söka tröst på. 

Samtidigt som det orsakar henne smärta ser hon det som nödvändigt ont och som 

någonting hon måste göra för att komma närmare sin syster. Hennes kollega Tom 

Cooper uttrycker flera gånger att han tycker Sonya är knäpp och att han inte tycker att 

hennes tankesätt är normalt. Sonya gör sammankopplingar som inte är självklara för 

andra och som till och med gör andra obekväma. Sonyas normbrytande tankesätt, 

tillsammans med sin oförmåga att kunna relatera till andras känslor, gör det 

även svårare för andra människor att relatera till henne och det i sig är anledningen till 

varför hon hamnar utanför. När Sonya vägrar gå med på att Childress är mördaren och 

fortsätta leta, så blir hon gång på gång tillsagd att sluta och Cooper får tillslut nog och 

kallar Sonya för stadens idiot. Hennes egenheter och annorlunda sätt att se på saker, 

som andra finner skrämmande, gör att andra uppfattar henne som störd och onaturlig 

och som om det är någonting fel på henne. Cooper, Hank och Marco försöker alla 

tillrättavisa henne och kan i och med det inte förbise att sättet hon tänker på är 

annorlunda och heller inte se att hon faktiskt kan ha rätt. Det visar sig senare att Sonya 

haft rätt angående Childress och att hennes teori om att den före detta FBI-agent som 

iscensatt sin egen död är den de letat efter. Precis som McHugh påstår, att det är 

egenheterna hos den problematiska detektivens tankesätt som gör de till genier, så är det 

Sonyas normbrytande sätt att tänka och resonera som gör att det tillslut löser fallet. 

 

2.3 The tunnel (Sky Atlantic, Canal +, 2013) 

2.3.1 Elise i The tunnel 

I stora drag skiljer sig inte heller The tunnel från originalseriens handling, förutom en 

sidoberättelse om korruption inom en form av underrättelsetjänst i England. Elise är den 

franska versionen av Saga och är, precis som de andra två kvinnliga detektiverna, 

rationellt tankestyrd och visar på någon form av diagnos på autismspektrumet. Dock 

skiljer sig Elise från de andra då hon framstår som mer eftertänksam och tillbakadragen 

än hennes motsvarigheter, som är mer framfusiga och frispråkiga. Ett genomgående 

tema i The tunnel är att det finns en tydlig och uttalad nationell rivalitet mellan de två 

samarbetande länderna. Elise är, till skillnad från Saga, inte lika extremt saklighet och 
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logiskt styrd i sitt beteende och rivaliteten mellan länderna gör att den franska Elises 

normbrytande beteende kan uppfattas som förakt mot det brittiska.  

2.3.2 Elise vs britterna 

Båda karaktärerna Karl, från England och Elise, från Frankrike, har ett visst förakt 

gentemot varandras hemländers politiska och sociokulturella strukturer och mentalitet. 

Elise är mer nyanserad i sitt sätt att resonerar och socialiserar och uttrycker inte tankar 

på samma sätt som de andra motsvarigheterna till karaktären gör. Samtidigt visar hon 

att hon är medveten om det maktspel som utspelar sig mellan henne och hennes brittiska 

kollega Karl. När Elise träffar Karl för första gången i tunneln är det tydligt att hon tagit 

kommando över brottsplatsen och att hon inte anses sig behöva någon som helst hjälp 

från de brittiska kollegorna. Det finns en tydligt uttalad rivalitet mellan de brittiska och 

franska poliserna och de drar sig inte för att peka ut varandras brister. De tar tydligt 

avstånd från varandra innan de ens kommit till brottsplatsen. Karls brittiska kollega 

uttrycker att fransmännen är oförskämda, Karl säger emot och berättar att han istället 

uppskattar deras direkthet. I det här fallet kan Elises hårda ton tolkas som en del av 

hennes nationalitet eller som ett resultat av den stundande rivaliteten. Senare i serien 

framkommer det dock att hennes uppförande mot britterna i tunneln inte beror på 

varken hennes nationalitet eller fientlighet mot britterna, utan att det bara är sån hon är. 

Ett exempel är när Elise kritiserar den brittiska mentaliteten och påstår att britter lägger 

för stort fokus på humor och tenderar att glömma bort vad som är viktigt. Det är bara 

hennes åsikt och inte menat som en förolämpning och hon ursäktar ofta sin åsikt som 

verkat okänsligt eller otrevligt, genom att säga att det är just hennes åsikt. Hon visar på 

en överlägsenhet, vilket hennes kollega Karl oftast tar med en klackspark och skrattar 

bort, nästan som om han uppfattar hennes attityd som utslag för ironisk humor. 

2.3.3 Missuppfattas som rolig, men är bara direkt i sitt sätt 
Samtalsämnet humor dyker vid ett flertal gånger upp och kopplas snabbt ihop med 

nationalitet och som någonting de båda lägger olika stor betydelse vid. I första avsnittet 

frågar Karl om Elise inte tycker om skämt och hon svarar ibland, om de är roliga. När 

Karl skämtar och sedan förklarar att han skämtat, säger Elise, utan att skratta, att hon 

förstod att han skämtade. När Elise säger någonting roligt blir Karl chockad och utan att 

skratta konstaterar han att hon var rolig och Elise höjer bara lätt på ögonbrynen som 

svar. Elise har ett sätt att uttrycka sig som är direkt och ibland fräckt i sitt tilltal. Denna 
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sida av Elise uppskattas inte alltid av alla, men Karl gör tydligt att han gillar den, trots 

att hon ger uttryck, för vad andra skulle uppfatta som hårda ord och kritik. Karl läser 

detta som ironi och skepticism, något som ofta associeras med brittisk humor. För Karl 

blir Elises direkta och raka tilltal någonting som hon inte tonar ner, för att hon vet att 

han kan uppskatta den sidan av henne. Samtidigt känner Elise att hon inte behöver 

ändra på sig för att Karls ska tycka om henne. Detta blir en stor del av vad deras 

vänskap är byggd på. 

 
2.3.4 Elise vs fransmännen 

Elise normbrytande beteende tyder inte bara på nationell rivalitet och det går sällan 

obemärkt förbi hennes kollegor. Elise är väldigt involverad i sitt arbete och tycks aldrig 

släppa det helt och hållet och med det så förväntar hon sig att alla runt om kring henne 

också är beredda att lägga ner sin själ i att lösa fallet. Det finns en generell uppfattning 

om att franska kvinnor är vackra, mjuka, elegant och känslosamma i sitt sätt att vara, 

men det är inte ord som beskriver Elsie. Ett exempel är när Elise, mitt i ett öppet 

kontorslandskap, tar av sig tröjan och står ogenerat och drar deodorant i armhålorna, 

innan hon klär på sig igen. Detta tyder på att hon inte bryr sig om att vara attraktiv eller 

och inte heller att framstå som elegant. Att Elise är rak i sitt tilltal är heller inte ett 

tecken på elegans. Relationen mellan Elise och hennes kollega Cécile är ansträngd, men 

inte uttalat otrevlig. När Cécile ger Elise de undersökningar som hon skrivit ut och 

sorterat, så lägger Cécile en spydig kommentar om att Elise kunde tacka henne. Detta 

leder till att Elise frågar om Cécile vill att hon ska säga tack varje gång hon gör 

någonting Elise ber henne om. Cécile svarar då att om hon tackade en gång skulle det 

vara tillräckligt. Elise förväntar sig att hennes kollegor gör sina jobb, utan att hon ska 

behöva uttrycka tacksamhet. I Bron, när Saga uppmuntras av Martin att berömma sina 

kollegor för deras jobb, frågar hon varför och sedan accepterar hon det som en bra ide 

och uppmuntrar sedan sina kollegorna. Exemplet med Elise och Cécil visar på att Elise 

inte eftersträvar vardagliga tacksamhetsfraser, utan hon förväntar sig att människor gör 

det hon ber dem om. Stämningen på kontoret är annars relativt lugn och det sker inga 

hetsiga diskussioner eller bråk. Elise tycks dock vara utanför i arbetslaget, då de andra 

tydligt har en närmare och mer lättsam relation. Hennes kollegor skämtar på hennes 

bekostnad, vilket Elise inte visar något täcken på att uppskatta eller ens uppfatta. Det 

händer att Elises kollegor blir frustrerade på henne och hennes direkthet, men detta 

tycks inte Elise bry sig om och kollegorna går snabbt vidare. För Elise är det viktigaste 
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att göra ett bra jobb och fånga mördaren, det är därför hon är där, inte för att ha trevligt 

eller skaffa nya vänner. 

 

2.3.5 Elise har även hon känslor 

Det händer då och då att Elise gör känslomässiga utspel, men det är ofta i konfrontation 

men någon som förolämpat henne eller enligt henne gått för långt. Detta för henne 

närmare den antagna, franska normerna. Alla tre kvinnor som undersöks i denna uppsats 

har någon form av romantisk relation, men deras känslor gentemot männen de träffar 

skiljer sig från varandra. I The tunnel har Elise en affär med en bartender som hon 

träffar i en bar hon besöker i jobbsyfte. Gaël som mannen heter, återkommer i serien 

flera gånger och i korta sekvenser skildrar deras relation som enbart fysisk. Det är också 

tydligt att det är Elise som distanserar sig från både honom och relationen. Hon berättar 

till exempel att hon inte kan sova med någon i närheten då någon annans andning stör 

henne. Hon visar heller inget intresse av att lära känna Gaël, då hon direkt efter de haft 

sex, går till sitt arbetsbord och fortsätter jobba utan att säga någonting. Efter att Elise får 

höra att hennes kollegor gripit och förhört Gaël, blir hon uppenbart upprörd och 

springer till cellen där han sitter. I scenen uttrycker Gaël att han känner sig utnyttjad och 

att Elise inte bryr sig om honom. Elise säger då att hon tycker om honom och att hennes 

sätt att yttra det på helt enkelt sån hon är och hur hon uttrycker sig. Hon säger även att 

hon trodde han förstått det och vant sig vid hennes sätt att vara, varefter Gael svarar att 

han hoppats på att hon skulle förändras och detta sårar Elise. Elise blir ledsen för att hon 

inte kan bli accepterad för den hon är och att hon förväntas ändra på sig själv för att 

någon ska vilja vara med henne. Elise kan vara oförmögen eller helt enkelt inte 

intresserad av att agera enligt den kvinnliga normen i ett romantiskt förhållande. 

Frankrike som ses som romantikernas land, men där seriens franska, kvinnliga, 

huvudkaraktär är helt ointresserad av en normativ kärleksrelation. Hennes icke-

normativa beteende som kvinna och kanske speciellt som fransyska, stoppar henne inte 

bara från att komma närmare sina kollegor och vänner, men också mannen hon tycker 

mycket om och på grund av hennes normbrytande förblir hon ensam. 
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3. Diskussion och slutsats 

3.1 Personliga, kulturella synsätt påverkar ens uppfattning 

I alla tre versionerna, Bron, The bridge och The tunnel så skildras ett internationellt 

samarbete mellan två länder. Det är alltså sex olika kulturer som representeras i serierna 

vilket innebär att serierna och karaktärerna kommer att skilja sig åt, men de finns också 

saker som de har gemensamt. De tre protagonisterna är alla normbrytande i sitt beteende 

och tankesätt, men karaktärerna skiljer sig från varandra i hur de uppfattas av sin 

omgivning och på sättet som det bemötandet har en inverkan på protagonisten själv. 

Genom att titta på karaktärerna som symptom av sin omgivning och analysera vilka 

aspekter i adaptionerna som skiljer sig från originalserien kan det ge en indikation på 

hur den nya kulturella kontexten påverkat formandet av karaktärerna och vilka 

förutfattade meningar som skaparna av respektive serie haft om den publik de vill 

tilltala. Utifrån analysen framstår främst två distinkta områden där de adapterade 

karaktärernas normbrytande skiljer sig från originalets. Amerikanska Sonyas 

yrkessituation och franska Elise skiftande i sitt normbrytande utifrån hennes 

nationalitet.  

3.2 Genusnormbrytande beteende påverkar yrkespositionen 

Den konventionella kvinnliga detektiven skiljer sig från de manliga i det att hon länkas 

samman med offer och mördare genom sin empatiska förmåga. Detta är det som driver 

den kvinnliga detektiven och ger hennes styrka i arbetet som brottsbekämpare. 

Amerikanska Sonya passar in i normen för kvinnliga detektiver i det att hon relaterar till 

offren emotionellt. För det mesta är Sonya, precis som sin svenska motsvarighet, 

objektiv och saklig men Sonya kan stundvis relatera till andras känslor och är ibland 

helt ovetande om hur hennes agerande uppfattas. Att hon inte är konsekvent i sina 

känsloutspel och uppfattandet av andras känslor, gör det svårare för människor som inte 

känner henne att förstå henne. En av de största skillnaderna mellan Sonya och Saga är 

deras professionella status. Sagas position är mer väletablerad än Sonyas och hon blir 

väl bemött av sina kollegor. Sonya får kämpa hårt för att hennes kollegor ska lyssna och 

begår gång på gång sociala misstag som irriterar bikaraktärerna omkring henne, detta 

gör henne också till en ”underdog”. Att hon får kämpa i sin arbetssituation kan ses som 

ett sätt att kompensera för hur hon, som kvinna, saknar empatisk förmåga. Utan 

skildrandet av henne som i ett konstant underläge, skulle hon framstå som okänslig och 
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kall. Svenska Saga däremot tycks inte ha några egentliga problem med att få respekt på 

arbetsplatsen. Hon gör sitt jobb utan att bli ifrågasatt och i kontrast till Sonya, är Saga 

till och med den som delar ut arbetsuppgifter och leder teamet och utredningen. Man 

kan anta att om Sonya hade haft samma etablerade position i sitt yrke som Saga, hade 

hon kunnat framstå som för elak och osympatisk, både som polis och som kvinna, för 

att den amerikanska och mexikanska publiken skulle kunna relatera och tycka om 

henne. Att Sonya framstår som en underdog gör det lättare för de andra karaktärerna att 

relatera till henne, då det är synd om henne, istället för att hon bara skulle vara 

normbrytande och annorlunda. 

3.3 Nationalitet påverkar det normbrytande 

Franska Elises normbrytande beteende skiljer sig från Sagas i det att hon inte är någon 

extrem karaktärisering av egenskaper som är typiska för hennes nationalitet. Saga är 

förvisso normbrytande då hon är känslokall för att vara en stereotypisk kvinna, men hon 

stämmer fortfarande in på bilden av en stereotypiskt svensk person som, i förhållande 

till danskar, betraktas som formella och känsloneutrala. Elise, däremot, är varken 

elegant eller emotionell som franska kvinnor ofta förväntas vara. Hennes beteende 

passar bättre in i det brittiska sättet att vara, då britter framstår som rationella och 

sakliga i förhållande till fransmän. Elise är normbrytande i sitt beteende som kvinna och 

speciellt som fransyska i och med att hon är dämpad och känslokall. Detta visas också i 

Elises romantiska förhållande. I jämförelse med Brons skildring av Sagas romantiska 

relation, är Elises mer invecklad.  Elises beteende framställs som betydligt hårdare och 

elakare än vad Sagas gör då det är tydligt att Gaël blir sårad av Elise beteende.  Elsie 

och Sagas är båda bara intresserade av en fysisk relation och antyder aldrig att de vill ha 

en djupare emotionell relation. Den stereotypiska uppfattning som finns om franska 

kvinnorna är att de är lustfyllda och sexiga. I Elise och Gaëls fall saknas den 

klichéartade efter-sex-cigaretten och detta är någonting som Elise straffas för. Elise har 

dock stunder då hon uttrycker starka känslor, vilket visar på ett närmande gentemot den 

franska och kvinnliga normen. Trots att hon aldrig uttryckt att hon varit intresserad av 

någonting mer, så blir hon sårad av att Gaël vill att hon ska förändras och även för att 

han lämnar henne. Anledningen till detta kan vara för att om hon inte visat på några 

som helst känslor vid avslutandet av förhållandet, så hade hon varit för svår för 

publiken att relatera till. Detta resulterar i att Elises normbrytande beteendemönster 

uppfattas som mindre tydligt och mindre konsekvent vilket gör det svårare att förutspå 



 23 
 

hur hon ska reagera i olika situationer. Saga är däremot konsekvent i sitt normbrytande 

agerande och det är få gånger som Saga bryter mot sitt rationellt styrda sätt att vara. 

Sagas nationalitet förstärker alltså hennes normbrytande saklighet som kvinna medan 

Elise nationalitet försvagar uppfattningen av henne som normbrytande då hon stundtals 

agerar enligt normen. Elises nationalitet är alltså inget komplement till hennes 

normbrytande, utan normerar henne istället. 

3.4 Representation och perspektiv 

Isadora Garcia Avis menar att skildringen av en plats kan säga mycket om den sociala 

och kulturella kontexten som är associerad med platsen. Skildringen av karaktärer i en 

viss miljö och på en geografisk plats säger också mycket om vilka fördomar och 

uppfattningar som finns om den platsen i verkligheten. Plats och karaktärer återspeglar 

alltså både verkligheten och varandra. I adaptioner, som de av Bron, är det avgörande 

för hur den bild av verkligheten som porträtteras i serierna överensstämmer med 

publikgruppernas uppfattningar av normer och nationalitetskaraktärer för hur 

produktionen tilltalar den nya publiken. 

I serierna Bron och The tunnel skildras samarbetet mellan de respektive ländernas 

poliskårer som jämbördiga. Serien utspelar sig generellt lika mycket i båda länderna och 

de karaktärer som presenteras är, i stort sett, lika många av båda nationaliteter. 

Produktionen The tunnel är precis som Bron, en samproduktion där serien är producerad 

av, i dess fall, både ett franskt och ett brittiskt produktionsbolag. 

Produktionen The bridge är till skillnad från de andra två versionerna, inget 

internationellt samarbete mellan produktionsbolag, utan är enbart producerad av 

amerikanska produktionsbolag. I serien The bridge är samarbetet mellan de båda 

ländernas fiktiva poliskårer inte jämbördigt. Utredningen utförs i största del av 

amerikanska poliser i USA och den mexikanska poliskåren är bara med marginellt och 

framställs som korrupt. Således är denna adaptionen ur ett ensidigt perspektiv, i 

jämförelse med Bron och The tunnel.  

För att göra en produktion som vänder sig till två länder så måste den tilltala 

publikerna i båda länderna. Bilden av verkligheten som porträtteras i serien måste 

stämma överens med båda publikgruppernas uppfattning. Man kan konstatera att där 

produktionen varit ett samarbete så är representationen av de två länderna mer jämställt, 

än den när ett land gör en version från enbart sitt perspektiv. Man kan anta att 
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produktionen av The bridge, riktade sig mer till den amerikanska publiken och inte den 

mexikanska.  

 
3.5 Vad säger normbrytandet om kulturen? 

Karaktärerna är alla normbrytande, problematiska detektiver, som, genom sina 

personligheter, precis som McHugh skriver, bidrar till deras geni och 

problemlösningsförmåga. Saga i Bron agerar som en självklar ledare och ifrågasätts 

sällan i sitt arbete. Hon är också den som är mest konsekvent i sin logik. Hon är även 

den av protagonisterna som bemöts med mest acceptans och tillrättavisas minst och 

mildast. Dock lyckas hon ändå inte knyta an till människor och gör flera försök att passa 

in i sociala sammanhang. Hon tycks samtidigt vara den som lider som mest av bristen 

på nära relationer. Sverige må vara ett accepterande land men svenskarna är också det 

mest självständiga folket i världen. Det betyder att accepterandet av Sagas beteende 

straffar sig i och med att Saga då inte lär sig de normer som är befintliga. Även om hon 

accepteras så hamnar hon fortfarande utanför. Saga är normbrytande utifrån ett 

genusperspektiv då hon inte följer de genusnormer som hon förväntas följa. Hennes 

nationalitet och hennes diagnos är särdrag som förklarar och samtidigt förstärker hennes 

brytande av genusnormer och gör henne lättare för publiken att förstå.  

Sonya liknar vad McHugh och Griggs beskriver som en kvinnlig detektiv och female 

forensic intuition, i det att hon ibland relaterar till offren på ett personligt plan. 

Kombinationen av hennes oförmåga att visa empati, hennes vilja att följa regler och 

hennes egna personliga utspel gör att hon är den karaktär som blir bemöt med mest 

motstånd. Det bidrar också med att hon framstår som en underdog och hon väcker på så 

sätt mer sympati hos publiken. Det går inte att bortse ifrån att majoriteten av hennes 

kollegor är män och att serien utspelar sig i södra USA, som generellt anses som 

konservativt. Sonyas bakgrund, hennes personliga sidoplot, där hon besöker sin systers 

mördare och hennes diagnos förklarar hennes normbrytande beteende för publiken och 

gör henne mer relaterbar. Att hon är en tuff karaktär istället för en meddelsam 

förortskvinna, har också en inverkan på hur Sonya uppfattas. Sonyas normbrytande 

beteende accepteras inte lika enkelt som Sagas och hon tillrättavisas hårdare än i de 

andra versionerna. Kanske beror detta på att jämställdhetsdebatten inom genus och 

avvikande personlighetsdrag, inte kommit lika långt i den amerikanska södern som i de 

andra adaptionernas hemländer.  
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Elise är inte emotionell på det sättet att hon blir känslomässigt engagerad i mötet 

med mördarens offer. Hennes känsloutspel handlar istället om att hon låter sig påverkas 

av människorna runt om kring henne, i specifika situationer. Eftersom Elise överlag är 

mer vacklande i sitt normbrytande, blir därmed hennes handlingar inte lika förutsägbara 

som hennes utländska motsvarigheter. Elises normbrytande beteende utifrån ett 

genusperspektiv förklaras av hennes diagnos, men inte av hennes nationalitet. Hennes 

nationalitet används inte som ett verktyg för att förstärka hennes normbrytande. I och 

med sina känsloutspel istället beter hon sig tvärsemot det beteende som förväntas av 

henne och agerar som hon förväntas göra som fransk kvinna. Detta resulterar i att hon 

inte är lika normbrytande som Saga kan framstå att vara. Detta leder också till att 

hennes tankesätt inte heller framstår som lika begripligt och delar av de problematiska-

detektiv-geniet går förlorat i adaptionen i jämförelse med originalet. 

 

3.6 Slutord 

Shahaf menar att det skett en utveckling inom tv de senaste tio åren och serier når nu ut 

till större publiker. Mer tv konsumeras än tidigare år och att adaptera serier har blivit 

allt vanligare. Hur serieskaparna då väljer att adaptera, forma och översätta karaktärer 

har då också fått en större betydelse för hur det nya landets publik kommer tolka 

adaptionen. Det som serierna väljer att representera borde också då ses som 

representativt för publiken den skapas för. Därmed kan produktioners val i skapandet av 

adaptioner ses som en diskurs mellan den nya serien och dess ämnade publik. 

Utifrån det jag har diskuterat i denna uppsats och de exempel jag har visat, så kan 

den skandinaviska versionen uppfattas som det mest toleranta mot normavvikande 

beteenden. När manusförfattare väljer att adaptera och göra en ny version av en 

fiktivserie, så krävs det kulturell tolkning och översättningar för att den nya serien ska 

vara relevant för den nya publiken. Gibbs säger, att det är i Nordic noir som framstegen 

av genusskildrandet sker. I The bridge och The tunnel så appliceras Sagas normbrytande 

i en ny kulturell kontext, resultatet blir att normbrytandet tonas ner av karaktärsdrag 

som istället normerar karaktären för att passa bättre in i den nya kontexten. Om så är 

fallet kan normerandet av adaptionerna anses vara ett bakslag i utvecklingen av 

representation och genusskildringar, dock behöver detta inte vara fallet. Det kan helt 

enkelt vara så att jämställdheten mellan könen och representationen av icke-

stereotypiska karaktärer helt enkelt inte kommit lika långt i adaptionernas hemländer. 

Det skulle vara intressant att i framtida forskning undersöka närmare vilka betydelser 
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produktionsförhållandena kan ha haft på adaptionerna av serierna och om så är fallet, 

hur karaktärernas normbrytande karaktärsdrag påverkats. Ett annat forskningsområde 

som kan vara av betydelse är hur adaptioner av andra skandinaviska serier har formats 

och översatts, för att se vilka karaktärstolkningar som utförs och om de stämmer 

överens med de som denna uppsats diskuterat. Även hur Sverige och Skandinaven 

tolkar och adapterar andra kulturers verk och karaktärer som i den ursprungliga kulturen 

uppfattas som normbrytande, kan vara intressant att undersöka. Alla tre av karaktärerna 

som denna uppsats undersökt är normbrytande till viss grad och är fortfarande 

normbrytande, kvinnliga, karaktärer som inte är vanligt förekommande i tv-tablån.  
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