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1. Inledning 
Kriminalromanen sägs ha uppstått i och med Edgar Allan Poe, Morden på Rue Morgue från 

1841 vilket ses som den första moderna kriminalromanen. Genren har under sin tid alltid 

karaktäriserats av spännings- och överraskningsmoment tillsammans med svåra gåtor som 

måste lösas. Kriminalromanen har präglats av den ene stora författaren efter den andre, med 

namn som Doyle, Christie och Fleming, alla vars romaner i sig bestått av klassiska karaktärer. 

Detektiverna kännetecknas av förmågor som att lösa gåtor och göra nästintill omöjliga 

iakttagelser och observationer. Litteraturvetaren Scott McCracken skriver så här om just 

detektiven: ”Detektiven är en tydligt tecknad, modern person, vars identitet definieras i 

förhållande till sin värld”.1 Detektiven är med andra ord en produkt av sin egen tid. 

Stieg Trenter är en av Sveriges mest kända kriminalförfattare och började skriva under 1940-

talet. Han debuterade med en av romanerna som undersöks i den här uppsatsen, Ingen kan hejda 

döden, 1943. Både före och efter Stieg Trenters tid har kriminallitteraturen varit en populär 

genre i Sverige och varje år kommer flera titlar ut av flera olika svenska författare. Några 

exempel är Leif G.W. Persson, Camilla Läckberg och Anders de la Motte, där den sistnämndas 

UltiMatum, 2015, utgör den andra romanen som undersöks i den här uppsatsen. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka detektivkaraktärerna Artur Lind i Ingen kan 

hejda döden och Julia Gabrielsson i UltiMatum utifrån Scott McCrackens beskrivning av de 

klassiska detektivegenskaperna. Studien avser också undersöka eventuella skillnader i verkens 

gestaltning av detektiven som kan tyda på genrens utveckling från Trenters tid till vår egen 

samtid. Hur framställs detektiven såsom hen definieras av McCracken som ”vetenskapsman”, 

”ensamvarg” och ”modern individ” i de olika verken. Finns det några likheter eller skillnader 

mellan karaktärernas gestaltning när det kommer till dessa egenskaper? 

1.2 Teori och metod 

Den teoretiska utgångspunkten i den här uppsatsen grundar sig i strukturalismen och bygger 

vidare på en tolkning av Scott McCrackens beskrivning av detektivjaget.2 McCracken själv 

grundar sig mycket i strukturalisten Tzvetan Todorovs studier angående kriminallitteratur. För 

att få fram ett resultat angående de historiska skillnaderna och likheterna kommer uppsatsen att 

bygga på en komparativ studie. 

                                                           
1 Scott McCracken, ”Detektivberättelsen”, Brott, kärlek, främmande världar: texter om populärlitteratur, red. 

Dag Hedman, Jerry Määttä, (Lund, 2015), s. 286. 
2 Ibid, s. 286–287. 
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Den teoretiska utgångspunkten bygger på tre karaktärsegenskaper som Scott McCracken 

definierar i sin studie Pulp som finns i svensk översättning i antologin Brott, kärlek, främmande 

världar. Dessa egenskaper, eller snarare samlingsbegrepp, är ”modern individ”, 

”vetenskapsmannen” och ”ensamvargen” och är enligt McCracken typiska för detektivens 

identitet. 

Samlingsbegreppet den ”moderna individen” innebär att detektiven som Scott McCracken 

beskriver har en motsägelsefull personlighet som med expertis och rationalitet kan samspela 

med de moderna, etablerade samhällsstrukturerna och samhällsinstitutionerna. Samtidigt 

argumenterar McCracken för att detektiven som en ”modern individ” utstrålar en form av 

alienation och en okonventionell livsstil gentemot just det samhälle hen besitter sådan stark 

kunskap om. 

De etablerade strukturerna och institutionerna som detektiverna ställs inför är bland annat andra 

medmänniskors inblandning i utredningen, den politiska världen, omgivningen detektiverna 

vistas inom och till och med rättsmedicinen. Alla dessa olika strukturer är på något vis 

involverade i utredningen och är exempel på strukturer som detektiven måste röra sig inom 

samt ha kunskap om för att kunna lösa fallet, det är detta som är innebörden av en ”modern 

individ”. Med andra ord någon som kan samspela med dessa olika strukturer och har kännedom 

om dem. Samtidigt påtalar McCracken en motsägelsefullhet, där detektiven ofta belyser en stark 

alienation från det etablerade samhället och visar upp en livsstil som kan ses som ovanlig 

jämfört med dem strukturer de har en sådan expertis om. 

Ytterligare ett samlingsbegrepp hos detektividentiteten är den så kallade ”Vetenskapsmannen”. 

”Vetenskapsmannen” grundar sina slutsatser på logik och förnuft och använder ledtrådar för att 

förklara mystiska händelser. McCracken argumenterar också för att alla detektiver använder sig 

av en blandning mellan logisk-rationella och intuitivt-konstnärliga metoder, vilket återigen 

målar upp detektiven som en dubbelsidig personlighet. Den konstnärliga sidan av den här 

dubbelheten kallar McCracken för den ”bohemiska konstnären”, alltså den del av detektiven 

som grundar sig på intuitiva metoder som till vis del strider mot den logiska delen. McCracken 

beskriver även den ”bohemiska konstnären” som anonym bland människor men som en ständig 

observant av dem. Begreppet ”bohemiska konstnären” är likväl förankrad i samlingsbegreppet 

”vetenskapsmannen”. 

Det tredje och sista samlingsbegreppet är vad McCracken kallar ”ensamvargen”. Detektiven 

som en ”ensamvarg” definieras av hens individualitet och hens vanor, inte relationen till andra. 
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Detektivens vanor som McCracken beskriver behandlar bland annat detektivens arbetsmetoder 

men även detektivens konsumtionsvanor. Detektivens vanor och konsumtion hjälper till att 

definiera hens individualitet i ett distinkt samhälle.3 McCracken antyder att en detektiv kan 

använda sig av personliga ritualer som ofta förankras i konsumtionsvanor, ofta alkoholdrycker 

eller liknande. 

Precis som det framgår under ”moderna individen” är detektiverna ofta alienerade och 

inåtvända i förhållande till samhället. Dessa aspekter kommer att diskuteras vidare i uppsatsens 

analysdel. 

1.3 Material 

I föreliggande uppsats undersöks Stieg Trenters roman Ingen kan hejda döden. Valet av den 

här romanen grundar sig i Trenters position som en stor svensk kriminalförfattare men framför 

allt i att den här romanen, hans debut, inte mottagit lika mycket uppmärksamhet som många av 

hans senare romaner.  

Romanen handlar om Eva Lundh, en ung kvinna vars hembiträde, Berta, mördas under mystiska 

omständigheter. Detektiven i historien, Artur Lind, anländer och undersöker brottet för att sedan 

försvinna från handlingen en stund och kommer inte tillbaka förrän i mitten. Första halvan av 

romanen präglas av frågor bland människorna i området och av att Eva själv agerar detektiv 

och försöker lösa mordet. Andra halvan präglas sedan av att Lind anländer och uppmärksammar 

de små detaljer som har avgörande betydelse för gåtans lösning. 

Ytterligare ett mord sker, nämligen på Evas morbror ”Lill-Edwin” Schellin utan att Lind 

avslöjat något om någon huvudmisstänkt. Mot slutet samlar Lind kretsen av människor och 

förklarar hur den okända mördaren har gått tillväga. Han kan därefter dra slutsatsen att Edde 

Brinkström, Schellins ”okände son”, och Lars Ellman arbetat ihop och är skyldiga till brotten. 

Valet av den andra romanen, Anders de la Mottes UltiMatum, som föreliggande uppsats 

fokuserar på, motiveras av att den är väldigt modern, den kom ut 2015, och passar därför till att 

jämföra med Stieg Trenters roman. 

Romanen handlar om polisen Julia Gabrielsson. Julia är en polis som arbetar inom en grupp 

med andra poliser men hon förhåller sig trots detta till stor del till sig själv. Fallet som Julia tar 

sig an är mycket mer komplicerat än det som Lind arbetar med. En gammal kollega till Julia, 

David Sarac, hittas styckad i en sjö efter att ha legat där i flera månder, och Julia tillsammans 

                                                           
3 Ibid, s. 287. 
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med hennes helt nya kollega Amante inleder utredningen. Fallet leder dem till fler mord och 

introducerar bland annat brottslingar på flykt från rättvisan nämligen en man vid namn Kassab, 

korrupta polismän som Oscar Wallin och korrupta politiker som justitieminister Jesper 

Stenberg. Julia lyckas till slut lösa morden och Jesper Stenbergs fru Karolina visar sig vara 

mördaren. 

1.4 Tidigare forskning 

Antologin Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur är mycket relevant 

för föreliggande studie, då den rymmer teoretiska texter där Scott McCracken som nämnts i 

tidigare avsnitt, fungerar som utgångspunkt. Den innehåller även översättningar av teoretikern 

Tzvetan Todorov och en rad andra artiklar utifrån olika perspektiv. Utöver den teoretiska delen 

innehåller antologin flera andra kapitel om detektivgenren och dess utveckling ur ett historiskt 

perspektiv samt om genrens berättelseformer. Det är framför allt Scott McCracken som går in 

på detektividentiteten, de andra texterna präglas istället av forskning om hela kriminalgenren. 

Kerstin Bergmans och Sara Kärrholms Kriminallitteratur, utveckling, perspektiv, genre är en 

annan studie där kriminalgenren undersöks ur ett historiskt perspektiv. Författarna tar också 

upp den enskilde detektiven och förändringen som skett där. De menar att ”[d]en klassiska 

detektiven har tolkats som en vidareutveckling av flanören som litterär gestalt, en gestalt som 

är intimt förknippad med moderniteten och med urbanitet”.4 Det som Bergman och Kärrholm 

hävdar här kan förknippas med McCrackens egna ord om detektivens identitet. Studien tar upp 

kriminalgenrens utveckling från klassiska till moderna exempel och har således varit till stor 

nytta för föreliggande uppsats på grund av den historiska inriktningen. Framför allt har kapitel 

om pusseldeckaren och polisromanen varit till stor nytta, samt underkapitlen angående 

detektivkaraktärerna. 

Konsten att lägga pussel, Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet har liknande 

inriktning som Kriminallitteratur, antagligen därför att de både har samma författare, Sara 

Kärrholm. Konsten att lägga pussel skiljer sig dock därför att den enbart förhåller sig till 

Sverige och har till stor del bidragit till bakgrundskapitel i föreliggande uppsats. Samtidigt tar 

den upp aspekter av olika detektiver i flera subgenrer till kriminalgenren. Studien inriktar sig 

på den så kallade pusseldeckaren, och dess detektiver, som hade sin storhetstid samtidigt med 

Stieg Trenter. Kärrholm tar upp hur detektiven, inom subgenren pusseldeckare, ofta framställs 

och hur denne arbetar. Hon menar att ”[d]et var vanligt förekommande i pusseldeckaren att 

                                                           
4 Kerstin Bergman, Sara Kärrholm, Kriminallitteratur, utveckling, genrer, perspektiv, (Lund, 2011), s. 55. 
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detektiven på olika sätt framhävde ett vetenskapligt tillvägagångssätt i detektivarbetet”.5 

Eftersom Kärrholms studie, liksom McCrackens, tar fasta på hur detektiven ofta framställs inom 

subgenren pusseldeckare är den av relevans särskilt i analysen av Trenters roman. 

En bok om Stieg Trenter, av flera olika författare, har förvisso inte haft särskilt stor betydelse, 

men eftersom det är en biografi har den gett lite information till en av författarna vars bok 

kommer att undersökas. Föreliggande uppsats är dock inte en biografisk studie och kommer 

inte undersöka författarens liv i förhållande till verket. 

1.5 Disposition 

Analysen består av tre underkategorier, en för varje egenskap beskriven av Scott McCracken, 

vilka är ”moderna individen”, ”Ensamvargen”, och ”Vetenskapsmannen”. I underkategorierna 

kommer båda detektiverna att analyseras utifrån just den egenskapen. Den ”moderna individen” 

kommer även bestå av ett antal underkategorier för att förenkla resonemanget. Därefter kommer 

detektiverna att jämföras utifrån dessa tre egenskaper för att visa på de likheter och skillnader 

som står att finna mellan de båda romankaraktärerna. 

1.6 Bakgrund 

Kriminallitteraturen sägs ha sitt ursprung i Edgar Allan Poes The Murders in the Rue Morgue, 

1841, med detektiven Auguste Dupin. Andra menar att kriminallitteraturen sträcker sig ännu 

längre tillbaka, ända till antikens Sofokles. Många är däremot överens om att kriminallitteratur 

som litterär genre uppstår i samband med Poe.6 Efter Poe tog Arthur Conan Doyle över som 

den främste av kriminallitteraturens författare. Hans romaner om Sherlock Holmes kom för 

första gången ut  1887 och är än idag en högaktuell karaktär. Doyles berättelser inspirerade 

sedan till en rad imitationer.7 I sin artikel ”Kriminalromanens typologi” i antologin Brott, 

kärlek, främmande världar tar Tzvetan Todorov med ett citat av författarduon Pierre Boileau 

och Thomas Narcejac där de tar upp genrens historia: ”Kriminalromanen som genre är inte 

uppdelad i typer. Den har blott historiskt olika former.”8 Dessa historiska former kommer att 

ha stor betydelse för den här undersökningen och de två viktigaste i det här fallet kommer 

framgå här. 

                                                           
5 Sara Kärrholm, Konsten att lägga pussel, Deckaren och besvärjandet av ondska i folkhemmet, (Lund, 2005), s. 

72. 
6 Bergman, Kärrholm, s. 14. 
7 Ibid, s. 18. 
8 Tzvetan Todorov, ”Kriminalromanens typologi”, Brott, kärlek, främmande världar: texter om 

populärlitteratur, s. 245. 
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Efter Poe och Doyle genomgick genren en mängd olika förändringar och utvecklade en mängd 

olika subgenrer. En tidig sådan subgenre är pusseldeckaren som härstammar framför allt från 

Storbritannien och hade sin guldålder under 1920- och 1930-talet. Karaktäristiskt för 

pusseldeckaren är att den ofta presenterar sina mysterier i trivsamma, lantliga miljöer med en 

begränsad krets misstänkta.9 Moderna pusseldeckare finns också av författare som P.D. James 

och Elizabeth George men en av de absolut mest kända pusseldeckarförfattarna är Agatha 

Christie. Inom den här subgenren placeras Stieg Trenter som anses vara en av Sveriges största 

författare av just pusseldeckare. 

Samtidigt som pusseldeckaren slog igenom inleddes en annan tradition i USA. Den här så 

kallade hårdkokta deckaren karaktäriseras av cyniska privatdetektiver och deras stämningsläge. 

I dessa romaner skildras ofta samhället utifrån privatdetektiven, som får agera outsider.10 

Senare, under 1950-och 1960-talet kom den så kallade polisromanen att slå igenom. Framför 

allt i Sverige blev den här subgenren väldigt populär och är än idag. Typiskt för polisromanen 

är det starka måttet av realism och den urbana miljön. I Sverige är Maj Sjöwall och Per Wahlöö 

två av de främsta polisromansförfattarna, mest på grund av deras ”Beck”-serie. Anders de la 

Motte placeras under underkategorin, polisroman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Bergman, Kärrholm, s. 70. 
10 Ibid, s. 88. 
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2. Analys 
Analysen behandlar de båda detektivernas identiteter utifrån teorin baserad på Scott 

McCrackens beskrivning av det klassiska detektivjaget. I analysen kommer detektiverna att 

undersökas utifrån dessa tre utvalda egenskaperna och ställas mot varandra för att kunna belysa 

om det finns några likheter och skillnader mellan dem. Först analyseras ”modern individ”, 

sedan ”vetenskapsmannen” och sist ”ensamvargen”.  

2.1 Den moderna individen 

Det skiljer över 50 år mellan Stieg Trenters Ingen kan hejda döden och Anders de la Mottes 

UltiMatum och det är därför viktigt att ytterligare förklara vad begreppet ”modern individ” 

kommer att innebära. Utgångspunkten här ligger i att undersöka hur detektiverna samspelar 

med de moderna strukturerna som är etablerade i de separata verken. Det är så McCracken 

beskriver den moderna detektiven, som en person som med expertis samarbetar med de 

moderna strukturerna samtidigt som hen är inåtvända från samhället.11 Med moderna strukturer 

menas den tillvaro som detektiverna arbetar inom. 

För Trenters Lind handlar det om 1940-talets Sverige men mer specifikt ett 

sommarstugeområde kallat Ekviken utanför Stockholm. Handlingen utspelar sig mestadels på 

landsbygden, vilket var vanligt för pusseldeckargenren.12 Trots det är Lind bosatt i Stockholm 

och befinner sig där under en del av handlingen men det framgår tillslut att han tillbringat sin 

tid med att pussla ihop ledtrådar utanför handlingen. 

Julia Gabrielsson är en relativt ung polis som arbetar inom Stockholmsområdet. Handlingen 

förhåller sig också nästan hela tiden till Stockholms stad. Julia kommer i kontakt med ett flertal 

olika karaktärer under handlingens gång samtidigt som hon ofta själv får utföra grovjobbet. 

Julia och Lind ska först och främst undersökas i förhållande till den politiska situation som 

råder. 

2.1.1 Den politiska världen 

Linds situation skiljer sig mycket från UltiMatums detektiv Julia Gabrielssons som under hela 

berättelsen står i centrum. Julia skiljer sig från Lind som en ”modern individ” därför att hon är 

beroende av en mängd olika aspekter för att kunna lösa mordet. Hon förlitar sig inte uteslutande 

på sin egen kunskap utan hon måste fungera med ett större spektrum av strukturer. Som polis 

är det nödvändigt för henne att vara politiskt engagerad och vara uppdaterad om den politiska 

                                                           
11 Scott McCracken, ”Detektivberättelsen”, Hedman, Määttä, s. 285. 
12 Bergman, Kärrholm, s. 70. 
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scenen som ofta beblandar sig i polisarbetet. Hon drar därför nytta av att tala med kontakter 

inom den politiska världen. 

Under 1960-talet kom den så kallade polisromanen att slå igenom. Det är en av subgenrerna till 

kriminalgenren och med den introducerades ett samhällskritiskt perspektiv i takt med det 

generella politiska uppvaknandet i Sverige.13 Den här aspekten går att hitta i UltiMatum, mycket 

genom Julias samarbete med politiska kontakter. Polisöverintendenten och Julias vän Oscar 

Wallin diskuterar vid några tillfällen just det politiska läget. Ett sådant tillfälle visas i följande 

utdrag: ”Berätta nu! Varför är justitieministerns särskilde utredare så intresserad av ett gammalt 

styckmord?”.14 Citatet tyder på att Julia är mån om att få veta vad de politiska intressena är 

angående utredningen. Wallin berättar för henne att partiet blivit oroliga över att en kropp 

funnits i badvattnet där många av dem har sommarstugor. Även om det inte spelade en stor roll 

just då, vill Julia ändå ha information från Wallin när det börjar handla om hennes utredning. 

Fallet som Julia ställs inför är mycket mer komplicerat än det som Lind försöker lösa. I det 

förstnämnda visar det sig att vad som började med ett styckat lik i sjön leder in Julia till flera 

dödsfall. Slutligen visar det sig att morden har haft politiska motiv. Justitieminister Jesper 

Stenbergs fru, Karolina, har mördat för att kunna se till att hennes man ska ha möjligheten att 

bli statsminister och hon avslöjar sig på detta vis för sin man: ”Jag gjorde det som måste göras, 

Jesper. Siktade på målet, tänkte på allt det fantastiska som låg framför oss. Som fortfarande gör 

det”.15 Karolina mördade bland andra en ung kvinna som Jesper hade en affär med genom att 

knuffa henne från ett fönster. Julia vet om att Jesper var på plats då kvinnan dog och kommer 

slutligen till honom med en bild på offret: ”Jag veta att du var där, sa hon sakta. Vet vad som 

hände och vem som städade upp efter dig”.16 Julia vill att Jesper ger henne namnet på mördaren 

och hon lyckas med det dels genom sin förmåga att hitta ledtrådar och sedan pussla ihop dem, 

dels genom att hon har kunskap om den politiska situationen. Trots att morden kopplades ända 

upp till den politiska eliten och hade politiska motiv kunde Julia lösa dem mycket på grund av 

att hon samspelade med den politiska världen. 

Återigen är det, ofrivilligt den här gången, Oscar Wallin som förser henne med informationen: 

”En tanke dök med ens upp i hennes huvud, fick stöd av något som Wallin sagt. Stenberg visste 

inte vem som låg bakom mordet på Sarac[…] Men enligt Wallin hade Stenberg börjat misstänka 

                                                           
13 Ibid, s. 41–42. 
14 Anders de la Motte, UltiMatum, (Stockholm, 2015) s. 20. 
15 Ibid, s. 363–364. 
16 Ibid, s. 354. 
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att allt inte stod rätt till”.17 Här framgår det hur Julias kontakt med politiskt involverade 

människor gynnar henne i utredningen. Julias samspel med den politiska världen bygger 

framför allt på att hon känner människor inom området och kan utnyttja detta för att få fram 

svar samt komma människor närmare. Tillsammans med hennes polisegenskaper framgår det 

hur Julia är en detektiv som försöker samspela med strukturerna och bevisar således att hon är 

en ”modern individ”. 

Julias samarbete med Oscar Wallin är i sig samtidigt ett tecken på hennes samarbete med 

människor i hennes omgivning. Härnäst ska just förhållandet mellan detektiverna och 

medmänniskorna undersökas. 

2.1.2 Medmänniskor 

I Linds fall spelar politiken inte någon roll alls, han är överhuvudtaget inte tvingad till att ha 

kunskaper inom dessa områden. Faktum är att Lind för det mesta förhåller sig till sig själv och 

sin egen skicklighet för att lösa brottet. Under den del av berättelsen där han inte är närvarande 

försöker däremot huvudpersonen Eva att lösa mordet genom att fråga ut människorna som 

befann sig i närheten samt följa ledtrådar. Lind får reda på det och därför skriver han ett 

telegram till henne: ”FINURLIGT GJORT ATT SNOKA RÄTT PÅ CHAUFFÖREN STOP 

DUKTIG FLICKA STOP MEN SLUTA NU SPELA DETEKTIV STOP FARLIGT STOP 

ANDRA SKÖTER DET ÅT ER”.18 Det framgår här att Lind känner till utredningsprocessen 

väl och vet att Eva riskerar mycket genom att försöka ”spela detektiv”, därför anser han att han 

måste hjälpa henne. Samtidigt måste Lind använda sig av Eva på ett manipulativt sätt, vilket 

demonstreras genom att Lind pratar med Eva om en saknande ”länk”, en borttappad scarf, som 

fattas i utredningen och som han vet att Eva har undanhållit för honom. Han väljer att ta upp 

detta med henne som citatet visar: ”Tro inte att jag är ond på er för att ni har gömt undan det 

där föremålet, sade han milt[…] Ni behöver inte heller tala om för mig var ni gömt föremålet, 

sade han. Jag vet var det ligger”.19 I själva verket visste han inte var hon lagt scarfen men han 

lurade Eva att gå och hämta föremålet, vilket han bekänner för henne så här: ”Jag ville att ni 

skulle smita i väg till ladan och hämta scarfen, och det var därför jag sa att jag visste var ni hade 

gömt den”.20 Alltså framgår det att Lind kan använda sig av andra människor på ett effektivt 

sätt, han vet vad han behöver göra och säga för att människor ska göra som han vill och som 

detektiv har han också god kännedom om utredningen tillsammans med farligheterna som följer 

                                                           
17 Ibid, s. 353. 
18 Stieg Trenter, Ingen kan hejda döden, (Stockholm, 2002) s. 87. 
19 Ibid, s. 172. 
20 Ibid, s. 178. 
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med den. Därför blir det Linds ansvar att både försöka få svar ur Eva samtidigt som han måste 

beskydda henne. Hans användning av Eva visar att han är just en ”modern individ”, eftersom 

han anpassar sig till henne för att få veta det hon vet och det visar att Lind är bra på att samspela 

med sin tillvaro. 

Precis som Lind är Julia också skicklig på att komma nära sina medarbetare. I inledningen av 

romanen ska hon för första gången talas vid med medhjälparen Amante och frågorna hon ställer 

grundas i hennes nyfikenhet till att veta var han kommer ifrån och varför han är här: ”Hur länge 

har du varit hemma i Sverige då? Julia flyttade blicken från trafiken några ögonblick. Hög tid 

för lite vänligt chit-chat med civilisten. Locka ur honom vem han var och ännu viktigare: vad 

han gjorde på hennes rotel, i hennes mordutredning”.21 Citatet tyder på att Julia hela tiden värnar 

om sitt eget arbete, och således också mordutredningen. Hon vill därför av yrkesmässiga skäl 

veta vem Amante är och var han kommer ifrån, inte nödvändigtvis bli hans vän. Genom att inte 

ta några risker med människor blir det tydligt att Julia försöker samspela med strukturerna, 

därför att hon vet vad som krävs av henne för att arbetet ska fungera. 

Julia uppvisar något liknande när hon tillsammans med Amante åker till ett vårdhem för att 

försöka lokalisera Sarac. De blir stoppade av vakten som säger att de inte är behöriga, då ryter 

Amante ifrån vilket tvingar Julia att ordna situationen: ”Regler är regler, sa hon till vakten. Vi 

förstår självklart att du bara gör ditt jobb. Du får ursäkta min kollega, det är ett ganska allvarligt 

ärende vi utreder. Stark press”.22 Julia inser här att det är lönlöst att försöka ta sig in i 

vårdhemmet och bestämmer sig för att de måste hitta på ett annat sätt att få svar på vad som 

verkligen har hänt med David Sarac. Julia måste därför anpassa sig till situationen och förföljer 

istället bilar som lämnar vårdhemmet för att se vart de tar vägen. Julia, till skillnad från Amante, 

märker hur hon måste bete sig inom den här situationen som i det här fallet innebär att förhålla 

sig vänlig mot vakten och komma på något annat sätt att få svar. 

Det visar sig dock att Julia inte är helt felfri, vilket är väldigt klassiskt för detektiver. Hennes 

goda vän Oscar Wallin är nämligen själv involverad i att försöka hålla Jesper Stenbergs 

hemlighet borta från allmänheten. Oscar håller fast Julia mot hennes vilja och frågar om hon 

kommer prata eller samarbeta med honom. Här följer ett citat som belyser hur Oscar inte är den 

som Julia trodde han var: ”Kan du tänka dig att fortsätta vårt samarbete? Skydda Jesper 

Stenbergs hemlighet, använda den för att åstadkomma bra saker”.23 Det här är ett exempel på 

                                                           
21 Motte, s. 11. 
22 Ibid, s. 65. 
23 Ibid, s. 346. 
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hur Julia missbedömt Oscar Wallin för en vän och god kollega. I själva verket undanhöll han 

viktig information från polisen för egen vinning. Det här strider emot mycket som utmärker 

Julia som en ”modern individ” och gör henne mer mänsklig. Olikt tidigare passager där hon 

varit försiktig med andra människor inom utredningen misstar hon sig med Oscar. 

I Stieg Trenters roman använder sig Lind istället av ett mer manipulativt tillvägagångssätt för 

att få Eva, men även andra, att göra som han vill. Han är samtidigt smart nog att utnyttja 

situationer för att de ska gå hans väg. Ett sådant tillfälle förekommer när Lind förhör en man 

vid namn Leslie Elmer vid exakt det tillfälle Eva är på väg från sitt rum. Därför passar han på 

att ställa de frågor han vet att Eva vill ha svaret på. Slutligen säger han detta till Leslie: ”Bäste 

disponent Elmer, sade kommissarien lugnt, fröken Lundh har varit vaken i minst tio minuter 

och stått vid dörren där borta och lyssnat på vårt samtal”.24 Lind utnyttjar situationerna till sin 

fördel och använder sin kunskap om människorna i sin närvaro för att han ska kunna skaffa sig 

information och ledtrådar men även, som i det här fallet, förse Eva med de svar hon är ute efter. 

För Julia Gabrielsson präglas tillvaron av arbete och hon kommer i kontakt med flera olika 

personer under utredningens gång. Utredningen för henne bland annat till personer i en sämre 

tillvaro; till exempel en knarkmissbrukare som själv varit i kontakt med en misstänkt till mordet 

på Sarac. Den för henne sedan ända upp till toppen av den politiska världen där självaste 

justitieministern blir förhörd. Till skillnad från Lind kommer människor av flera olika klasser 

in i Julias fall som tvingar henne att förhålla sig till olika skikt. 

Tidigt i romanen förhör Julia och Amante en knarkmissbrukare, Eskil Svensson, som mitt på 

dagen öppnar sin dörr iklädd en morgonrock. Julia vill ställa några frågor kopplade till mordet 

på Sarac och lurar honom att de levererar marijuana. ”En ganska hyfsad stash. Skulle gissa på 

ett års fängelse, eller vad tror du, Amante? Kanske till och med två”.25 Julia använder sig av en 

tuff förhörsteknik som är anpassad för en person som inte känner till rättssystemet. Citatet 

ovanför tyder på att Julia använder sig att en form av hot för att få Eskil att samarbeta. Det är 

också riskabelt att låtsas leverera droger men Julia använder situationen som öppnar upp för 

henne att iklä sig rollen som en ”annan”. Här visar Julia att hon i allra högsta grad är en ”modern 

individ” som kan samspela med sina strukturer. Hennes kännedom om Eskil och den tillvaron 

tillåter henne att bli en del av den och att utnyttja den till hennes fördel. 

                                                           
24 Trenter, s. 185. 
25 Motte, s. 71–72. 



14 
 

Senare i romanen förhör hon justitieministern Jesper Stenberg, just den passagen har redan 

belysts men den innehåller flera viktiga aspekter för den här uppsatsen. Till skillnad från 

förhöret av Eskil kan inte Julia få information ur Jesper med hjälp av en ”förklädnad” eller med 

hjälp av hot. Eftersom Jesper är så högt uppsatt fungerar inte dessa metoder och därför måste 

Julia förhålla sig enbart till bevis. Efter att hon visat Jesper bilderna på hans älskares döda kropp 

säger hon: ”Jag vet att du var där, sa hon sakta. Vet vad som hände och vem som städade upp 

efter dig”.26 Julia kan endast få information ur Jesper genom att ställa honom mot väggen på 

det här sättet. Dessförinnan sade Jesper själv så här när Julia bett om att få tala med honom: 

”Vad är det för information du vill delge mig på det här något okonventionella sättet?”27 Det 

som Jesper säger tyder på att den här förhörsformen i själva verket också är ovanlig men att 

bevisen bjudit in Julia till att kunna utföra den. Det visar att trots att Julia måste röra sig bland 

olika samhällsskikt och olika sorters människor för att kunna lösa mordet lyckas hon genom sin 

kunskap om de olika skikten att samspela med sin tillvaro. 

2.1.3 Rättsmedicin 

Julia Gabrielsson behöver alltså aldrig fundera kring civilpersoner som blandar sig i hennes 

utredning. Strukturerna som hon rör sig inom och som hon måste fungera med är framför allt 

politiska, rättsliga men även till viss del medicinska. Just detta framkommer här: ”TROTS ATT 

HON bara var drygt trettio hade kriminalinspektör Julia Gabrielsson sett många döda 

människor[…] Det var nio år sedan hennes första besök här på rättsmedicinska i Solna”.28 Här 

framgår det att Julia är van vid den medicinska aspekten av hennes arbete, precis som hon är 

familjär med den politiska. Hon känner till proceduren med att fastställa dödsorsak och tid för 

död. 

Så här skriver Sara Kärrholm om trender inom kriminallitteratur: ”Några av de trender som 

blivit starka under 1990-talet och framåt är historiska detektivromaner och detektivromaner 

med rättsläkare eller någon form av rättsmedicinsk expert i huvudrollen”.29 UltiMatum följer 

den här trenden till viss del med Julia som visar att hon har kunskap inom det medicinska. Julia 

svarar nämligen själv när hennes kollega Amante frågar hur rättsläkaren visste att buken skulle 

innehålla stickhål: ”Eftersom alla likdelar hittades inom ett begränsat område, sa Julia. På ett 

av dom djupaste ställena i viken. Troligen exakt samma ställe som gärningsmannen sänkte 

                                                           
26 Ibid, s. 355. 
27 Ibid, s. 355. 
28 Ibid, s. 1. 
29 Bergman, Kärrholm. 
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delarna på i vintras. Rättsläkaren nickade”.30 Julia har alltså kunskap även kring det här området 

vilket fortsatt tyder på att hon samspelar med de omkringliggande strukturerna, i det här fallet 

det rättsmedicinska. Julias kunskaper inom det medicinska området leder till att hon själv kan 

dra slutsatser om vad som till exempel har hänt med offret. 

Lind behöver aldrig inrikta sig mot det rättsmedicinska, han undersöker Bertas döda kropp efter 

mordet vid ett tillfälle men det faller inte under rättsmedicin så som i Julias fall. Däremot måste 

han fokusera en hel del på den fysiska omgivning han befinner sig inom. 

2.1.4 Omgivningen 

Lind har en väldigt stor kännedom om trakten själv, trots att han inte är därifrån och även om 

det inte framgår direkt i texten innebär det att han har studerat miljön runt omkring sig. Lind 

använder sig av sina kunskaper om omgivningen för att bevisa att Edde Brinkström var 

inblandad i mordet på hans pappa. Edde hävdar att han aldrig hade kunnat simma över viken 

på en kvart och således inte kan vara skyldig till mordet, men Lind hävdar något annat: ”Ni 

sprang upp genom hålvägen här och följde sedan landsvägen ut till udden av Näset. Där 

simmade ni över Hållsundet som inte är stort mer än trettio meter brett. Och det hann ni ledigt 

på en kvart”.31 Här framgår det att Lind gjort sig bekant med området och kan ta hjälp av det 

när han drar slutsatser kring utredningen. Således visar detta att han försöker samarbeta med 

strukturerna, som i det här fallet är den miljö han vistas i. 

Scott McCracken hävdar också att den klassiska detektiven som en ”modern individ” är starkt 

kopplad till staden. Detektivens identitet definieras i förhållande till sin värld menar han: 

”Eftersom det var i staden som modernitetskulturen skapades, är det ofta den som får 

representera världen”.32 Det här blir intressant för även om en karaktär som Lind är bosatt i 

Stockholm är det ute på ett sommarstugeområde som mordet har inträffat. Anledningen till detta 

är troligtvis att det var typiskt för pusseldeckarna att utspela sig på landsbygden istället för inne 

i stadskärnan.33 Stieg Trenter var nämligen en av Sveriges första pusseldeckar-författare så 

naturligt fick kommissarie Linds arbete ske ute på landsbygden. I den mycket senare romanen 

UltiMatum placeras detektiven återigen i staden. Att Anders de la Mottes mer nutida karaktär 

Julia förhåller sig till staden Stockholm beror sannolikt på att de moderna polisromanerna, 

enligt Kerstin Bergman och Sara Kärrholm, börjar återgå till de klassiska föregångarna med 

                                                           
30 Motte, s. 6. 
31 Trenter, s. 206. 
32 Scott McCracken, ”Detektivberättelsen”, s. 286. 
33 Bergman, Kärrholm, s. 75. 
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ensamma polishjältar.34 Den klassiska kriminalaspekten av ensamma polishjältar började 

återigen dyka upp i mer moderna exempel, därför är det möjligt att aspekten av den urbana 

miljön också återintroducerades i romaner som Anders de la Mottes. 

Även Julia visar på nytt hur hon är medveten om strukturerna och hur hon kan samspela med 

dem när hon använder sig av flera tricks för att undvika att bli förföljd med bilen. I det här 

citatet tar Julia upp dessa tricks: 

Julia hade kört alla antiskuggningsknep hon kände till. Börjat med att kolla bilen så att det inte 

satt någon sändare på den. Sedan stängt av polisradio och mobiltelefonen. Åkt norrut på 

motorvägen, dragit på blåljusen och använt ett servicefält för att göra en fräck U-sväng. Gjort om 

manövern tio minuter senare. Lagt till ytterligare några småtrick som förföljare inte brukade 

uppskatta.35 

Här framgår det att Julia är medveten om att möjligheten att bli förföljd finns i hennes 

omgivning och att hon inte tar någon risk, samtidigt som det visar hur hon är medveten om 

omgivningen och kan samspela med strukturerna. Julias vetskap om att hon kan bli förföljd gör 

att hon använder sig av försiktighetsåtgärder vilket skulle befria henne från eventuella 

förföljare. Det här är ytterligare ett exempel på hur Julia påvisar vetskap om omgivningen vilket 

tyder på egenskaper av den ”moderna individen”. 

Sara Kärrholm tar upp en liknande aspekt som McCracken gör i fråga om strukter: ”Detektiven 

är i allmänhet en figur som inte olikt skälmen i pikareskromanen har tillgång till och insyn i 

samhällets alla sociala skikt genom sin unika position”.36 Insynen i samhällets skikt som 

Bergman påtalar här påminner mycket om det McCracken menar med strukturerna detektiven 

måste samspela med. Kerstin Bergman hävdar vidare att kriminalromanen fungerar utmärkt för 

att framföra samhällskritik. På grund av detektivens unika position, där hen i allmänhet kommer 

i kontakt med många olika typer av människor, blir genren en optimal plats för 

samhällsskildring och samhällskritik.37 Just detektivens unika position som Bergman påtalar är 

det väsentliga i det här kapitlet. Utifrån den positionen ges detektiven som sagt förmågan att 

komma i kontakt med flera olika människor, men även förmågan att kunna observera sin 

omgivning. 

                                                           
34 Ibid, s. 109. 
35 Motte, s. 337. 
36 Bergman, Kärrholm, s. 54. 
37 Ibid, s. 166. 
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Detektiven som en ”modern individ” bygger på att hen kan eller försöker samspela med 

omgivningen så som det har framgått i det här analysavsnittet. Det är dock enligt McCrackens 

definition även typiskt för den klassiska detektivens utredningsprocess att grunda sig i hens 

egna logiska slutledningsförmågor. 

2.1.5 Den okonventionella detektiven 

I samband med den ”moderna individen” hävdar Scott McCracken också att detektiven är 

okonventionell jämfört med samhället hen lever i. Här framkommer det hur detektiven, så som 

McCracken förklarar, samtidigt upplevs som okonventionell gentemot samhället hen visar 

sådan stark kunskap om. Den ”moderna individen” blir på så sätt en motsägelsefull identitet, 

detektiven är således en person som lever ett okonventionellt liv och är inåtvänd, samtidigt som 

hen anses kunna samspela med sin omgivning. Ett exempel på det här fenomenet går att hitta 

hos Lind. Han har, precis som det har påtalats tidigare, visat att han kan samspela med de 

moderna strukturerna men han är samtidigt en individ med ett beteende som skiljer sig från 

andra. Vid ett tillfälle vaknar Eva mitt i natten av ett ljud från rummet bredvid. Hon går upp för 

att se vad det är och hon hittar Lind sittandes där helt ensam. De pratar om mördaren och Eva 

frågar sedan: ”Ni vet vem han är? Viskade hon till slut. Han svarade inte, och hans 

ansiktsuttryck var mångtydigt”.38 Linds agerande i den här situationen är okonventionellt på 

flera sätt. Eva blir först förskräckt av att han sitter i rummet mitt i natten och när Eva sedan 

ställer en fråga svarar han inte utan ger enbart ifrån sig ett ”mångtydigt ansiktsuttryck”. Här 

framgår det att Lind har tendenser av ett ovanligt beteende och skiljer sig från de andra 

karaktärerna. Det placerar in honom bra som en ”modern individ” eftersom det tyder på en 

motsägelsefullhet, en motsägelsefullhet som inte går att hitta hos Julia på samma sätt. Lind kan 

samspela med tillvaron och lyckas använda sig av medmänniskorna, men vad han uppvisar här 

är just att han själv inte agerar som de. 

Julia lyckas, likt Lind, bra med att samspela med strukturer men hon visar inte upp ett 

okonventionellt beteende så som Lind gör i den här passagen. Vidare tyder det på att Lind kan 

sägas ha större drag av den ”moderna individen” än Julia i det här avseendet. 

Att ha breda kunskaper om sitt samhälle och sin tid är inte tillräckligt enligt McCracken som 

hävdar att den klassiska detektiven även måste vara smart och skicklig i sitt arbete och tänkande. 

                                                           
38 Trenter, s. 138. 
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2.2 Vetenskapsmannen 

Detektivens omgivning spelar alltså en viktig roll i hur hen tar sig an utredningen och slutligen 

löser fallet, men enligt McCracken måste detektiven alltid grunda sig i sin logiska och rationella 

förmåga att hitta ledtrådar för att lösa gåtan. Så här förklarar McCracken den typiska 

detektividentiteten: ”Alla detektiver använder sig av en blandning av logiskt rationella och 

intuitivt artistiska slutledningsmetoder”.39 Till skillnad från det förra kapitlet är det tydligare 

här vad hos detektiven som ska belysas, just de två detektivernas logiskt rationella samt 

intuitiva-konstnärliga förmåga att hitta ledtrådar samt deras observations- och 

slutledningsförmåga. 

Det här citatet visar att direkt när Lind kommer in i handlingen börjar han att ta upp små detaljer 

angående mordet som ingen annan hittills uppfattat: 

Det var två saker. För det första den dödas armställning. Fröken Bertas armar låg slappt invid 

sidorna. När man springer och faller, tar man instinktivt emot sig med händerna. Det hade hon 

inte gjort. Det värkar som om någon hade flyttat på hennes kropp och sen inte tänkt på att lägga 

ut armarna i deras ursprungliga och naturliga ställning.40 

Här ger Lind omedelbart prov på sin utmärkta observationsförmåga genom att hitta den här 

detaljen hos liket. Det som Lind tar upp i citatet här ovan är helt och hållet logiska iakttagelser 

och han beskriver händelsen, som fram tills nu varit ett mysterium, som ett logiskt 

händelseförlopp. I Konsten att lägga pussel framhäver Kärrholm hur sociologen Marcello 

Truzzi hävdar att Sherlock Holmes demonstrerar tre ideal för den ideala detektiven, nämligen 

kunskap, observationsförmåga och förmågan att deducera. Även här förekommer alltså 

observationsförmåga och slutledningsförmåga, något som Lind visar prov på i sitt agerande. 

Kärrholm förklarar vidare vad Truzzi menar med kunskap vilket innebär att detektiven ofta 

besitter en specialisering av kunskap, något han kallar expertis.41 Lind är i sig något av en expert 

på att pussla ihop olika händelser så att de får en logisk innebörd, något han visar prov på igen 

här: 

Någon hund var det inte, fru Schellin. Det var en människa, och den människan var fröken Lundhs 

hembiträde. Hon kom för att låna smör av er son och råkade avlyssna en del av ert samtal härinne. 

Hon visste inte om att en annan person strök omkring därute i halvmörkret. Denna person- som 

troligen var en man- var mycket angelägen om att ingen skulle avlyssna ert samtal och därigenom 

få reda på att direktör Schellin var i livet. Han visste nämligen vad ni talade om[…] Men en sak 

                                                           
39 Scott McCracken, ”Detektivberättelsen”, s. 288. 
40 Trenter, s. 122. 
41 Kärrholm, s. 73. 
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är säker- när den okände mannen därute i halvmörkret kom på hembiträdet med att lyssna, fick 

han för sig att hon hade hört mer än vad som var nyttigt för både honom och henne.42 

Genom att pussla ihop historier precis som denna som människorna berättat för honom 

tillsammans med hans egna iakttagelser kan Lind genom sitt logiska tänkande lista ut hur det 

ena mordet gick till. Här blir det tydligt hur Lind är en typisk ”vetenskapsman” som grundar 

sina slutsatser på logik och förnuft. 

I Ingen kan hejda döden hävdar kommissarie Lind påtagliga gånger att han redan har listat ut 

svaren på gåtor som Eva tillsammans med de andra i trakten inte har en aning om. Följande 

citat är ett exempel på en gåta med en mörkklädd kvinna som sågs utomhus under mordnatten 

som ingen vet vem det var. ”Det var ni, fru Schellin, som var damen i svart som klockan halv 

nio anlände hit i droskbil. Det var också ni som var den myskdoftande damen i regnkappa som 

drygt en halvtimme senare for härifrån med samma droskbil”.43 Här framgår det att Lind vet 

mycket mer än vad resterande personer gör och att han har ett bra öga för detaljer. Mysteriet 

med kvinnan som setts till på kvällen den femte juni hade hängt i luften tills Lind kom med 

svaret. 

McCracken beskriver en sida av detektiven som den ”bohemiska konstnären”, en sida av 

detektiven som är förankrad i ”vetenskapsmannen” men som beskriver detektivens mer 

intuitiva-konstnärliga egenskaper. McCracken beskriver den här sidan med hjälp av 

litteraturvetaren Walter Benjamins beskrivning av den så kallade flanören: ”Denne 

förkroppsligar den nya urbana människan som är anonym i storstadens människovimmel, som 

observerar inte bara det som är till salu i staden, utan också sina medmänniskor”.44 Benjamins 

beskrivning av denna observatör påminner om och delar tydliga drag av McCrackens 

”vetenskapsman” på så sätt att de delar en observerande förmåga, men flanören går även att 

knyta an till den ”bohemiska konstnären” angående anonymiteten. Den anonyma iakttagaren 

bland människorna är i allra högsta drag kopplad till den ”bohemiska konstnärens” med dess 

konstnärliga metoder. Ett exempel på det här är Linds observation som framgår här ovan. Det 

påminner om hur McCracken beskriver ”vetenskapsmannen” som delvis intuitiv och 

konstnärlig. 

I det föregående citatet från Trenters roman får läsaren, tillsammans med människorna i själva 

romanen, reda på vem den mörkklädda kvinnan var. Det är Lind som kommer utifrån och som 
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lyckas lösa gåtan och trots att det här inte rör sig om en urban miljö, som Benjamin påtalar, 

visar det att Lind gör korrekta observationer av människorna. Vidare lyfter detta Lind både som 

en vetenskaplig och konstnärlig detektiv vilket är i fas med den dubbelhet som McCracken 

påtalar. 

Julia Gabrielsson visar också upp många kvalitéer som kan kopplas till ”vetenskapsmannen”. 

Så här beskriver Julia sig själv tidigt in i romanen: ”Ibland krävs det någon som hon, som står 

alldeles tyst och lyssnar noggrant. Letar efter de små detaljerna som bryter rytmen”.45 Precis 

som hos Lind visar detta citatet hur Julia är en detektiv som söker efter de små detaljerna som 

tydligen ingen annan kan hitta, eller ens letar efter. Hon visar även upp sina färdigheter när hon 

inne i en övergiven kontorsbyggnad försöker komma på vad som kan ha hänt med Sarac där. 

Några sekunder blev hon stående och glodde ner i lådan. Högst upp, ovanpå besticken låg en 

gammal potatisskalare. Soporna hade innehållit nudelpåsar och hon hade inte sett några som helst 

spår av potatis. Ändå låg skalaren överst i lådan. Hon lyste med ficklampan på den. Ett fint vitt 

pulver syntes längst ut på den rundade spetsen[…] Gips?46 

Julia inser tillslut att potatisskalaren har använts för att göra ett hål i väggen för att gömma ett 

litet minneskort som innehåller bilder på Jespers älskares döda kropp. 

Som hon bevisar här lyckas Julia pussla ihop händelserna på ett liknande sätt som Lind gör med 

sitt logiska tänkande och sin goda observationsförmåga. I samma situation som citatet är taget 

ifrån tänker Julia mycket kring misstankarna om att Sarac planerade att ta sitt eget liv, men Julia 

undrar då för sig själv varför han hade lämnat sin påse med sömntabletter bakom sig. Det 

framgår alltså här att Julia skiljer sig från andra poliser, precis som hon själv hävdar, eftersom 

platsen blivit genomsökt tidigare utan att något hittades och hon ser genast något som inte 

stämmer. 

Den här passagen i UltiMatum fortsätter med att Julia sätter sig ner i den övergivna lokalen och, 

som hon själv nämner i början av romanen, försöker hitta Saracs rytm. 

Och med ens tyckte hon sig höra ett svagt ljud. En mager, utmärglad Sarac som försiktigt knackar 

på dörren. Hunter som öppnar. Sedan sitter Sarac på en av pinnstolarna, lyssnar noga medan 

Hunter avslöjar sin hemlighet. Därefter är det hans tur. Kameran rullar på stativet, Sarac stirrar in 

i linsen. Munnen rör sig. Svag men ändå målmedveten berättar han vad Hunter vill veta.47 

                                                           
45 Motte, s. 2. 
46 Ibid, s. 256. 
47 Ibid, s. 256. 



21 
 

Julias sätt att ”känna rytmen” hos människor och platser påminner mycket om hur ett medium 

skulle tänkas kunna kommunicera med andar. Här beskrivs Julias förmågor nästan som 

övernaturliga, hur hon kan se saker framför sig som inte finns där, men de är inte baserade på 

något övernaturligt. Julias sätt att känna rytmen grundar sig dels i hennes vetskap om både Sarac 

och den okände Hunter, dels i bevisen hon har samlat på sig under utredningen. ”Transen” som 

hon hamnar i gör hon möjlig genom sitt logiskt rationella tänkande tillsammans med den 

observationsförmåga som citaten har fört fram. Sålunda tyder det här på att Julia, till skillnad 

från Lind, inte visar upp några starka drag av den ”bohemiska konstnären”. 

Lind visar också fortsatt prov på sin logiska tankeverksamhet när han mot slutet av romanen 

inför Eva och sin fru förklarar hur morden har gått till samt hur han själv lyckats lösa dem. Han 

inleder med att kommentera att ett vittne hört ljudet av en motorbåt natten då direktör Schellin 

blivit mördad och att han då blivit förbryllad därför att hans huvudmisstänkta, Edde Brinkström, 

vid det tillfället hade befunnit sig på Gotland. Det leder honom till att misstänka Leslie Elmer, 

därför han är den enda som har tillstånd att köra motorbåt. När Lind därefter medger att han 

tvivlade på att det var Leslie som var mördaren återger han hur han använder sig av en form av 

elimineringsprocess för att få fram svaret. Det är framför allt Eva han talar till när han berättar 

om sin tankegång: 

För det första kunde det inte ha varit han som skrämde ihjäl fröken Berta. När hon dog, befann 

han sig ju i ert sällskap vid hållplatsen. För det andra kunde det inte heller ha varit han som 

skuggade er från Folkungagatan hem till er lägenhet och sedan ringde upp er och sa att det var 

från köttaffären. Då befann han sig nämligen ute på Ekberga. Det tog jag reda på. För det tredje 

kunde det inte heller vara Leslie Elmer som stack till er papperslappen vid lottdragningen på 

Dansberget. Han var ju inte där.48 

Genom att använda sig av simpel logik lyckas Lind frigöra Leslie från alla misstankar och kan 

samtidigt klargöra för sig själv att Lars Ellman i själva verket är mördaren. På samma sätt som 

han gjorde med Leslie gör han med Lars och lyckas placera in honom på varje punkt. Lind inser 

sedan också att Edde faktiskt kunde ha flugit från Gotland till Ekviken och att det var det som 

ett vittne hade hört. Därefter kan Lind fastställa att Lars Ellman är mördaren i samarbete med 

Edde Brinkström. 

Sara Kärrholm tar upp tidigare forskning av litteraturkritiken David Lehman som hävdar att 

pusseldeckaren anammar en idyllisk litteraturtradition, vilket han gör i sin bok The Perfect 

Murder, A Study In Detection. Idyllens ljusa ramar är en sfär där mörkret sedan kan bearbetas, 
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och i en pusseldeckare utgörs kärnan av paranoia. Idyllen blir sedan återupprättad när detektiven 

avslöjar mördaren. Alltså bringar detektiven genom sin undersökning ordning från kaos.49 Det 

här går att applicera på den sociala kretsen där Lind arbetar. Det är en typisk miljö för 

pusseldeckare, ute på landsbygden med en liten grupp människor som är involverade i 

händelsen. När Eva själv försöker ta sig an fallet blir det tydligt hur en paranoid känsla har lagt 

sig över området. Alltså kan Lind genom att lösa morden göra ordning från kaos, precis som 

David Lehman hävdar. 

Däremot erkänner Lind under utredningen att han inte gillade att Leslie för en tid var hans 

huvudmisstänkta och Lind säger så här när det visade sig att Leslie inte kunde ha mördat någon: 

”Intuitionen hade triumferat över vilseledd logik”.50 Trots att Lind visar upp sitt logiska 

rationella resonemang visar det sig alltså att han också lyckats bli förbryllad av bevisen och 

råkar komma in på fel spår. Hans intuition får rätt oberoende av bevisen. Här framgår det att 

Lind i allra högsta grad är en detektiv som har drag av den intuitivt-konstnärliga aspekten, eller 

den ”bohemiska konstnären” som McCracken också kallar den. 

Sara Kärrholm hävdar i sin studie att i detektivgestalten möts två traditioner av vetenskaplig 

metodik, den positivistiska och den hermeneutiska.51 Samtidigt som Lind grundar sig i logik 

och fakta värnar han alltså ändå om sina intuitioner, det vill säga uppfattningar som inte grundar 

sig logiskt. Trots att hans tillvägagångssätt genom utredningen präglas av hans logik och goda 

observationsförmåga visar det sig att logiken inte alltid har svaret. Däremot tvivlar Lind aldrig 

på logiken, utan han bevisar att hans intuition är korrekt genom den elimineringsprocessen som 

belystes i tidigare citat. Detektivens metodik som delvis positivistisk, delvis hermeneutisk, som 

Kärrholm hävdar, går att koppla till hur McCracken beskriver ”vetenskapsmannen” som både 

vetenskaplig och intuitiv.  

Julias förmåga att lösa gåtor och få fram svar bygger inte helt och hållet på hennes egenskap av 

att ”känna rytmer”, utan hon är också, precis som Lind, snabbtänkt och mycket smart. När hon 

tillsammans med sina kollegor diskuterar en farlig rymling vid namn Kassab, och vad som kan 

ha hänt med honom, gissar en utav dem att han redan lämnat landet men då försöker Julia på 

det här viset övertala dem: ”Alltså, sa hon. Jag tror inte att Kassab har dragit än[…]. Han vet 

att om han lämnar landet kommer hans svägerska och brorsdotter att vara lovligt byte. Därför 

                                                           
49 Kärrholm, s. 56–57. 
50 Trenter, s. 212. 
51 Kärrholm, s. 87. 



23 
 

tror jag han är kvar. Att han på något sätt tänker försöka få ut sin familj”.52 Det här citatet visar 

hur Julia använder sig mer av logiska resonemang, precis som ”vetenskapsmannen” beskrivs 

göra. 

I det här fallet är inte Julias tankegång något storslaget eller ”övernaturligt” som tidigare, utan 

det är snarare ett logiskt resonemang hon för. Däremot är det viktigt att föra fram hur Julia 

lyckas övertala de andra om att hon har rätt. Kassab har nämligen kommit över mycket pengar 

och på följande sätt förklarar Julia hur andra människor vill komma åt de pengarna: ”Om det 

Kassab berättade i förhöret är sant, är det han som sitter på pengarna nu. Miljoner som fler 

människor gör anspråk på. Farliga människor”.53 Det är det här Julia menar med att Kassabs 

familj är i fara och därför skulle han aldrig vilja lämna landet utan dem. På så sätt lyckas Julia 

övertala kollegorna och även sin chef att hon har rätt genom denna enkla men ändå logiska 

förklaring till hur Kassab själv kan ha resonerat. Alltså bidrar det här till att framhäva Julia som 

en typisk ”vetenskapsman” som McCracken beskriver. 

Ytterligare ett exempel på hennes logiska tänkande och goda observationsförmåga är när hon 

tillsammans med Oscar Wallin, innan han avslöjat sig som en av brottslingarna, tar hjälp av en 

ung datorkunnig man som ska undersöka om bilderna Julia hittat är autentiska. Citatet 

poängterar hur Julia observerar sin omgivning och ibland ifrågasätter den: 

Hon såg på honom. Sedan när var datakillar så välpumpade som han? Killen såg ut som rena 

triatleten. Betydligt mer hemma i ett löpspår eller en hinderbana än framför en bildskärm. Det 

kunde naturligtvis vara hennes fördomar som spökade, folk kunde ju se ut lite hur som helst. Men 

han hade inte ens hajat till inför bilden av Sophies sönderslagna kropp.54 

Den unge mannen som hjälper dem visar sig inte vara något mer än en datorkunnig man, men 

Julia är ändå misstänksam. Hennes observationer är inte inkorrekta utan hon baserar dem på 

vad hon känner igen, hur hon föreställer sig att han ska se ut samtidigt som hon vet hur 

människor brukar reagera när de ser obehagliga bilder. Det här förbinds också med föregående 

analysavsnitt ”modern individ” och visar hur Julia försöker samspela med strukturer. I detta fall 

är det viktigt därför det belyser hur effektiv Julias observationsförmåga är och vilka viktiga 

slutsatser hon kan dra, även om de var felaktiga den här gången. 

Sara Kärrholm redogör också för något hon kallar rationell distans som starkt kan kopplas till 

Stieg Trenters roman och kommissarie Lind. Hon tar nämligen upp exempel ur en annan Stieg 
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Trenter-roman där detektiven inte alls befinner sig på platsen för mordet men genom brev 

lyckas lösa brottet. Detta finns även hos Lind, han befinner sig som sagt till början utanför 

handlingen och han är inledningsvis inte bekant med någon av de involverade. Kärrholm tar 

här upp ett exempel med Harry Friberg och Vesper Johnsson, två återkommande poliser ur 

Stieg Trenters romaner: ”Ur Fribergs redogörelser kan Vesper Johnsson se samband och dra 

slutsatser som Friberg inte själv förmått dra- möjligen för att han själv så ofta befinner sig i 

händelsernas centrum”.55 Utifrån vad Kärrholm påtalar kan det se ut som att Eva i Ingen kan 

hejda döden till en början fungerar som en Vesper-karaktär där hon konstant befinner sig i 

centrum av händelser och själv blir utsatt för hot. När hon själv försöker lösa mysteriet 

kontaktas hon av Lind som ber henne att sluta därför det är för farligt och när han tillslut 

kommer ner till Ekviken börjar allt få klarhet. 

Kommande citat visar hur Eva får reda på att Lind har använt sig av sin fru, som låtsas vara 

Evas nya hembiträde, för att kunna få information direkt ifrån händelsernas centrum. ”Och så 

talade ni med er fru, smålog Eva, och skickade ut henne i skepnad av hembiträdet för att syna 

mina förehavanden närmare i sömmarna?”56 Det framgår här att Eva egentligen aldrig var en 

Vesper-karaktär utan det var istället Linds fru som gav honom informationen till utredningen. 

När Lind väl anlänt börjar han däremot att fylla i sådant som hans fru har missat. Eva talar om 

att hon fått höra att hennes morbror och moster var halvsyskon men att hon aldrig trodde det 

hade någon betydelse för fallet. ”Så vände han [Lind] sig till sin fru med anklagande min. Du 

måste ha lyssnat illa, kära hustru, sade han. Fru Lind betraktade honom hjälplöst och 

frågande”.57 Fru Lind medger att hon hört samma sak men att hon aldrig trodde att det var något 

viktigt men Lind säger då att han precis fått nyckeln till gåtans lösning. Faktum är att det var 

just detta som var motivet till mordet på Herr Schellin, Eddes pappa. Här blir det samtidigt klart 

att Lind, precis som McCracken tänker sig detektiven, har en god slutledningsförmåga. Han 

lyckas dra en slutsats utifrån små detaljer som dyker upp under utredningens gång. Det 

ovanstående är ett sådant exempel. 

Här uppvisar Lind just den rationella distans som Kärrholm påtalar. Genom att ta del av 

informationen som fru Lind förser honom med men samtidigt som han har en annorlunda 

överblick på grund av sin distans möjliggör det att han kan dra slutsatser som till exempel Eva 

och fru Lind inte kan. 
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Som det här kapitlet har belyst är de båda detektiverna i många skeenden individer som 

använder sig av logiska resonemang för att jobba sig framåt i utredningen. Härnäst ska 

detektiverna analyseras under arbetsprocessen och istället för att analysera deras sätt att tänka 

analyseras deras tillvägagångssätt både i och utanför utredningen. 

2.3 Ensamvargen 

Detektiven som ”ensamvarg” innebär att hen definieras av sina vanor och inte i förhållande till 

andra människor och är präglad av en stark individualism. I det första kapitlet undersöktes det 

ifall detektiverna var beroende av att samarbeta med strukturer för att kunna lösa brotten. I det 

här kapitlet ska detektiverna belysas utifrån deras individualitet i arbetsprocessen och graden 

av individualism kommer att undersökas. 

Förutom det faktum att Lind inte kommer in i handlingen förrän efter cirka halva romanen 

uttrycker han ändå drag av McCrackens ”ensamvarg”. Lind arbetar aldrig ensam, tvärtom tar 

han på olika sätt hjälp av flera olika människor men det sker ofta genom hans manipulation av 

dem. Det är samma sak med frun, trots att hon hjälper honom med fallet är det han ensam som 

pusslar ihop ledtrådarna och kommer med gåtans lösning. Ett sådant exempel är då Lind säger 

åt sin fru att hon måste ha lyssnat illa, alltså framgår det att Lind ensam är detektiven som drar 

slutsatserna. 

Fortsatt poängteras det vid somliga tillfällen att Lind försvinner in i sig själv när han försöker 

lösa gåtorna han ställs inför. I det kommande exemplet sitter den annars pratglada Lind i 

ensamhet och tystnad medan han tänker kring brotten: ”Hon bjöd honom på en sen och 

improviserad lunch, men han ville bara ha en kopp te och några smörgåsar. Han åt och drack 

under tystnad ute på verandan, och inte förrän han hade skjutit koppen ifrån sig och tänt en 

cigarett, blev han åter talför”.58 I den här passagen framgår det hur Lind söker sig bort från de 

andra till ensamhet för att tänka själv och det tyder på den individualistiska egenskapen av 

”ensamvargen”. 

McCrackens beskrivning av detektiven som definierbar med sina vanor innebär samtidigt att 

hen är definierbar utifrån sin konsumtion.59 McCracken exemplifierar med Sara Paretskys 

karaktär, V.I. Warshawski som karaktäriseras med att hon dricker whiskey. Lind har en vana 

av att röka cigaretter och han gör det, likt citatet här innan, i situationer där han antingen 

funderar kring eller talar om morden. 
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Här följer ytterligare ett exempel på den här vanan, nämligen när Lind för första gången 

markerar två detaljer han sett när han undersökt Bertas döda kropp: ”Han sköt tallriken ifrån 

sig och tände en cigarett”.60 Linds vana av att röka cigaretter är en personlig ”ritual” som han 

genomför och kan kopplas till egenskapen av ”ensamvargen”. 

I UltiMatum går det att hitta liknande tendenser hos Julia som hos Lind. Hon är nämligen en 

frekvent kaffedrickare. Vid flertalet tillfällen är Julia mitt uppe i att dricka en kopp kaffe, precis 

det gör hon när hon kallas till ett möte med sin chef och hon tänker då så här: ”Hon var ytterst 

nära att säga att hon inte hunnit dricka tillräckligt med kaffe för att stå ut med semantiska 

besserwissrar, men hejdade sig i sista ögonblicket”.61 Det framgår i det här citatet att kaffet har 

en stor betydelse för Julia och att det, liksom för Lind med cigarretter, har en stor betydelse för 

henne. Hon blir under mötet utskälld av chefen och försöker behärska sig men klarar det inte 

lika bra som vanligt och hon skyller det till och med på koffeinbrist. 

Lind och Julias vanor av antingen cigarretter eller kaffe skulle kunna ses som en personlig ritual, 

som det beskrivs här ovan, de använder för att rationalisera brotten. McCracken exemplifierar 

och analyserar en passage ur en av Colin Dexters romaner där kommissarie Morse satt sig vid 

en pub för att i lugn och ro dricka en öl och röka lite cigarretter. ”Cigarretterna och ölen är å 

andra sidan tankestimuli bortom det formella pusslet- det än så länge okända mysteriet 

beträffande själva mordet. Som stimuli är de dock oförutsägbara och ger ett överskott av tankar 

som ifrågasätter legitimiteten i varje formell undersökning”.62 Exemplet som McCracken 

analyserar visar hur den personliga ritualen assisterar detektiven till att fundera i andra banor 

kring utredningen. Liknande händelser går att se hos både Lind och Julia. Lind, som det redan 

har framgått, tenderar att sitta ner med en cigarrett när han tänker. Julia använder sig också av 

en form av ritual, hon antyder själv hur en koffeinbrist påverkar hennes behärskning, därför går 

det att anta att hennes konsumtion av kaffe hjälper henne tänka. 

Enligt Kerstin Bergman förseddes de tidiga polisromanernas detektiver med olika karaktärsdrag 

och egenskaper som gjorde just dem till en tillgång till utredningen. De framställdes som ett 

med sitt yrke och saknade helt privatliv. Hon fortsätter att hävda att dagens detektivers privatliv 

är minst lika viktiga som utredningen.63 Julia präglas genom historien av arbete, hon får sällan 

vara ledig från arbetet och hon arbetar med utredningen även på sin fritid. Julias privatliv får 
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därför aldrig samma vikt som arbetet eftersom hennes privatliv innebär detsamma som hennes 

arbete gör. 

Här följer ett exempel ur Julias ”fritid”, när hon tillsammans med Amante är på väg till 

vårdhemmet: ”Det var inte riktigt så här hon hade föreställt sig helgen. Hon hade tänkt träna, 

läsa klart boken hon aldrig lyckades bli färdig med, gå på bio eller någon av alla de andra saker 

som tog henne igenom jobbfria helger”.64 Här framgår det alltså hur hon även under en helg 

tvingas till att arbeta med utredningen. Samtidigt hänvisar hon till fritidsaktiviteterna som 

”någon av alla de saker som tog henne igenom jobbfria helger”, alltså går det att tyda en negativ 

inställning till fritid. Trots att hon normalt inte tänker att hon behöver jobba på helger går det 

tolka det här som att hon föredrar vardagarna då hon kan vara aktiv och har något att göra. 

Samtidigt är det intressant att se på hennes val av fritidsaktiviteter. Hon tänker sig att hon tränar 

eller läser ut en bok, vilket kan ses som aktiva saker att ta sig an. Hon tänker aldrig att hon ska 

vila, sova ut eller umgås med andra, utan hon vill förhålla sig aktiv. Hon strävar också efter att 

få saker och ting gjorda samtidigt som inget av det hon tänker sig involverar någon annan utan 

enbart henne själv. Julia definieras således av sina aktiva vanor och sin individualism. Just dessa 

aspekter hos Julia går att förbinda med egenskapen av ”ensamvargen”. 

McCracken tar även upp detta i samband med beskrivningen av ”ensamvargen”: ”Detektiver är 

ensamvargar. Det är ovanligt att kärlek eller erotik spelar någon roll i deras liv”.65 I takt med 

undersökningen av Julias syn på sin fritid är det gynnsamt se det från den här synvinkeln. Som 

sagt planerar Julia aldrig att umgås med någon annan än sig själv under helgen, därför är det 

intressant tillsammans med det McCracken tar upp om detektivens självständiga tendenser. 

Julia avslöjar vid ett tillfälle sin nuvarande situation: ”Jag träffar ingen just nu och mina 

föräldrar är döda”.66 Händelsen med föräldrarna får aldrig någon vidare förklaring däremot är 

det intressant för det framhäver Julias ensamhet ännu mer. Föräldrar är något alla har och det 

faktum att Julias är döda och att hon inte befinner sig i något förhållande tyder på hennes 

ensamhet. Precis som citatet från McCracken hävdar spelar inte de här tendenserna någon roll 

för Julia, hon medger själv att hon är ensam och någon antydan om en romantisk eller erotisk 

relation kommer aldrig på tal. 
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Kontinuerligt under romanens gång beskrivs det också hur Julia är väldigt trött eftersom hon 

måste ta sig an utredningen även på fritiden. Det leder till att hon vid flera tillfällen somnat 

antingen på kontoret eller vid skrivbordet hemma. Här följer ett exempel på en sådan situation: 

Julia Gabrielsson hade korsat armarna framför sig på skrivbordet, lutat pannan mot dem och 

blundat. Slumrat till en stund då telefonsignalen väckte henne. För några sekunder famlade hennes 

hjärna efter tid och plats[…]. Hon reste sig, tog med kaffekoppen och siktade in sig på damtoan.67 

Här poängteras alltså hur trött Julia känner sig efter så mycket arbete, vilket hon som sagt 

präglas av under hela historien. Här framgår också hennes behov av kaffe som togs upp tidigare 

och det demonstrerar tydligare hur Julia definieras av sitt konstanta arbete som i sig kopplas till 

hennes kaffebehov. Hennes kaffekonsumtion kan därför förbindas med vad McCracken menar 

med en ”personlig ritual”. Julias ritual är däremot mer baserad på hennes konstanta behov av 

arbete och aktivitet till skillnad från Linds behov av att få tänka. Julia använder sig alltså av en 

form av ritual för att kunna förhålla sig aktiv. 

Här demonstreras ett annat exempel på det här: 

Julia hade åkt raka vägen hem. Kastat sig på sängen, blundat och väntat på att sömnen skulle få 

stopp på malströmmen i hennes huvud. Gett upp efter ungefär en kvart[…]. Hon satte sig upp, 

tittade på klockan. Strax efter tolv. Hon gick ut i köket och gjorde en kopp kaffe.68 

Vad som istället visar sig här är att hon inte kan sova utan hon tänker istället på sitt arbete. Det 

blir ännu tydligare här hur hennes arbetsvanor och hennes starka behov av kaffe kopplas till 

varandra. De här två citaten stärker i sig kopplingen mellan Julia och ”ensamvargen” på så sätt 

att hon definieras av hennes vana av aktivt arbete. 

Fortsatt belyses Julias individualism som en ”ensamvarg” när hon åker till den övergivna 

kontorsbyggnaden för andra gången, då hon ”känner rytmen” av David Sarac. Så här beskrivs 

Julias tankar när hon är på väg dit: ”Hon hade hämtat nycklarna hos honom, [Amante] men 

varit tydlig med att hon ville vara ensam i Hunters gömställe den här gången. Det huvudsakliga 

skälet var att hon behövde koncentrera sig, stänga ute alla störningsmoment och just nu utgjorde 

Amante ett sådant”.69 Här poängteras det att Julia vill vara ensam när hon ska leta efter ledtrådar 

och att någon annan bara skulle utgöra ett störningsmoment. Det framhäver Julias individualism 

och vilja till att vara ensam. 

                                                           
67 Ibid, s. 109. 
68 Ibid, s. 331. 
69 Ibid, s. 254. 
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Hon hävdar även senare att hon inte hade något annat för sig denna lördagskväll. Här framgår 

det igen att Julia är en typisk ”ensamvarg”, i McCrackens anda, som återigen definieras av sina 

vana av arbete och den individuella strävan. 

Sara Kärrholm tar upp detektivens individualism i Kriminallitteratur, där hävdar hon att den 

klassiska detektiven är en utpräglad individualist som skiljer sig från mängden. Graden av 

individualism har dock förändrats med tiden, tidigare var det vanligt att detektiven assisterades 

av en vän eller liknande. Med polisromanens tillkomst blev det istället vanligt att polisen var 

en av medlemmarna i en grupp.70 Tendenserna som Kärrholm tar upp existerar i Ingen kan 

hejda döden och UltiMatum. I fallet med Lind tar han hjälp av Eva men framför allt av sin fru 

som hjälper honom från händelsernas centrum. Julia däremot, som ändå är väldigt individuell 

precis som det har framgått, arbetar med ett fall där flera andra poliser är delaktiga. Därför är 

det viktigt att belysa hur Julias individualism är begränsad på så vis att hon fortfarande är en 

del av grupp samt att flera människor arbetar med utredningen, till exempel Säpo som Julia inte 

är involverad i överhuvudtaget. 

För Lind är det annorlunda. Han är till stor del den enda polisen som arbetar med utredningen. 

Ytterligare en kommissarie kommer på tal, men han och Lind samarbetar inte och när Lind väl 

kommer in i bilden försvinner den andre. Således visar det att Lind är mer självständig när det 

kommer till själva utredningsprocessen än vad Julia är. 

Kärrholm fortsätter med att föra fram att i polisromanerna görs en poäng av att detektiven är en 

del i ett kollektiv och att han eller hon inte ensam klarar av att lösa brottet. En person kan alltså 

inte själv åstadkomma ett lika gott resultat som då hen får stöd av andra.71 Utifrån det Kärrholm 

menar blir det alltså tydligare hur graden av individualism skiljer sig mellan de historiska 

genrerna. Trenters roman tillhör alltså en tid då detektivens grad av individualism var större än 

den moderna tidens. 

 

 

 

                                                           
70 Bergman, Kärrholm, s. 55. 
71 Ibid, s. 55. 
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3. Avslutande diskussion 
Det är tydligt i båda romanerna att de båda detektiverna uppvisar aspekter av den ”moderna 

individen”. De är båda skickliga på att samspela med sina strukturer, alltså använda sig av sin 

tillvaro för att lyckas. Båda lyckas att använda sig av människorna i sina respektive 

omgivningar, Lind använder till exempel Eva på ett manipulativt sätt för att hon ska samarbeta 

med honom. Julia vill inte ta några risker med de hon arbetar med därför ser hon till att ”förhöra” 

sin kollega Amante om var han kommer ifrån och varför han befinner sig på hennes rotel. 

Utöver att Lind använder sig av människor på olika sätt visar han även stor kännedom om den 

fysiska omgivningen, något som Julia aldrig är behov av att uppvisa. Däremot är Julia beroende 

av ett mycket större spektrum av strukturer än vad Lind är. Det framgår att Julia har kunskap 

om den politiska världen, den medicinska världen och att hon samtidigt är medveten om de 

risker som tillvaron medför, något hon bevisar när hon använder sig av olika tricks för att bli 

av med eventuella förföljare. 

Däremot menar McCracken att den ”moderna individen” var en motsägelsefull identitet och att 

den klassiska detektiven samtidigt var okonventionell jämfört med standarden. I fallet om de 

här två detektiverna är Lind den av dem som utstrålar den här egenskapen. Vid framför allt ett 

tillfälle visar Lind upp ett väldigt okonventionellt beteende, detta samtidigt som han kan 

samspela med de etablerade strukturerna runt honom. Julia visar inte upp en sådan 

motsägelsefullhet som Lind gör. 

Jämförelsevis bevisar båda detektiverna att de innehar egenskaper av en ”modern individ”, de 

lyckas båda två samspela med människor i närheten och de har goda kunskaper om 

utredningsprocessen. Det finns samtidigt stora skillnader mellan dem. Som sagt är Julias 

situation mer komplex än Linds, den innefattar framför allt politiska aspekter som aldrig 

kommer på tal hos Lind. Samtidigt misstar sig Julia vid ett tillfälle angående en nära kollega, 

Oscar Wallin. 

En stor anledning till dessa skillnader är den historiska utvecklingen mellan subgenrerna. Stieg 

Trenters roman är en typisk pusseldeckare från 1943 medan Anders de la Mottes roman är en 

modern polisroman från 2015. Pusseldeckaren och polisromanen skiljer sig på flera sätt, 

polisromanen kom fram i Sverige under 60-talet mitt under ett politiskt uppvaknande i landet.72 

Det här är i allra högsta grad en anledning till att den senare subgenren flyttade fokus till att 

även behandla den politiska situationen, inte bara ett vanligt mord. Samtidigt har polisromanen 

                                                           
72 Ibid, s. 41. 
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präglats av en samhällskritisk ton ända sedan Maj Sjöwall och Per Wahlöö först började ge ut 

den första stora svenska polisromanen. Samhällskritiken går hand i hand med den politiska 

inriktningen som uppkom. Slutligen förflyttade sig polisromanen sig till ett mera realistiskt 

skildrande än tidigare.73 Alltså grundar sig de stora skillnaderna mellan detektiverna i att de 

olika subgenrerna riktade fokus på olika saker. 

Julia tvingas samspela med bland annat politiken och rättsmedicinska mycket på grund av den 

utvecklingen som skett inom genren, från pusseldeckare, som karaktäriseras av att det rör sig 

om en begränsad krets misstänkta, till polisromanen. Här framgår det hur den historiska 

utvecklingen har sett ut mellan de två detektiverna. 

I föreliggande studie framgår det att Julia är mer präglad av egenskapen av den ”moderna 

individen” än vad Lind är. De visar båda upp sidor av den ”moderna individen” men 

skillnaderna är markanta och beror mycket på skillnaden i skalan i verken samt den tidsperiod 

de härstammar ifrån. 

När det kommer till egenskapen av ”vetenskapsmannen” är likheterna stora mellan Lind och 

Julia. Båda visar vid flera tillfällen att de grundar sig i logiska slutsatser och löser mysterier 

genom rationella redogörelser. Julia är väldigt flitig när det kommer till att hitta små detaljer 

som ingen annan kan se och kan utifrån dem ledtrådar hon hittar pussla ihop mysteriet. Lind 

gör mer eller mindre samma sak. När han väl kommer in i handlingen redogör han för detaljer 

hos liket som ingen annan sett innan. 

Det framgår också att de båda har goda observationsförmågor när det kommer till människor. 

Julia ställer sig inte bara kritisk till människor för att inte riskera utredningen som i fallet med 

Amante, utan när hon ser någon som inte vanligtvis passar in blir hon genast misstänksam. 

Även Lind gör observationer av människorna i omgivningen när han lyckas lösa mysteriet med 

den mörkklädda kvinnan som setts mitt i natten. Samtidigt litar Lind mer på sin intuition än vad 

Julia gör. Det här skiljer de båda från varandra. Det för Lind närmare den dubbelhet som 

McCracken tar upp. Lind är en detektiv som grundar sig i vetenskapliga-rationella 

tillvägagångssätt samtidigt som han använder sig av intuitiva-konstnärliga sätt. Ett exempel på 

det är hans observationer av människorna i området som leder till hans slutsatser, vilket för 

honom nära flanören som McCracken tar hjälp av för att beskriva den bohemiska konstnären 

                                                           
73 Ibid, s. 107. 
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som han väljer att kalla det. Ett annat, klart exempel är att han faktiskt låter sin intuition gå före 

bevisen vid ett tillfälle. 

Julia använder sig inte av intuition på det här sättet. Hennes förmåga att ”känna rytmen” grundar 

sig i stället bara på hennes vetenskapliga tänkande och logiska resonemang. På så viss framgår 

det att när det kommer till detektivens dubbelhet inom egenskapen av ”vetenskapsmannen” 

skiljer sig Lind och Julia sig från varandra. Julia uppvisar inte några tecken på en intuitiva-

konstnärliga sida medan Lind använder sig av både intuition och distanserade observationer. 

Således går det dra slutsatsen att, även om både i stor utsträckning grundar sig i logisk rationella 

resonemang och observationer, lever Lind mer upp till dubbelheten som är karaktäristiskt för 

den klassiska detektiven och kommer därför närmare begreppet ”vetenskapsmannen” till en 

större grad än vad Julia gör. 

Även egenskapen av ”ensamvargen” framkommer hos båda detektiverna. Det framgår ofta hur 

både Lind och Julia arbetar självständigt, till exempel har det belysts hur Lind ensam angående 

morden. Likadant hos Julia som hävdar att hon ibland måste undersöka något på egen hand 

därför att någon annan bara skulle utgöra ett störningsmoment. 

Julia är en tydlig karaktär som definieras utifrån sina vanor. Hennes vana av arbete och 

kaffedrickande går inte bara hand i hand utan det är ofta förekommande motiv hos henne. Även 

hos Lind finns det ett återkommande motiv där han tänder en cigarett när han antingen i 

ensamhet eller inte ska tänka eller tala om mordet. Detektivernas använder kaffe och cigarretter 

som en personlig ritual som McCracken exemplifierar med. På så sätt är de båda i fas med den 

klassiska detektiven som en ”ensamvarg.” 

Däremot hävdar också McCracken att den klassiska detektiven inte beblandade sig med kärlek 

eller romantik. Detta stämmer inte med skildringen av Lind eftersom han är gift och hans fru i 

allra högsta grad är involverad i berättelsen. Sedermera är Julia en del av en grupp poliser och 

är aldrig ensam om att utreda morden trots att hon utstrålar en stark individualism och strävar 

efter att arbeta självständigt. Med hjälp av Sara Kärrholms undersökning går det att se hur 

polisromanen ofta gjorde en poäng med att polisen jobbade i grupp, och inte ensam. 

Det som framgår här är att Lind innehar en större grad individualism i arbetsprocessen just 

eftersom han är ensam detektiv i utredningen medan Julia faktiskt enbart är en av fler poliser i 

sin. Samtidigt utstrålar Julia en mer tydlig strävan till självständighet, hon tänker sig aldrig med 
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någon på fritiden och i arbetet tar hon chanser att få vara ensam. Lind tar ofta hjälp av andra 

människor, trots att det främst är genom manipulativa tillvägagångssätt. 

Slutsatsen som kan dras här är att varken Lind eller Julia är fullständiga ”ensamvargar” utan de 

har olika grad av individualism. Pusseldeckaren är känd för en starkare individualism hos 

självaste detektiven men Julia präglas däremot av en större generell ensamhet under romanens 

gång. 

Avslutningsvis märks det att Lind och Julia Gabrielsson delar många egenskaper men skiljer 

sig också på många plan. Framför allt framgår det att de respektive subgenrerna som 

detektiverna framställs inom har en stor påverkan på deras identitet. Julias miljö och tid skiljer 

sig från Linds. Den involverar brott på en större skala, där politik och mycket fler aspekter 

kommer på tal, medan Linds fall bara utspelar sig bland en liten krets människor på en plats 

utanför Stockholm. 

Lind är framför allt den av dem som utstrålar den dubbelhet som betyder att han använder sig 

av både logiska-vetenskapliga metoder tillsammans med intuitiva-konstnärliga metoder. De 

skiljer sig även åt i formen av individualism. Återigen har subgenren och tiden romanen utspelar 

sig i mycket att göra med det här. Julia strävar mer efter en självständig tillvaro men är ändå en 

del av en grupp poliser, och även en del av flera instanser som tar sig an utredningen. Lind är 

den ensamma kommissarien under utredningens gång. 

För att sammanfatta undersökningen framgår det alltså att de båda detektiverna är produkter av 

sina separata tider. De delar många stora aspekter, precis som analyserandet har belyst men de 

skiljer sig samtidigt från varandra i avgörande skeenden vilket går att förklara med hjälp av den 

utveckling som skett i genren under åren. Således kan båda två placeras in i McCrackens 

samlingsbegrepp angående detektivens identitet men till olika grad. 
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