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Abstract 

The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short 

stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On 

the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. Adler makes her single 

entrance in the Sherlock Universe in “A Scandal in Bohemia” from 1891 when she outsmarts 

Mr. Holmes and makes him reconsider the entire female sex as a consequence. In the BBC 

adaptation Sherlock, the case is however different for the early feminist icon Adler. The 

portrayal of Adler in the episode “A Scandal in Belgravia” from 2012 is mainly focusing on her 

sexuality, nudity and seductive personality when meeting Holmes, which has resulted in this 

essay that aims to study the transformation of Adler from text to screen from a gender 

perspective. By conducting a comparative study based on gender theory and adaptation theory, 

the essay finds that there has been a sexualisation and diminishing of independence on behalf 

of Adler, which relates to common stereotypes in the portrayal of women in film. Through a 

successive degradation of the female character, it is possible to detect a form of reversed 

emancipation where the hundred year older predecessor shows greater feminist characteristics 

than the modern adaptation. 

 

Keywords: Irene Adler, Sherlock Holmes, gender theory, adaptation, male gaze, stereotype,     
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Sammanfattning 

 
Mästerdetektiven Sherlock Holmes kastar en lång skugga efter sig och har stått i centrum för 

majoriteten av forskningen om Sir Arthur Conan Doyles noveller. I periferin återfinns 

emellertid en kvinna vid namn Irene Adler som i ”A Scandal in Bohemia” från 1891 överlistar 

Holmes och får honom att omdefiniera hela sin syn på det kvinnliga könet på grund av Adlers 

intelligens och agens. I BBC:s filmatisering av den berömde detektiven i serien Sherlock har 

dock stora förändringar skett i transformationen av den feministiska förgrundsgestalten Adler. 

Porträtteringen av Adler i avsnittet ”A Scandal in Belgravia” från 2012 fokuserar till stor del 

på hennes sexualitet, avkläddhet och förföriska person i mötet med Holmes, vilket också 

föranlett denna uppsats vars syfte är att studera porträtteringen av Adler från text till filmduk 

ur ett genusperspektiv. Genom en komparativ metod grundad i genusteori och adaptionsteori 

finner uppsatsen att det skett en sexualisering och ett osjälvständiggörande av Adler som 

överensstämmer väl med många av de vanligt förekommande stereotypiska porträtteringarna 

av kvinnor på filmduken. Genom en successiv nedbrytning av den kvinnliga karaktären kan ett 

slags omvänd emancipation skönjas, där den hundra år äldre förlagan visar starkare feministiska 

förtecken än den moderna adaptionen.  

 

Nyckelord: Irene Adler, Sherlock Holmes, genusteori, adaption, manlig blick, stereotyp,   

                   postfeminism 
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1. Inledning 
 

’Bakom varje framgångsrik man står en kvinna’; så lyder ett gammalt ordspråk som kan anses 

vara förlegat i den allt mer upplysta och genusmedvetna samtiden. För Arthur Conan Doyles 

karaktär Sherlock Holmes är emellertid de bevingade orden högaktuella. Sedan publiceringen 

av berättelserna om mästerdetektiven i The Strand Magazine under åren 1891 till 1927, har 

mannen på 221B Baker Street blivit en ikonisk karaktär inom litteraturen tillsammans med sin 

följeslagare John Watson. År 2012 bekräftades Sherlock Holmes popularitet ytterligare när han 

utsågs till den litterära karaktär som porträtterats flest gånger på TV och i film någonsin av 

Guinness World Records; Sherlock Holmes kan således anses förkroppsliga bilden av en 

framgångsrik man. I periferin återfinns dock en kvinna – en kvinna som inte endast utmanar 

Mr. Holmes intellektuellt utan dessutom överlistar honom i den första novellen som publicerats 

av Doyle. Genom uppfinningsrikedom, mod och snabbtänkthet besegrar Irene Adler 

mästerdetektiven i dennes egen paradgren och får Holmes att omvärdera hela det kvinnliga 

könet som följd. ’The Woman’ närvarar endast i ”A Scandal in Bohemia” som är den första 

novellen om Sherlock Holmes äventyr, men har gjort ett bestående avtryck som levt kvar och 

porträtterats i ett flertal adaptioner alltsedan.  

 

Intresset för adaptioner från pappersark till filmduk når ständigt nya höjder, vilket 

adaptionsteoretikern Linda Hutcheon menar delvis beror på kombinationen av en bekant 

historia som omarbetas till ett nytt format, vilket hon kallar repetition med variation.1 Trots en 

tilltagande representation av kvinnor på filmduken, görs merparten av alla filmer om kvinnor 

av män. Detta gäller även den för uppsatsen aktuella adaptionen av Irene Adler som är skriven 

av Steven Moffat och Mark Gattis och producerad av Paul McGuigan för BBC. I skrivandets 

stund har sex år passerat sedan BBC:s serie Sherlock släppte sin andra säsong innefattande 

avsnittet ”A Scandal in Belgravia” där Irene Adler gör ett annat slags storartad entré i jämförelse 

med Doyles verk. Med ett stort fokus på nakenhet och sexualitet framträder Adler på filmduken 

och förändrar bilden av den viktorianska hjältinnan på blott några minuter. Den initiala 

förvirring som undertecknad upplevde gällande Adlers transformation i adaptionen kom att bli 

startskottet för denna uppsats, där omvandlingen av Adler från novell till film närmare granskas. 

                                                           
1 Linda Hutcheon. A Theory of Adaptation, 2. utök. uppl., London & New York: Routledge,   

   2013, s. 2; s. 9. 



5 

 

1.1. Syfte och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att studera transformationen av Irene Adler från Arthur Conan 

Doyles ”A Scandal in Bohemia” till BBC:s tv-serieavsnitt ”A Scandal in Belgravia” ur ett 

genusperspektiv. Valet att fokusera på endast en adaption snarare än exempelvis en historisk 

utveckling av den adapterade Adler grundas i intentionen att kunna bidra med en djupgående 

analys av en adaption, snarare än en ytlig analys av flera verk. Vidare är uppsatsens begränsade 

omfång ännu en bakomliggande orsak till avgränsningen eftersom avsikten är att skapa en så 

representativ bild av Adlers porträttering i adaptionen som möjligt, vilket ytterligare verk 

försvårar. 

 

 1.2 Metod 

 

För att kunna genomföra en genomgripande genusanalys av Irene Adlers gestaltning i novell 

och film, anläggs en komparativ metod. Detta eftersom Adlers karaktäristik och det narrativa 

förloppets inverkan på porträtteringen av henne i respektive verk presenteras och jämförs i 

analysen. I analysen är BBC:s adaption det verk som primärt fokuseras på grund av dess 

innehållsrikedom. Originalverkets roll är central, men används snarare som återkommande 

referenspunkt i analysen. Som vedertaget i en litterär analys läses primärkällorna på 

originalspråk. Valet att läsa verken på originalspråk stärks ytterligare av det faktum att det 

adapterade avsnittet ”A Scandal in Belgravia” är en engelsk filmatisering och språkliga 

jämförelser verken emellan underlättas i analysen. För att i hög grad vara trogen primärkällorna 

används också citat, snarare än referat, i uppsatsen. 

 

1.3. Teori 

 

It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to 

twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts. 

⎯ Sherlock Holmes, ”A Scandal in Bohemia”2 
 

1.3.1. Genusteori 

 

I studiet av en kvinnlig karaktär är genusteori aktuell, då de personlighetsdrag som tillskrivs 

karaktären inte uppstår ur ett vakuum, utan snarare förhandlas i förhållande till konventioner 

och förväntningar på kön som formas av samhället. För att kunna genomföra en underbyggd 

                                                           
2 Arthur Conan Doyle. ”A Scandal in Bohemia”, The Adventures of Sherlock Holmes, London: Penguin Books,  

   2013, s. 7. 
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genusanalys krävs viss presentation av olika aspekter av den genusteori som förekommer i 

uppsatsen, vilka dels inkluderar filmspecifik genusteori om manlig blick och könsstereotyper, 

men även resonemang utifrån olika feministiska huvudinriktningar som definieras med hjälp 

av Lena Gemzöes verk Feminism (2002).  

 

Liberalfeminismens kärna är enligt Gemzöe kampen för att kvinnor ska ges samma 

grundläggande fri- och rättigheter som män, med stort fokus på att ge kvinnor tillträde till 

traditionellt maskulina domäner såsom utbildning och politik.3 Kvinnors plats i det offentliga 

rummet är således nyckeln till jämställdhet mellan könen enligt liberalfeminismen. Denna 

inriktning kritiseras ibland för att bortse från hur maktförhållandet mellan könen påverkas av 

sexualitet och anklagas då för att vara för överseende för mäns dominans över kvinnor genom 

sex, menar Gemzöe.4 Ett fokus på sexualitet och sexuellt förtryck återfinns istället inom 

radikalfeminismen. Om liberalfeminismen understryker den offentliga sfären som navet för 

kvinnoförtryck och där den stora förändringen kan ske, riktar radikalfeminismen blicken mot 

det som liberalfeminismen kallar den privata sfären. Detta förtryck inrymmer bland annat mäns 

sexuella förtryck av kvinnor i och utanför hemmet, kvinnomisshandel samt förtryck av lesbiska 

då de utgör ett hot gentemot mäns kontroll av kvinnors kroppar genom sin otillgänglighet, enligt 

Gemzöe.5 Det är även ur radikalfeminismen som termen patriarkat myntats, vilken åsyftar ett 

samhälleligt system som bygger på mäns överordning och kvinnors underordning där männen 

gynnas då de innehar och upprätthåller en makt över kvinnor genom våld eller hot om våld. 

Detta förtryck är ofta dolt, menar radikalfeminismen, då det internaliserats hos såväl män som 

kvinnor och möjliggör således upprätthållandet av en osynlig maktordning i såväl familje- som 

samhälleliga sammanhang.6  

 

I analysen härleds stundom också resonemang till en så kallad postfeminism, vars innebörd är 

omdiskuterad då den tillskrivits flera potentiella definitioner som debatterats under decennier. 

Snarare än att vara ytterligare en huvudinriktning inom feminismen, som ordet antyder, har 

Susan Faludi på nittiotalet beskrivit postfeminism som en motreaktion på feminismen i 

Backlash: Kriget mot kvinnorna (1992). Faludi menar således att postfeminism är ett slags 

antifeminism som hon anser är skönjbar inom media där feminismen beskylls för bland annat 

                                                           
3 Lena Gemzöe. Feminism, Stockholm: Bilda förlag, 2002, s. 31. 
4 Gemzöe 2002, s. 44f. 
5 Ibid., s. 45. 
6 Ibid., s. 46f. 



7 

 

kvinnors ökande psykiska ohälsa och utbrändhet som en konsekvens av frigörandet från den 

traditionella kvinnorollen.7 Rosalind Gill motsäger dock denna ensidiga definition i Gender and 

the Media (2007) och menar att postfeminismen har drag av såväl feminism som antifeminism, 

vilket också är förklaringen till de motstridiga besked som tidigare givits. Gill exemplifierar 

postfeminismens dubbel-, och ofta, motsägelsefullhet med att traditionellt feministiska mål 

såsom lika rättigheter till utbildning och arbete tas för givna eller anses vara redan uppnådda, 

medan den sociala innebörden av att vara kvinna fortfarande relaterar till traditionella 

förväntningar på kön. Gill anser att det råder en postfeministisk mediakultur idag som är besatt 

av en sexualisering av kvinnokroppen och kvinnors utseende, där kvinnor signaleras att kroppen 

utgör hela deras identitet.8 Kroppen, menar Gill, framställs dels som en källa till sexuell makt, 

men är också något som konstant bör övervakas, disciplineras och korrigeras för att uppnå det 

kvinnliga utseendeidealet. Parallellt med termer som ’empowerment’ och individualism 

framställs könsroller som något valbart för varje individ inom postfeminism, där exempelvis en 

frigjord sexualitet ofta anses vara stärkande trots att normerna kvinnlig attraktivitet är 

oförändrade och utgår från mannens behov.9 I denna uppsats används Gills definition av 

postfeminism i analysen, vilket motiveras ytterligare av det faktum att tidigare forskning utgått 

från samma, alternativt en likvärdig, definition av fenomenet. 

 

I analysen förekommer även ett antal litterära troper som är sprungna ur stereotyper baserade 

på patriarkala idéer om kön. Linda Fagerström och Maria Nilsson definierar en stereotyp i 

Genus, medier och masskultur (2008) som ett slags schablon där någon porträtteras på ett 

klichéartat eller endimensionellt sätt och som baseras på samt befäster förutfattade meningar 

om hur exempelvis män och kvinnor är. Gemensamt för stereotyperna är att de ofta befäster 

idén om manlig överordning och kvinnlig underordning, vilket enligt Fagerström och Nilsson 

är märkbart då traditionellt manliga drag är att exempelvis vara stark, kompetent, utåtriktad, 

hjälte eller chef, medan kvinnan ofta framställs som bland annat smal, vacker, inåtvänd, 

sexobjekt, offer eller mor.10 Ingrid Lindells avhandling Att se och synas: Filmutbud, kön och 

modernitet (2004) kompletterar listan på könsstereotyper på filmduken för kvinnor i hennes 

studie av könsrepresentationen under ett års filmutbud i Sverige. Hon fann att filmutbudet 

utgjordes av en överrepresentation av de kvinnliga stereotyperna häxor och psykopater, offer 

                                                           
7 Susan Faludi. Backlash: Kriget mot kvinnorna, Ylva Stålmarck (övers.), Stockholm: Norstedts Förlag, 1992, s.  

   11; s. 22. 
8 Rosalind Gill. Gender and the Media, Cambridge: Polity Press, 2007, s. 254f. 
9 Gill 2007, s. 255ff. 
10 Linda Fagerström & Maria Nilsson. Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups, 2008, s. 70f. 
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och våldtagna, ’femme fatales’, prostituerade och sexsäljerskor samt mödrar, vårdare och ta-

hand-om-objekt som alla reducerar kvinnor till endimensionella karaktärer.11 Gunilla Jarlbro 

diskuterar den ökade sexualiseringen av kvinnor i det offentliga rummet i Medier, genus och 

makt (2006) och anser att sexualisering och objektifiering har blivit så etablerat i masskulturen 

att det internaliserats hos åskådaren som inte längre reagerar på det visade. När åskådaren 

ständigt matas med stereotypa bilder av män som starka och beskyddande och den sexualiserade 

kvinnan i nöd fungerar inte endast medierna som en spegel av verkligheten, utan förstärker 

också hegemoniska definitioner av kön som framstår som sanningar, menar Jarlbro.12 

 

I studiet av film, och i synnerhet mäns film om kvinnor, är det visuella centralt, där ’den manliga 

blicken’ förekommer i analysen då den delvis kan förklara valet av kameravinklar och fäblessen 

för att skildra avklädda kvinnor på filmduken. Begreppet ’den manliga blicken’ grundades av 

Laura Mulvey 1975 i artikeln ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”, i vilken hon konstaterar 

att filmbranschen alltid genomsyrats av patriarkala maktstrukturer som utgår från att behaga en 

manlig åskådare, varpå en manligt kodad blick i porträtteringen av kvinnor har normaliserats.13 

Mulvey anser att ’den manliga blicken’ förekommer på tre nivåer inom film- och 

bildbetraktande. Den första nivån är mellan skådespelarna, den andra mellan åskådaren och 

filmduken och den tredje återfinns i kamerans blick. Tillsammans, menar Mulvey, skapar dessa 

tre nivåer ett slags väv av blickar som är manligt kodade och skapar en illusion att den manliga 

åskådaren delar blick med den manliga skådespelaren. Genom identifikation med den manliga 

skådespelaren och bland annat kamerans vinkel upplever åskådaren sig som bärare av blicken 

och innehar således makten över det åskådade objektet, vilket ofta är inzoomade delar av den 

fetischerade kvinnokroppen.14 Resultatet blir en voyeuristisk och objektifierande syn på 

kvinnor i film, vilka underkuvas och endast fungerar som mottagare av den manliga blicken 

och uppfyller syftet att tittas på.15 

 

 

 

                                                           
11 Ingrid Lindell. Att se och synas: Filmutbud, kön och modernitet, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag,  

    2004, s. 145. 
12 Gunilla Jarlbro. Medier, genus och makt, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 117f. 
13 Laura Mulvey. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.”, Screen 16(3), 1975, s. 8. 
14 Mulvey 1975, s. 13f. 
15 Ibid., s.17f. 
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1.3.2. Adaptionsteori 

 

Till grund för uppsatsens undersökning ligger också adaptionsteori, där Linda Hutcheons A 

Theory of Adaptation (2013) utgör fundamentet. I överförandet av en berättelse till ett nytt 

medium, i detta fall från novell till TV-serie, görs vissa förändringar för att bättre kunna 

anpassas till exempelvis en ny målgrupp, tidsanda eller ett nytt medium. Hutcheon beskriver 

hur adaptioner ofta anses vara blott en mindervärdig version av originalet, vilket hon menar är 

en felaktig syn, då adaptionen snarare bör behandlas som ett unikt verk än som en direkt 

reproduktion av originalverket.16 Tumregeln, enligt Hutcheon, är att ändringar är acceptabla, 

förutsatt att adaptionen lyckas fånga originalverkets ’anda’ ([’spirit’]) som hon menar 

innefattar grad av igenkännlighet ([recognition]) samt lojalitet ([allegiance]) i förhållande till 

originalkaraktären.17 Känsligheten för en adaptions framgång menar hon beror på att åskådaren 

applicerar sina upplevelser och känslor från originalverket i studiet av adaptionen, vilket 

resulterar i att det nya ses i förhållande till det äldre verket. Hon understryker emellertid att en 

adaption alltid utgörs av såväl nytolkning ([re-]interpretation) som återskapande ([re-

]creation) av originalverket, där kombinationen och balansen mellan att bevara och förnya 

också är den bakomliggande orsaken bakom adaptionernas stadigt ökande popularitet.18 ”With 

adaptations, we seem to desire the repetition as much as the change”, poängterar hon, där ett 

slags vurmande för repetition med variation är skönjbart.19 

 

Slutligen betonar Hutcheon att om ett verk adapterats flera gånger, kan den senaste adaptionen 

influeras och baseras på tidigare adaptioner snarare än endast originalverket, vilket är relevant 

att bära med sig i en adaptionsanalys som denna.20 Sherlock Holmes äventyr har filmatiserats 

frekvent under 1900- och början av 2000-talet och dessa adaptioner har säkerligen påverkat 

tolkningen av karaktärerna i den aktuella adaptionen och är en potentiell förklaring till flera av 

de skillnader som återfinns mellan originalkaraktären och den adapterade Adler i analysen. 

Eftersom denna uppsats avgränsar sig till en adaption och således inte kan ta hänsyn till den 

utveckling Adler har genomgått i tidigare adaptioner är det trots allt essentiellt att vara 

medveten om det potentiella inflytande dessa adaptioner har haft i BBC:s tolkning av Adler. 

                                                           
16 Hutcheon 2013, s. 2; s. 7. 
17 Ibid., s. 10f. 
18 Ibid., s. 8f. 
19 Ibid., s. 9. 
20 Ibid., s. 8. 
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Intresset för tidigare adaptioner av Adler och inte minst mästerdetektiven Holmes är också 

skönjbart i den tidigare forskning som gjorts på ämnet. 

 

1.4. Tidigare forskning 

 

I egenskap av litteraturhistoriens mest kända mästerdetektiv kan forskningen gällande Sherlock 

Holmes anses vara outsinlig. Stort fokus har legat på att studera berättelsernas centrala roll för 

deckargenren och inte minst porträtteringen av Sherlock Holmes i de otaliga adaptioner som 

finns. I jämförelse har de få kvinnliga karaktärer som återfinns i novellerna hamnat i periferin 

och inte tillskrivits samma sidomfång i litteraturvetenskapliga kretsar. I samband med BBC:s 

adaption Sherlock har emellertid ett ökat antal avhandlingar och vetenskapliga artiklar gällande 

porträtteringen av Irene Adler framkommit och alltsedan har ett stigande intresse för karaktären 

kunnat skönjas. Även om omfånget varierar är genusperspektivet det klart dominerande i dessa 

forskningsbidrag, där fyra texter är centrala för den aktuella uppsatsens analys. De två 

avhandlingarna som dominerar analysen är publicerade 2014, nämligen Laia Castañon Abads 

A Scandal on Screen: A Gendered Reading of Arthur Conan Doyle’s Characters in BBC’s 

Sherlock and CBS’s Elementary, men också Bente Ullelands The Adapted Antagonist: The 

Female and Male Antagonist in Transfer from the Victorian to the Postmodern: The Adapted 

Moffat/Gatiss Sherlock Television Series Compared and Contrasted with the Printed Works of 

Sir Arthur Conan Doyle. Avhandlingarnas omfångsrikedom resulterar i att de inte endast jämför 

adaptionsprocessen för ”A Scandal in Belgravia”, utan studerar och komparerar flera adaptioner 

av Adler genom historien för att påvisa likheter och skillnader dem emellan. 

 

De vetenskapliga artiklar som har en central roll är Magdalena Popłońskas ”Whodunit to Irene 

Adler? From ’the Woman’ to ’the Dominatrix’ – on the Transformation of the Heroine in the 

Adapting Process and Her Representation in the Sherlock Miniseries” från 2014 samt Antonija 

Primoracs ”Postfeminism and Screen Adaptations of Sherlock Holmes Stories: The Case of 

Irene Adler” från 2018. Den senare fokuserar på sexualiseringen av viktorianska karaktärer i 

adaptioner och nakenhetens funktion ur ett genusperspektiv, vilka är centrala i denna uppsats. 

Artiklarnas begränsade omfång samt avhandlingarnas ambition att innefatta flera verk 

resulterar i en bred kartläggning av den adapterade Adler. Med denna uppsats finns därför 

ambitionen att bidra med en något mer djupgående analys av ”A Scandal in Belgravia”, som 

kan kompareras med originalverket och komplettera redan befintlig forskning på ämnet.  
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1.5 Handling i novell och adaption 

 

I syfte att underlätta förståelsen av analysen, följer en kort sammanfattning av handling i novell 

och adaption. Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” inleds med att berättarrösten 

tillhörande John Watson i retrospektiv beskriver Holmes vördnad och respekt för Irene Adler 

och det intryck hon gjort på Holmes. På grund av sitt giftermål beskriver Watson hur han inte 

haft tid att träffa Holmes i samma utsträckning, vilket föranleder ett besök hos mästerdetektiven 

på 221B Baker Street. I vanlig ordning imponerar Holmes med sin deduktiva förmåga när han 

avslöjar att den hemliga gäst som besöker dem under kvällen är kungen av Böhmen som 

behöver Holmes hjälp. Kungen berättar om en gammal älskarinna som besitter ett fotografi av 

dem båda som han behöver återfå på grund av sitt stundande bröllop, då det vore förödande om 

detta blev offentligt. Irene Adler, som kvinnan heter, vägrar låta sig mutas trots flertalet försök 

av kungen att återfå fotografiet, som kungen menar ämnar använda fotografiet för utpressning. 

Holmes antar fallet och spionerar på Adler när hon gifter sig med sin advokat, Godfrey Norton, 

och senare på kvällen lyckas Holmes identifiera Adlers gömställe för fotografiet genom att 

iscensätta en eldsvåda. Nöjd beger sig Holmes hem till Baker Street och önskas god natt av en 

ung man vars röst han finner bekant men inte lyckas placera. Nästa dag besöker de tre herrarna 

Irene Adler för att återfå fotografiet, men finner gömstället tomt och ersatt med ett brev som 

beskriver hur Irene identifierat Sherlock dagen innan men spelat med, klätt ut sig till man och 

lämnat landet med fotografiet i tryggt förvar. Det framkommer slutligen att hon endast behållit 

fotografiet för sin egen säkerhet ifall kungen skulle utföra fler angrepp mot henne, varpå 

Sherlock inser att han överlistats av Irene, missbedömt hennes person och istället förlitat sig på 

kungens felaktiga ord.  

 

I BBC:s ”A Scandal in Belgravia” blir Sherlock Holmes och John Watson, spelade av Benedict 

Cumberbatch och Martin Freeman, kallade till Buckingham Palace för att lösa ett fall som 

äventyrar hela nationens säkerhet. Sherlocks bror, Mycroft, berättar hur en dominatrix vid namn 

Irene Adler, spelad av Lara Pulver, påstår sig besitta intima fotografier av henne själv och en 

ung kvinna inom kungafamiljen på en mobiltelefon. Sherlock accepterar fallet och när han 

besöker Irene i sitt hem planerar han en iscensatt eldsvåda som tillsammans med hans 

förklädnad ska få Irene att avslöja gömstället. En naken Adler möter emellertid Holmes, vilket 

både chockar honom och omöjliggör hans deduktiva förmåga att tillgodose sig kunskap om en 
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person genom dennes yttre. Efter att Holmes har hittat gömstället och återfått mobiltelefonen 

drogar Adler honom och flyr. Det intelligenta maktspelet dem emellan fortlöper under avsnittet 

och Adler överlistar nästan Holmes men gör misstaget att falla för honom, vilket Holmes inser 

genom bland annat att ta hennes puls och upptäcka att koden till Irenes mobiltelefon är en ordlek 

för hennes kärlek till honom. Holmes går således segrande ur kampen och avsnittet slutar med 

att Irene flytt landet och tillfångatagits av en terroristcell i Pakistan. Hon rapporteras död av 

Watson, men i avsnittets slutscen räddas en gråtande Adler från sin halshuggning av Holmes – 

förklädd till bödel. 
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2. Analys 
 

 
The film opens with the woman as object of the combined gaze of spectator 

and all the male protagonists in the film. She is isolated, glamorous, on 

display, sexualised. But as the narrative progresses she falls in love with the 

main male protagonist and becomes his property, losing her outward 

glamorous characteristics, her generalised sexuality, her show-girl 

connotations; her eroticism is subjected to the male star alone. By means of 

identification with him, through participation in his power, the spectator can 

indirectly possess her too.21 

 

Trots sin kvantitativt begränsade närvaro i originalberättelserna om Sherlock Holmes, har Irene 

Adler gjort ett bestående intryck i novellen ”A Scandal in Bohemia” där hon överlistar Holmes 

och får honom att upp- och omvärdera hela det kvinnliga könet. Synen på Adler som en 

feministiskt progressiv litterär ikon, sitt viktorianska ursprung till trots, stärks av bland andra 

Primorac som anser att originalberättelsen porträtterar Adler som ett intelligent och aktivt 

subjekt med egen agens och självständighet, vilket kan anses vara unikt för en litterär kvinna i 

1890-talets England. Trots att Adler anammar vissa viktorianskt könsstereotypa drag, såsom att 

hon gifter sig med Geoffrey Norton, behåller hon ständigt sin agens då äktenskapet beskrivs 

som ett mellan två jämlikar och sker på hennes eget initiativ, menar Primorac.22 Adler framställs 

som en kvinna med såväl intelligens och självständighet som skönhet, vilket kungen av Böhmen 

beskriver som ”[s]he has the face of the most beautiful of women, and the mind of the most 

resolute of men”.23 Primorac understryker dock att Adlers skönhet inte står i fokus i novellen, 

utan primärt skildras hon som en kvinna med egen vilja och agens. Hon genomför sina planer 

helt utan utomstående hjälp och genom att exempelvis maskera sig som man påvisar Adler hur 

hon själv bestämmer över sin kropp och identitet. Detta, i kombination med hennes förmåga att 

planera flera steg i förväg gör henne till Holmes jämlike, eftersom beskrivningarna av 

detektiven inte endast hyllar honom som en utomordentlig tänkare, utan också som en mästare 

av förklädnader.24 

 

I BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia” kan emellertid en genomgripande förändring av 

Adlers karaktär skönjas. Den subjektsposition hon innehar i originalverket kan anses vara som 

                                                           
21 Mulvey 1975, s. 13. 
22 Antonija Primorac. “Postfeminism and Screen Adaptations of Sherlock Holmes Stories: The Case of Irene  

    Adler.”, Neo-Victorianism on Screen: Postfeminism and Contemporary Adaptations of Victorian Women,  

    Antonija Primorac (red.), Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 35. 
23 Doyle 2013, s. 12f. 
24 Primorac 2018, s. 34. 
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bortblåst och Primorac menar att Moffat och Gattis lyckats förminska Adlers agens mer än i 

samtliga tidigare adaptioner genom en ökad sexualisering och ett osjälvständiggörande av 

henne.25 Denna analys domineras därför av just dessa två huvudsakliga teman – sexualiseringen 

av Adler samt hennes osjälvständighet i adaptionen, vilka kontinuerligt studeras, kontrasteras 

mot originalberättelsen och anknyts till olika kvinnliga stereotyper i litteratur och film. I det för 

analysen inledande citatet beskriver den feministiska filmforskaren Laura Mulvey hur kvinnor 

ofta porträtteras på filmduken. Hennes exempel är tagna ur filmerna To Have and Have Not och 

Only Angels Have Wings där den kvinnliga karaktären objektifieras och förlorar sin agens 

allteftersom hon faller för den manliga huvudkaraktären, där åskådaren slutligen indirekt kan 

’äga’ den nedbrutna kvinnan genom identifikation med den manliga huvudkaraktären. 

Huruvida citatet är applicerbart på Adler i den aktuella adaptionen eller inte återstår att se, då 

porträtteringen av densamme bör förstås i relation till det narrativa händelseförloppet i övrigt. 

Genom att närmare studera de två verkens tolkning av karaktären i relation till narrativet kan 

Mulveys ord bättre förstås i förhållande till Adler, varpå en slutsats kan dras om huruvida 

adaptionens ’uppdatering’ stärker hennes agens eller snarare resulterar i ytterligare en besegrad, 

sexualiserad och osjälvständiggjord kvinna. 

 

2.1. Sexualiseringen av Adler 

 

Vid första anblick av adaptionen kan porträtteringen av Adler tyckas progressiv och feministisk; 

här skildras en sexuellt frigjord kvinna som utstrålar intelligens och makt som inte skyr några 

medel för att nå de framgångar hon vill. Ur ett liberalfeministiskt perspektiv är hon således den 

ultimata superskurken under den inledande delen av adaptionen. Castañon Abad håller samma 

linje och menar att ”[i]n terms of gender representation, Irene Adler is presented to the audience 

as an empowered, strong woman who seems to fully accept her femininity and sexuality and 

who is able to use it to achieve her goals”.26 Så länge Irene ligger steget före Sherlock och 

innehar övertaget i deras maktkamp kan hennes framhållna sexualitet anses vara frigörande och 

stärkande då den bryter mot tabut om kvinnlig kyskhet. I kombination med de narrativa 

händelserna framträder emellertid ytterligare en potentiell tolkning av Irenes hypersexualitet, 

där det blir relevant att undersöka huruvida den bidrar till en stärkt subjektsposition för Adler, 

eller snarare används för att skoningslöst kunna sexualisera henne. 

                                                           
25 Primorac 2018, s. 30. 
26 Laia Castañon Abad. A Scandal on Screen: A Gendered Reading of Arthur Conan Doyle’s Characters in     

   BBC’s Sherlock and CBS’s Elementary, Barcelona: University of Barcelona, 2014, s. 12. 
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2.1.1. Från självbevarande operasångare till beräknande dominatrix 

 

Sexualiseringen av Adler i adaptionen kan anses vara skönjbar på otaliga nivåer – i allt från 

kameravinklar till detaljer i kostym och yrkesval. I originalverkets yrkesbeskrivning av Irene 

Adler informeras läsaren tidigt att hon är en operasångare och äventyrerska som vägrar 

återlämna ett komprometterande fotografi på henne och kungen av Böhmen på grund av 

svartsjuka inför hans annalkande äktenskap.27 Bilden som ges av Adler i originalberättelsen är 

tvetydig och förvillar läsaren innan förklaringen bakom denna skildring ges i novellens 

slutskede. Av Adlers grannar beskrivs hon som ”the daintiest thing under a bonnet on this 

planet. [---] She lives quietly, sings at concerts, drives out at five every day, and returns at seven 

sharp for dinner. Seldom goes out at other times, except when she sings”.28 Detta stillsamma 

liv överensstämmer väl med vad som ansågs lämpligt för en viktoriansk kvinna och kan 

kontrasteras mot kungens beskrivning av Adler som en äventyrerska, vilket, enligt Popłońska, 

antingen kan syfta på att hon är en kvinna som uppvaktats av överklassmän, eller att hon själv 

är en kurtisan.29  

 

Den antydda bilden av Adler som utpressare och svartsjuk ändras emellertid i slutet av 

originalberättelsen då det framkommer att hon förälskat sig och gift sig med en annan man samt 

enkom behållit fotografiet för att skydda sig själv mot eventuella framtida förföljelser från 

kungen.30 Irenes trovärdighet stärks av kungen själv som hävdar att ”I know that her word is 

inviolate” och även av Holmes när han kyligt i slutskedet av berättelsen påstår att ”[f]rom what 

I have seen of the lady she seems indeed to be on a very different level to your Majesty” och 

därigenom antyder att Adlers trovärdighet överstiger kungens, hennes tvivelaktiga historia till 

trots.31 I linje med Ullelands resonemang kan ett slags lärdom för Holmes utläsas, eftersom ”an 

exotic lifestyle is not synonymous with being dishonourable”; Irene Adler må hända vara en 

något icke-normativ kvinna med viktorianska mått sett till hennes potentiella förflutna som 

kurtisan, men hon har aldrig utnyttjat varken kungen av Böhmen eller Sherlock under historiens 

gång för att få sin vilja igenom.32 Hennes nobla motiv för undanhållandet av fotografiet gör att 

                                                           
27 Doyle 2013, s. 13. 
28 Ibid., s. 15f. 
29 Popłońska 2014, s. 43. 
30 Doyle 2013, s. 27. 
31 Ibid., s. 27f. 
32 Bente Ulleland. The Adapted Antagonist: The Female and Male Antagonist in Transfer from the Victorian to  

    the Postmodern: The Adapted Moffat/Gatiss Sherlock Television Series Compared and Contrasted with the  

    Printed Works of Sir Arthur Conan Doyle, University of Agder, 2014, s. 24. 
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hon blir upprättad i berättelsens slut då Holmes inser att hon helt enkelt är en förorättad kvinna 

vars karaktär såväl han som kungen missbedömt fullständigt genom att teorisera utan fakta. 

 

Trots Adlers upprättelse i slutet av originalberättelsen, kan hennes nobla drag anses vara som 

bortblåsta i BBC:s adaption. En av manusförfattarna, Steven Moffat, beskriver sin syn på 

Doyles Adler på följande sätt i en intervju med Think Progress i maj 2012: 

 
When you’re looking at what causes a scandal in Bohemia as opposed to 

Belgravia, you have to up the ante a bit, and Irene Adler doesn’t really qualify 

as a bad girl anymore. She’s an opera singer who married a man and moved 

house, as far as I can see. As far [sic] deadly femme fatales go, she was a little 

bit on the limited side. I remember when I was reading that story as a kid, 

Sherlock goes on and on about The Woman, the only one who ever beat him, 

and you’re thinking, he’s had better villains than this. And then you click: he 

fancies her, doesn’t he? That’s what it’s about.33 

 

Även om en kort intervju endast kan bistå med en del av manusförfattarens tolkning av Irene 

Adler, utkristalliseras en syn på Adler som ett försök till en dåtida ’femme fatale’ och en av alla 

skurkar Holmes möter i originalberättelserna. För att utröna huruvida denna tolkning av Adler 

är rimlig, krävs en definition av den aktuella tropen. Yvonne Tasker (1998) menar att en ’femme 

fatale’ bygger på en tradition av att representera kvinnor som förföriska men onda, vilket skiljer 

sig från den traditionella kvinnorollen som passiv och tillbakadragen. En ’femme fatale’ 

definieras genom sin sexualitet, vilken också medför ett slags tillfällig makt som hon använder 

på den manliga hjälten för att förföra honom. Som ett resultat straffas hon ofta för att hon dels 

överskrider sin tilldelade könsroll och ses som ett hot, men också då hon fungerar som ett 

vilseledande och lockande element för den manlige hjälten, varpå det blir tydligt att den 

sexuella makten endast är tillfällig.34  

 

När denna beskrivning appliceras på den viktorianska Irene Adler uppstår flertalet frågetecken, 

menar Castañon Abad. Hon understryker att Adler aldrig utnyttjat sitt förflutna för att lura 

Sherlock, utan hennes sexuella historia används snarare som en påminnelse för läsaren att inte 

döma hunden efter håren, vilket också Sherlock inser i slutet av historien. Men trots detta 

överensstämmer Moffats bild av Adler snarare med kungen av Böhmens felaktiga syn på henne 

                                                           
33 Alyssa Rosenberg. ”Steven Moffat on ‘Sherlock’s Return, the Holmes-Watson Love Story, and Updating the  

     First Supervillain”, ThinkProgress, <https://thinkprogress.org/steven-moffat-on-sherlocks-return-the- 

     holmes-watson-love-story-and-updating-the-first-supervillain-553f72c919a7/ > (läst 181130). 
34 Yvonne Tasker. Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema, London: Routledge, 1998, s. 120. 
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i porträtterandet av henne som en lömsk ’femme fatale’ med själviska motiv, anser Castañon 

Abad. Hon poängterar att Moffats ”own interpretation of the source text reduces Adler to a 

failed femme fatale and object of desire, as she does not fit the roles of either villain or 

seductress. In doing so, he misses the point of her story arc and that influences heavily what 

kind of Irene Adler we see on screen”.35 BBC:s Adler har nämligen inga nobla motiv, utan 

påstår att hon behåller avslöjande fotografier på inflytelserika människor för egen vinning: ”I 

make my way in the world. I misbehave. I like to know people will be on my side exactly when 

I need them to be”.36 Den Adler som porträtteras i adaptionen relaterar snarare till en superskurk 

och en ’femme fatale’ än en förorättad kvinna, vilket överensstämmer med Moffats ord i 

intervjun och förstärks ytterligare genom det yrke hon tilldelats i adaptionen. 

 

I det adapterade avsnittet ”A Scandal in Belgravia” skildras Adler som en dominatrix – en 

kvinna som försörjer sig på att sexuellt dominera män och kvinnor. Valet att tillskriva Adler ett 

yrke som så explicit förknippas med sexuellt maktutövande har delat tidigare forskning på 

adaptionen i två läger; ett något mer liberalfeministiskt och ett radikalfeministiskt synsätt, där 

vissa forskare har större överseende med ändringen än andra. Popłońska ger exempelvis en 

nyanserad utläggning som till viss del stärker Moffats intention om vikten av att uppdatera 

Adler till en karaktär som bryter samtida konventioner. Hon menar bland annat att den 

viktorianska Irene Adler utmanade rådande samhällsnormer genom att klä ut sig till man, vilket 

inte anses vara lika uppseendeväckande idag och andra, mer provokativa vägar måste 

utforskas.37 Detta resonemang kan härledas till Hutcheons adaptionsteoretiska tankar om 

nytolkning och återskapande. Popłońskas resonemang motiverar en uppdatering av karaktärens 

yrke, det vill säga en nytolkning, medan andra teoretiker kritiserar valet och anser att en dylik 

förändring alltför drastiskt ändrar karaktärens ’själsanda’, varpå de istället argumenterar för en 

trognare tolkning av originalverket där karaktärens ursprungsbefattning bör bevaras. 

 

Ur ett liberalfeministiskt perspektiv kan inkluderandet av en dominatrix vara feministiskt 

stärkande, då kvinnor uppmuntras att ta makten över sin sexualitet snarare än att låta sig tilldelas 

en passiv roll. Denna syn delas av Danielle Lindemann som i Dominatrix: Gender, Eroticism, 

                                                           
35 Castañon Abad 2014, s. 16f. 
36

 ”A Scandal in Belgravia.”, Sherlock. Paul McGuigan (prod.), manuskript av Steven Moffat och Mark Gatiss,  

    BBC, England, 2012, 1:05:16. 
37 Magdalena Popłońska. “Whodunit to Irene Adler? From “the Woman” to “the Dominatrix” – on the  

    Transformation of the Heroine in the Adapting Process and Her Representation in the Sherlock Miniseries.”,  

    Analyses/Rereadings/Theories Journal (2014), vol. 2 nr 1, University of Łódź, 2014, s. 44. 
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and Control in the Dungeon (2012) skriver att en dominatrix utmanar rådande könsnormer i 

sexuella sammanhang där dominans, aggressivitet och makt traditionellt uppvärderas som 

manliga attribut medan kvinnorna, liksom i övriga samhälleliga sfärer, förväntas vara 

undergivna och passiva.38 En liberalfeministisk läsning av Adlers yrkesutövning kan således 

understryka vikten av att ge kvinnor tillgång till samtliga samhälleliga domäner, däribland 

traditionellt maskulina från vilka kvinnor utelämnats på grund av sociala strukturer och 

traditioner.39 Även postfeministiska tendenser är skönjbara i detta resonemang. Gill menar att 

frihetskonceptet är centralt inom postfeminismen, vilket också innebär en frigörelse från den 

upplevda maskulinisering som andravågsfeminismen medfört. Istället idealiseras sexuellt 

självförtroende, traditionellt feminin skönhet och individualistisk styrka; ideal som kan anses 

förkroppsligas av en dominatrix genom den sexuella makt som uppnås över kvinnor och män.40 

 

Problemet med denna liberala syn, menar Ulleland, är att kvinnor uppmuntras att frigöra sig – 

men endast inom det femininas gränser. Den skönhet som eftersträvas är likväl den 

konventionella synen på skönhet och även om kvinnan uppmuntras göra karriär förväntas hon 

trots allt uppfylla det husliga idealet.41 Primorac delar Ullelands syn på den postfeminism som 

idag dominerar samhälls- och medieandan och anser att även om den postfeministiska 

hjältinnan inom litteratur och film är ekonomiskt- och sexuellt självständig har hon ingen social 

makt, utan den frihet som ges är exempelvis friheten att konsumera, men hon förväntas ändå 

att verka inom könsrollens gränser.42 Primorac understryker också att kvinnor än en gång 

reduceras till sitt yttre, vilket är fallet med Irene Adler som använder sin nakna kropp som ett 

vapen att utpressa människor, snarare än för sin egen tillfredställelse.43 Således kan 

’uppdateringen’ av Adler till en sexuellt frigjord dominatrix anses vara blott ett sätt att 

sexualisera henne eftersom Adlers beteende fortfarande anknyter till patriarkala konventioner 

om kvinnans utseende och beteende.44 En radikalfeministisk tolkning av Adlers roll som 

dominatrix blir följaktligen att koncepten dominans och undergivenhet i sig är patriarkala 

koncept som visserligen utmanas genom att kvinnan antar den dominerande positionen, men 

eftersom patriarkala skönhetskonventioner fortfarande gäller och fokus på den manliga 

                                                           
38 Danielle J Lindemann. Dominatrix: Gender, Eroticism, and Control in the Dungeon, University of Chicago  

    Press, 2012, s. 156. 
39 Gemzöe 2002, s. 31. 
40 Gill 2007, s. 255. 
41 Ulleland 2014, s. 40. 
42 Primorac 2018, s. 43. 
43 Ibid., s. 43. 
44 Ibid., s. 43. 
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njutningen trots allt står i centrum, kan yrkesvalet ses som ett sätt att rättfärdiga en 

hypersexualisering av Adler som tillfredsställer den manliga blicken .45  

 

Genom hela adaptionen kan Adlers yrkesroll anses förstärka bilden av henne som en 

hypersexuell varelse; hon är inte endast en dominatrix till yrket, utan hennes behov att dominera 

framhävs kontinuerligt. Repliker från Adler om Holmes såsom: ”Look at those cheekbones! I 

could cut myself slapping that face. Would you like me to try?” eller ”I would have you here, 

on the desk, until you begged for mercy twice” förekommer genom hela avsnittet och bidrar till 

erotiseringen av henne.46 Även nischad rekvisita såsom läderpiskor figurerar i vissa scener för 

att anspela på hennes yrke, till exempel när Adler drogar Holmes för att återfå sin mobiltelefon 

och Adler smeker en, närapå medvetslös, Holmes över ansiktet med en piska medan hon säger 

”[t]his is how I want you to remember me, the woman who beat you”.47 Än en gång används 

repliker för att påminna tittaren om hennes sexuella dominans, där ’beat’ får en dubbel 

betydelse – dels på en bildlig nivå i form av ’kvinnan som besegrade dig’ men också i den mer 

bokstavliga innebörden ’kvinnan som slog dig’.  

 

2.1.2. Från påklädd till avklädd 

 

Att adaptera och uppdatera en viktoriansk novell kräver otvivelaktigt sina förändringar för att 

framgångsrikt göra den tillgänglig för en samtida publik. Synen på nakenhet, och i synnerhet 

kvinnlig nakenhet, har genomgått en relativt stor förändring från det kyska viktorianska idealet 

till dagens postfeministiska upphöjande av den nakna kvinnokroppen i media, film och 

litteratur. Frånvaron av beskrivningar gällande Adlers påkläddhet i originalverket vittnar om en 

stark norm gällande densamma; alternativet med en avklädd Adler vore så pass otänkbart att 

hennes klädestäckning inte explicit behöver nämnas då den är självklar. I adaptionen är 

emellertid fallet annorlunda då Adlers avklädda kropp och klädesval spelar en signifikant roll i 

porträtteringen av henne. Stella Bruzzi (1997) menar att kostymdraman mer eller mindre kan 

indelas i två kategorier. Den första kategorin av filmer ser ’bortom’ kläderna, vilka primärt 

fungerar som markörer för en särskild tidsanda för att stärka filmens autenticitet inför 

åskådaren. Den andra kategorin beskriver Bruzzi som mer sexualiserande då kläderna används 

för att rikta åskådarens uppmärksamhet till kläderna snarare än handlingen, där kvinnokroppen 

                                                           
45 Lindemann 2012, s. 163; Gemzöe 2002, s. 45f. 
46 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 0:24:32 respektive 1:08:20. 
47 Ibid., 0:33:55. 
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ofta får fetischerade och sexuella konnotationer.48 ”A Scandal in Belgravia” kan anses tillhöra 

den senare kategorin, då Adlers kläder, eller brist på kläder, ständigt fångar åskådarens blick. 

 

Inför Sherlocks och Irenes första möte i adaptionen spenderar de avsevärd tid på att hitta den 

perfekta klädseln för att göra ett intryck på och potentiellt vilseleda motparten. Irene Adler 

provar flertalet provokativa utstyrslar med djärva urringningar med stort fokus på att framhäva 

hennes sensualitet. Under provandets gång bekräftas hon också av hennes assistent Kate som 

erotiskt säger ”[w]orks for me” vilket följs av Irenes suckande kommentar ”[e]verything works 

on you” och antyder således att Kate ofta attraheras av henne.49 När Kate slutligen frågar Irene 

vad hon ska bära, svarar Irene ”[m]y battle dress” varpå Kate kommenterar ”[o]oh, lucky boy” 

medan hon applicerar det blodröda läppstiftet på Irenes läppar.50 Det visar sig att Irenes 

stridsdräkt består av hennes nakna kropp utsmyckad med svarta Louboutin-pumps, smycken 

och hårt sminkat ansikte med ilsket röda läppar. Primorac menar att Adlers nakenhet stärker 

idén om nakenhet som kostym, där kamerans dröjande, inzoomade vinklar tillsammans med 

Sherlocks granskande blick skapar ett nät av manligt kodade blickar som objektifierar Adler.51 

Den bakomliggande anledningen till valet av nakenhet som kostym lär vara Adlers kännedom 

om Holmes deduktiva förmåga att läsa av människor genom ledtrådar på deras kläder. I den 

aktuella scenen uttrycks Sherlocks villrådighet när den nakna kroppen inte ger några som helst 

ledtrådar, vilket bidrar till ett komiskt inslag med hjälp av inklippta frågetecken bredvid Adlers 

triumferande ansikte. 

 

Genom Adlers ständigt inzoomade kroppsdelar, framträder ett voyeuristiskt tittande på Adler 

genom valet av kameravinklar i adaptionen. Ofta är hennes blodröda läppar och naglar 

inzoomade och fokuserade, liksom en naken axel eller inzoomade halvslutna ögon som erotiskt 

möter åskådarens blick. I scenen Irene först presenteras visas inte hennes ansikte, utan endast 

kroppen syns i bild. Iklädd en skir spetsklänning och trosor går hon långsamt mot en säng där 

en fastbunden kvinna skymtas. Medan hon slår med en piska i luften frågor hon: ”Well, now, 

have you been wicked, Your Highness?” varpå kvinnan i sängen svarar ”[y]es, miss Adler”52 

och Adler hårt slår igen dörren framför kameran. Sexualiseringen av Adler stärks kontinuerligt 

                                                           
48 Stella Bruzzi. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, London & New York, Routledge,  

   1997, s. 35f. 
49 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 0:22:23. 
50 Ibid., 0:23:26. 
51 Primorac 2018, s. 41. 
52 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 0:03:41. 
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av valet av kameravinklar, vilket relaterar till Laura Mulveys teori om den manliga blicken i 

film. Det voyeuristiska tittandet på kvinnor på filmduken, menar Mulvey, uttrycks ofta genom 

just inzoomade kroppsdelar där inte ansiktet är synligt, vilket förtar karaktärens agens till 

förmån för att åskådaren ska kunna ’äga’ och passivisera henne med blicken.53  

 

Juxtapositionerad mot Irenes erotiska avkläddhet är Sherlocks, vilken endast fungerar som ett 

komiskt inslag och förstärker synen på kvinnan som det erotiska objektet och mannen som det 

humoristiska subjektet. I klädutprovningsscenen ovan förstärks deras motsatsförhållande 

genom kamerans snabba skiftningar mellan Irenes förföriska utstyrslar och inzoomade 

kroppsdelar och Sherlocks roliga utstyrslar som bland annat består av en neongul arbetsjacka. 

I början av det adapterade avsnittet blir dessutom Sherlock hämtad av vakter från Buckingham 

Palace och vägrar att sätta på sig kläder varpå han snart befinner sig, påtagligt malplacerad, 

invirad i ett lakan i en guldig soffa hemma hos drottningen av England. Den komiska tystnaden 

och förvirringen förstärks när John träder in i rummet och finner en trotsig Sherlock som han 

efter en god stunds granskande frågar ”[a]re you wearing any pants?” varpå de båda brister ut i 

skratt. Sherlocks opassande avkläddhet eskalerar senare när Sherlocks närapå tappar hela 

lakanet och hans bror Mycroft irriterat utropar ”[f]or God’s sake! Put your clothes on!” vilket 

följs av att Sherlock, motsträvig som ett barn, slutligen lyder.54 I jämförelse med Sherlocks 

nakenhet framgår det att funktionen med Irenes avkläddhet inte är att stärka hennes roll som 

frigjort subjekt, utan kan snarare ses som ett sätt att bidra till hypersexualiseringen och 

objektifieringen av henne.  

 

Primorac menar att viktorianska verk ofta genomgår ett slags ’sexsation’ när de adapteras med 

stort fokus på sexualitet och nakenhet som kontrast mot den viktorianska kyskheten. Hon 

hävdar att införandet av nakenhet och erotisering av kvinnliga karaktärer kan verka frigörande 

vid första anblick, men resulterar i blott en ytlig emancipation från de viktorianska 

könsnormerna då det sker på bekostnad av karaktärens agens och självständighet. Sällan får den 

kvinnliga karaktären möjligheten att skapa sitt eget lyckliga slut, vilket också är fallet med 

Adler. Istället bidrar denna ’uppdatering’ av viktorianska texter till en ökad sexualisering av 

den kvinnliga karaktären som saboterar den feministiska potentialen i adaptionsprocessen, 

menar Primorac.55 Nakenheten i sig är emellertid potentiellt stärkande, beroende på hur den 
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porträtteras. Om den narrativa utvecklingen i adaptionen överensstämt bättre med originalet där 

Adler själv överlistar Holmes skulle nakenheten kunna ses ur ett annat perspektiv. Men i 

kombination med den successiva nedbrytningen av Adler under det adapterade avsnittet, 

återstår ingen annan slutsats än att nakenheten ligger Adler i fatet och fråntar henne sin agens 

och subjektsposition. 

 

Förändringen i Irenes känsloutveckling kan även anses återspeglas i hennes fysiska 

karaktärisering i adaptionen. Castañon Abad diskuterar att allt eftersom Adlers känslor 

utvecklas för Holmes, ges hon ett allt mjukare utseende som successivt överger det hårda 

superskurkutseendet.56 I de tidiga scenerna presenteras Adler alltid hårt sminkad och med 

kläder som konnoterar hennes maktutövande yrke, ackompanjerat med blodröda läppar och 

naglar. Detta gäller även under första mötet med Sherlock, då hon, nakenheten till trots, är 

utsmyckad med svarta Louboutin-stilettklackskor, hårt sminkat ansikte, noggrant arrangerat hår 

och smycken. Allt eftersom hennes känslor utvecklas, mjuknar också hennes utseende. I en av 

avsnittets senare scener med Adler och Holmes försöker hon bjuda ut honom på middag och 

hon presenterar sig då nyduschad med utsläppt lockigt hår, utan smink och endast iförd en 

marinblå sidenmorgonrock. I kombination med mjukare rörelser och ett lugnare tonfall framstår 

Adler, i enighet med Castañon Abad, avsevärt mer human och möjlig att relatera till som 

åskådare, vilket är en anmärkningsvärd skillnad från den genomgående sexualiseringen av 

Adler i adaptionen.57 Den yttre transformationen kan dessutom anses symbolisera Irenes 

successiva maktförlust, vilken slutförs när hennes känslor uppdagas och slutligen blir räddad 

undan döden av Sherlock i avsnittets slutscen.  

 

2.1.3. Från platonsk respekt till förödande förförelse 

 

Originalverket inleds med Dr Watsons ord: ”To Sherlock Holmes she is always the woman. I 

have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses and 

predominates the whole of her sex”.58 Denna inledning påvisar det avtryck Adler gjort på 

Holmes, eftersom hon kommit att representera hela kvinnosläktet och omdefinierat hans 

kvinnosyn fullständigt. Watson förtydligar dock att ”[i]t was not that he felt any emotion akin 

to love for Irene Adler”, utan de känslor som fanns var av yttersta vördnad och respekt för det 
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faktum att hon överlistat honom snarare än av kärlek.59 Inte heller från Adlers sida framkommer 

någon attraktion i originalverket och deras kontakt är ytterst begränsad och ytlig. Hon ser 

Holmes som en intellektuell jämlike och gifter sig istället med en man vid namn Godfrey 

Norton gentemot vilken hon förblir trogen.60 

 

I adaptionen är emellertid relationen mellan Adler och Holmes av ett annat slag. För att 

återanknyta till Hutcheons begrepp nytolkning och återskapande, har BBC valt att nytolka 

förhållandet mellan Holmes och Adler genom att införa en erotisk dimension, vilket bättre 

överensstämmer med tidigare adaptioner än originalnovellen. Godfrey Norton är helt 

utelämnad, vilket enligt Ulleland gör Adler mer tillgänglig och möjliggör en attraktion mellan 

Adler och Holmes.61 Genom adaptionen pågår en ständig dragkamp där Adler försöker förföra 

den närmst asexuelle Holmes som antingen är helt oförstående eller oberörd av hennes alla 

närmanden. Adler konstaterar bland annat att hon gillar detektiver och att ”[b]rainy’s the new 

sexy” vid deras första möte samt viskar ”[g]o on, impress a girl” i hans öra medan hennes läppar 

erotiskt zoomas in.62 Irenes ton är ständigt förförisk och hennes trånande blick dröjer ofta kvar 

vid Sherlock under deras samtal, vars tonläge istället är helt neutralt och blick ofta fjärran, djupt 

försjunken i andra tankar.  

 

Ordlekar förekommer ofta för att förstärka Irenes sexuella persona, där Sherlock vid ett tillfälle 

komplimenterar Irene genom att säga ”[o]h, you are rather good”, varpå Irene kvickt svarar att 

”[y]ou are not so bad” medan hon småleende behåller ögonkontakten.63 I bland annat denna 

scen förstärks också den erotiska spänningen mellan Adler och Holmes genom John Watsons 

frågande ansiktsuttryck och kommentarer. I den aktuella scenen bryter han förtrollningen 

genom att säga ”Hamish. John Hamish Watson, just if you were looking for baby names” och 

bekräftar således den påtagliga spänningen i rummet.64 Detsamma sker under Sherlock och 

Irenes första möte när Irene presenterar sig helt naken. Efter en stunds elektrisk stämning där 

Irene visar starkt självförtroende, sin nakenhet till trots, kliver John in i rummet och frågar 

förbluffat och smått irriterat: ”Could you put something on, please? Er, anything at all, a 

napkin?”.65 Hans kommentarer och icke-sensuella, ofta frågande, uppenbarelse skapar en 
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komisk effekt som kontrasterar och avbryter den ofta erotiska laddning som råder mellan 

Sherlock och Irene.  

 

På ett likartat sätt juxtapositioneras Sherlocks oskuldsfullhet och Irenes hypersexualitet för att 

uppnå en komisk effekt. Enligt Ulleland beskrivs Sherlock ofta vara ’gift med sitt jobb’ i såväl 

originalverk som adaptioner och beblandar sig inte med känslor som riskerar att störa hans 

fokus på detektivarbete.66 Detta framgår tydligt i ”A Scandal in Bohemia”, där Watson i det 

inledande stycket berättar att Sherlock 

never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer. [---] 

For the trained reasoner to admit such intrusions into his own delicate and 

finely adjusted temperament was to introduce a distracting factor which 

might throw a doubt upon all his mental results.67 

 

Sherlocks syn på kärlek som en distraktion från det verkligt viktiga återfinns även i adaptionens 

porträttering av honom som den rationella och kallsinniga detektiven. En avsevärd skillnad 

påvisas dock i adaptionens fokus på, och i Sherlocks fall brist på, sexualitet där han framstår 

som en nästintill asexuell person utan någon som helst sexuell erfarenhet. Som ett exempel på 

detta har Moriarty, Sherlocks svurna nemesis, givit Sherlock smeknamnet ’The Virgin’ vilket 

ackompanjeras av en hånfullt flin när det yttras.68 När Sherlocks bror, Mycroft, tidigt i det 

adapterade avsnittet ska presentera Irene Adlers yrkesutövning berättar han att ”[i]t has to do 

with sex”, varpå Sherlock snabbt svarar att ”[s]ex doesn’t alarm me”, vilket följs av att Mycroft 

överlägset, med ett leende, kommenterar ”[h]ow would you know?”.69 Ständigt raljerar de olika 

karaktärerna över Sherlocks antydda oskuld, vilken bryter mot den traditionella synen på 

mannen som den sexuellt erfarne och aktiva initiativtagaren, varpå Sherlock blir ett enkelt mål 

för komiska poänger.70 I samspelet mellan Sherlock och Irene nyttjas den förstnämndas 

oskuldsfullhet flitigt för att skildra dem som motpoler. I en scen när Sherlock allvarligt förklarar 

en del av ett fall han arbetar med avbryter Irene honom abrupt, och under intensiv ögonkontakt 

från hennes sida utspelar sig följande konversation medan hon närmar sig Sherlock långsamt: 

  

Irene: Have you ever had anyone? 

Sherlock: I’m sorry? 

Irene: And when I say had, I’m being indelicate. 

                                                           
66 Ulleland 2014, s. 32. 
67 Doyle 2013, s. 3. 
68 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 1:19:40. 
69 Ibid., 0:18:40. 
70 Lindemann 2012, s. 156. 
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Sherlock: I don’t understand. 

Irene: I’ll be delicate then. Let’s have dinner. 

Sherlock: Why? 

Irene: You might be hungry? 

Sherlock: I’m not. 

Irene: Good. 

Sherlock: Why would I want to have dinner if I wasn’t hungry?71 

 

Än en gång används Sherlocks oskuldsfullhet för att uppnå en komisk effekt, där oskulden 

Sherlock juxtapositioneras mot den hypersexuella Irene. Scenen påvisar således att sex är det 

sista som upptar Sherlocks medvetande, men emellertid det första och enda som upptar Irenes. 

Genom denna kontrast stärks bilden av Irene som en ständigt förförisk ’femme fatale’ snarare 

än en intellektuell jämlike som inte kan hålla händerna i styr ens när seriösa ämnen behandlas.  

  

Anmärkningsvärt är dock att trots flertalet fysiska närmanden genom smekningar och 

viskningar från Adlers sida överstiger aldrig den fysiska kontakten en kindpuss, utan avbryts 

ständigt av andra karaktärer eller narrativa händelser. I scenen ovan når attraktionen mellan 

Adler och Holmes sin kulmen, men när Adler står gränsle över Holmes och deras ansikten är 

påfallande nära varandra avbryts de av hyresvärden Mrs. Hudsons ropande. Således bibehålls 

en spänning karaktärerna emellan genom nästintill hela avsnittet, vilken är intressant att 

resonera kring ur ett genusperspektiv. Lindemanns intervju med en yrkesverksam dominatrix 

påvisar nämligen en relevant aspekt:   

 
In the dungeon, pro-dommes play upon this trope of the resistant female in 

order to preserve their dominance. One woman, who had been in the industry 

for six years at the time of our interview, indicated that, at the beginning of 

her career, she had provided sexual extras to clients. Ultimately, however, she 

found that extras disrupted the underlying power dynamic of the interaction.72 

 

Citatet beskriver hur maktleken är central i upprätthållandet av kontrollen för en dominatrix, 

där hon ska locka klienten men aldrig ge vika då hon riskerar att förlora övertaget. Denna 

balansgång relaterar, som beskrivet, till tropen om den sexuellt motståndskraftiga kvinnan och 

den patriarkala idén om kvinnors passivitet och oskuldsfullhet i sexuella sammanhang. Fanny 

Ambjörnsson (2003) menar att den sexuella makten innehas av kvinnan så länge hon motstår 

den sexuella frestelsen som mannen presenterar, men förloras i samma sekund som hon ger sig 
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hän och blir då en ’förbrukad’ kvinna.73 En liknande utveckling är skönjbar i dynamiken mellan 

Adler och Holmes; så länge Adler inte faller för Holmes innehar hon ett slags sexuell makt och 

bibehåller kontrollen, men när hon slutligen ’ger vika’ och faller för mannen förlorar hon sitt 

maktövertag och tvingas be om nåd, bokstavligen. I en av avsnittets sista scener uppdagas 

Adlers känslor för Holmes och det framkommer att han knäckt bokstavskoden till hennes 

mobiltelefon som lyder ”I AM S H E R LOCKED” – en ordlek som antyder att Adler förälskat 

sig i Holmes.74 När Sherlock vägrar återlämna Irenes mobiltelefon frågar hon, gråtande: ”[a]re 

you expecting me to beg?” varpå Sherlock, med ryggen vänd mot henne för att utstråla makt, 

bekräftar att detta är fallet.75 Den annars så stadiga och självsäkra blicken hos Adler är nu 

ofokuserad och kuvat svarar hon ”[p]lease”, vilket bidrar till nedbrytningen av henne och blir 

dolkstöten för hennes värdighet.76 Den patriarkala maktbalansen kan således anses vara 

återställd när Holmes segrande lämnar rummet. 

 

2.1.4. Från lesbisk till heterosexuell 

 

Det faktum att Irene Adler konstant försöker förföra Sherlock och slutligen faller för honom i 

adaptionen är i sig inte otänkbart med hänsyn till tidigare adaptioners romans mellan 

karaktärerna, såvida det inte vore för en liten detalj – Irene Adler beskriver nämligen sig själv 

som homosexuell. Efter att Irene insinuerat att John och Sherlock är ett par, förnekar John detta 

och fortsätter: ”For the record, if anyone out there still cares, I’m not actually gay” varpå Irene 

svarar ”[w]ell, I am”.77 Således bekräftar hon att hon är homosexuell och bör då rimligtvis inte 

falla för en man. Genom det adapterade avsnittet framgår emellertid att Irene är sexuellt 

involverad med såväl män som kvinnor, vilket öppnar upp för en potentiell bisexualitet.  

 

När Irene först introduceras i adaptionen informerar Mycroft att hon varit inblandad i två 

politiska skandaler under det senaste året, varav den senaste innebar att hon haft en affär med 

båda parterna separat.78 I den för avsnittet aktuella skandalen har Irene haft en affär med en ung 

kvinna inom den brittiska kungafamiljen, vilket stärker att hon är sexuellt involverad med 
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kvinnor, men under avsnittet påvisas också hennes erfarenhet av män när hon bland annat säger: 

”I know one of the policemen. Well, I know what he likes”.79 Det kan anses råda en viss 

tvetydighet gällande Adlers sexuella läggning i adaptionen, vilket ur ett genusperspektiv har 

potential att vara progressivt med hänsyn till Judith Butlers idé om performativt kön. Butler 

(2007) menar att könsidentiteten och den sexuella identiteten inte är biologiskt statiska, utan 

produkter av könsnormer och samhällskonventioner som resulterar i att individen ’gör’ kön och 

sexualitet, vilket innebär att de är föränderliga.80  

 

Således kan synen på sexualitet som någonting statiskt anses vara förlegad, varpå ett 

etiketterande av Adler såsom heterosexuell eller homosexuell blir överflödigt. Det kan 

emellertid anses vara motsägelsefullt när avsnittsförfattarna trots allt låter Adler själv definiera 

sig som homosexuell, snarare än bisexuell eller ingetdera, eftersom det narrativa 

händelseförloppet bevisar motsatsen när hon faller för Sherlock. Etiketterandet antyder att 

åskådaren har ett behov av att placera karaktären i ett särskilt fack, vilket kan tolkas som ett 

underskattande av åskådarens upplysthet gällande genus och performativitet. I enighet med 

Castañon Abad påvisar detta en okunskap hos avsnittsförfattarna: dels gällande definition och 

innebörd av olika sexualiteter, men det förstärker också en förlegad syn på lesbiska och 

bisexuella kvinnor som anses kunna ’botas’ eller omvändas om de träffar ’rätt’ man.81 Tropen 

om den lesbiska kvinnan som omvänds av en man är inte på något vis unik för ”A Scandal in 

Belgravia”, utan återfinns i otaliga exempel i masskulturen. Det mest kända exemplet på denna 

trop hittas sannolikt i Ian Flemings Goldfinger, där James Bond omvänder Pussy Galore som 

överger sin lesbiskhet till förmån för en heterosexuell relation med Bond. 

 

Ett motargument skulle kunna lyda att det faktum att Irene faller för Sherlock om något är ett 

modernt inslag då det visar att sexualitet är något icke-statiskt, men också att avsnittet visar en 

progressivitet när det inkluderar sexuellt frigjorda kvinnor, oavsett sexuell läggning. Dessa 

argument har givetvis viss relevans, men behöver kontextualiseras för att bemötas. I Lindells 

avhandling påvisar hon vikten av representation av kvinnor på filmduken i relation till 

åskådarens identitetsutveckling. Hon menar att film, trots dess fiktiva natur, såväl återspeglar 

som konstruerar verkligheten. Därför blir representation avgörande för åskådarens 
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identitetsprojekt och således hur hen uppfattar såväl sig själv som andra.82 När stereotypa bilder 

av exempelvis bisexuella och lesbiska som kan omvändas av män tillåts förekomma, kan denna 

uppfattning om dessa grupper i allmänhet anses förstärkas eftersom åskådaren påverkas av det 

som visas på filmduken. Enligt en studie från NISVS om utsatthetsrisk för sexuellt våld i 

förhållande till sexuell läggning har det visat sig att bisexuella kvinnor löper större risk att 

utsättas för sexuellt våld än både lesbiska och heterosexuella kvinnor.83 Dessa resultat 

diskuteras även av Castañon Abad som argumenterar att dylika upptäckter leder till att 

representationerna av bisexuella kvinnor på filmduken blir såväl dramatiserade exempel på hur 

bisexuella kvinnor behandlas i samhället som en grogrund för destruktiva fördomar om 

bisexuella som upprepas gång på gång.84 När denna information sätts i relation till argumentet 

om sexualitet som något icke-statiskt blir det tydligt att så länge det finns förtryckande 

strukturer, är det också av stor vikt att ge en nyanserad bild av marginaliserade grupper på 

filmduken för att undvika att stereotyper befästs snarare än bemöts, menar Castañon Abad.85  

 

Även representationen av lesbiska gynnas av att studeras för att anknyta till det potentiellt 

frigörande att skildra sexuellt frigjorda kvinnor. Liana Borghi skriver i ”Lesbian Literary 

Studies” (2000) att det har skett en allt starkare sexualisering av den lesbiska kroppen sedan 

nittiotalet.86 Brian McNair håller samma linje i Striptease Culture: Sex, Media and the 

Democratisation of Desire (2002) och anser att representationen av lesbiska primärt överlåtits 

till pornografin, där lesbiska reducerats till ett upphetsande moment för mannen. Genom att 

förenkla lesbiskhet till det enbart explicit sexuella agerandet som existerar för att tittas på, blir 

lesbiskhet en manlig fantasi som upprätthålls genom repeterad representation, då de flesta 

förekommande bilder av lesbiska är skapade av män och således genomsyrade av den manliga 

blicken, menar McNair.87  

 

I ljuset av detta kan funktionen av Irenes påstådda homosexualitet i adaptionen analyseras. 

Intentionen att inkludera en homosexuell karaktär är god sett till den begränsade 

                                                           
82 Lindell 2004, s. 13f. 
83 Mikel L. Walters, Jieru Chen & Matthew J. Breiding. The National Intimate Partner and Sexual Violence   

    Survey (NISVS): 2010 Findings on Victimization by Sexual Orientation. Atlanta, GA: National Center for  

    Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2013, s. 1. 
84 Castañon Abad 2014, s. 20. 
85 Ibid., s. 19f. 
86 Liana Borghi. ”Lesbian Literary Studies.”, Lesbian and Gay Studies: An Introductory, Interdisciplinary     

    Approach, Theo Sandfort (red.), London: SAGE Publications Ltd, 2000, s. 155. 
87 Brian McNair. Striptease Culture: Sex, Media and the Democratisation of Desire, London: Routledge, 2002, s.  

    142. 
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representationen av lesbiska och skulle dessutom kunna anses vara en rimlig modernisering av 

den viktorianska heterosexuella Adler. Vid första anblick kan därför ’uppdateringen’ upplevas 

modern och frigörande då den bryter normen gällande kvinnans återhållsamma och 

heteronormativa sexualitet. I relation till Hutcheons resonemang om nytolkning och 

uppdatering av en karaktär finns således potential. När hennes påstådda sexualitet emellertid 

inte får gälla utan än en gång successivt byts ut mot heteronormen visar det sig, liksom Castañon 

Abad menar, att ”Adler is no more than a heterosexual male fantasy, as related to sex as to male 

dominance”.88 Detta resonemang anknyter dessutom till Gemzöes inledande beskrivning av 

synen på lesbiska inom patriarkatet som ett hot mot mäns upprätthållande av makt genom sin 

otillgänglighet, varpå lesbiska kvinnor förtrycks eller, som i fallet med Irene, omvänds.89 

Således förbyts det potentiellt frigörande mot en ökad sexualisering och nedbrytning av Adler, 

förklätt som ett stärkande kvinnoporträtt under feministisk flagg. 

 

2.2. Osjälvständiggörandet av Adler 

 

”’What a woman—oh, what a woman!’ cried the King of Bohemia, when we had all three read 

this epistle. ‘Did I not tell you how quick and resolute she was?’”.90 Med dessa ord lovordas 

Irene Adler i originalberättelsens slutskede efter att det uppdagats hur hon överlistat alla och 

framgångsrikt flytt landet med hedern i behåll. Med hjälp av sin snabbtänkthet, 

maskeringsförmåga och intelligens besegrar hon Holmes i hans eget spel, där det också blir 

uppenbart att hon missbedömts och inte haft något ont uppsåt, utan endast behållit fotografiet 

för att skydda sig själv. Adler överlistar Holmes helt av egen kraft och skapar sitt eget lyckliga 

slut utan hjälp av män, vilket, i linje med Ulleland, kan anses progressivt för en berättelse 

utgiven på 1890-talet.91 I BBC:s moderna adaption kan emellertid 1890-talsprogressiviteten 

anses vara bortglömd, då samma feministiska hjältinna istället vingklippts och återplacerats i 

en traditionell kvinnoroll genom beroendeställning hos en man och genom att porträtteras som 

en jungfru i nöd. 

 

2.2.1. Från dominerande till dominerad 

 

                                                           
88 Castañon Abad 2014, s. 19. 
89 Gemzöe 2002, s. 45. 
90 Doyle 2013, s. 28. 
91 Ulleland 2014, s. 31.  
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I originalverket innehar Adler ett maktövertag över Holmes genom hela berättelsen då det 

uppdagas i hennes brev att ”I had been warned against you months ago. I had been told that if 

the King employed an agent it would certainly be you”.92 Således kan hon förutse och beräkna 

Holmes agerande, vilket möjliggör att hon själv kan överlista honom. Om hon i originalverket 

kan liknas vid en dockmästare som styr narrativets gång, är hon i bästa fall degraderad till en 

marionettdocka i BBC:s adaption. I ”A Scandal in Belgravia” visar det sig att Irene inte arbetar 

ensam för att överlista Sherlock, utan avslöjar, i en scen när hon själv tror att hon utmanövrerat 

honom, att ”I can’t take all the credit. I had a bit of help. Oh, Jim Moriarty sends his love” och 

fortsätter ”[t]hank God for the consulting criminal. Gave me a lot of advice on how to play the 

Holmes boys”.93 Enligt Ulleland undermineras Adlers tillförlitlighet som såväl superskurk som 

människokännare inom loppet av några sekunder efter denna replik då inkluderandet av Holmes 

nemesis Moriarty fullständigt avfärdar Adlers egen förmåga att överlista Holmes.94 Även 

Primorac instämmer i degraderingen av Adler och menar att de narrativa ändringarna skadar 

hennes trovärdighet och visar att hon inte alls är Holmes intellektuella jämlike, vilket hon 

framställs som i originalberättelsen.95 Istället antyder adaptionen att Irenes enda möjlighet att 

överlista Sherlock är genom att samarbeta med en man, där hon endast agerar sändebud åt ’den 

riktiga’ superskurken Moriarty som visar sig vara hjärnan bakom Irenes arbete.  

 

Den makt Adler framställs ha i adaptionen kan därför anses vara tillfällig och helt relaterad till 

att hon spelar på sin sexualitet och sin yrkesroll. Primorac anser att 

 
By staging a superficial liberation of the Victorian woman through the 

onscreen use of nudity and sexuality […] they distract the audience’s attention 

from its own retro-sexist, conservative treatment of women’s agency in which 

women are reduced to their bodies and cannot match men when it comes to 

intelligence and reasoning.96 

 

 

Förklätt som sexuell frigörelse kan åskådaren kontinuerligt anses påminnas om att kvinnans 

makt är begränsad till hennes kropp snarare än intellekt. Adlers kommentarer såsom ”[h]e’s 

good, isn’t he? I should have him on a leash. In fact, I might” och ”[g]o on. Impress a girl” kan 

tyckas vara maktingivande, men vid närmare granskning kan hon anses agera helt i linje med 

                                                           
92 Doyle 2013, s. 27. 
93 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 1:19:03. 
94 Ulleland 2014, s.31. 
95 Primorac 2018, s. 43. 
96 Ibid., s. 47. 
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patriarkala konventioner som sexualiserar kvinnor.97 Så länge Adler bidrar till mäns känsla av 

att vara i maktposition, upprätthålls detta maktluftslott, men det framgår av de narrativa 

händelserna att det snarare är Adler som trots hennes yrkesroll domineras av männen runt 

omkring henne, än vice versa.  

 

2.2.2. Från rationell hjältinna till irrationell jungfru i nöd 

 

Till skillnad från i originalverket när mästerdetektiven Holmes får erkänna sig besegrad, lyckas 

inte Adler överlista Holmes i adaptionen, trots hjälp av en manlig superskurk. Holmes visar sig 

ha ett sista ess i rockärmen när han slutligen listar ut koden till Adlers mobiltelefon och även 

avslöjar hennes känslor för honom. Efter att Adler avfärdat hans påståenden om att hennes 

känslor varit äkta och hävdat att de endast varit en del av spelet, berättar Holmes att han är säker 

på sin sak: ”Because I took your pulse. Elevated. Your pupils dilated” medan kameran zoomar 

in hennes handled respektive ögon för att styrka hans påstående.98 Det faktum att Irene valt en 

kod baserad på känslor snarare än slumpmässigt utvalda bokstäver leder till att Sherlock, med 

förakt i rösten kommenterar: ”You got carried away. The game was too elaborate, you were 

enjoying yourself too much” och fortsätter ”[o]h, enjoying the thrill of the game is fine. Craving 

the distraction of the game I sympathize entirely, but sentiment? Sentiment is a chemical defect 

found in the losing side”.99 Ulleland menar att detta uttalande anknyter till den stereotypa idén 

om mannen som den rationella varelsen förmögen att hålla känslorna på avstånd och kvinnan 

som oförmögen att vara rationell och som tvunget styrs av sina känslor, vilket ses som en 

svaghet samt leder till hennes fördärv när hon slutligen brister ut i tårar och ber om nåd.100  

 

Efter hennes bedjande om nåd medger Adler gråtande att ”[y]ou’re right. I won’t even last six 

months” och mycket riktigt har hennes förnedring ännu inte nått sin kulmen.101 Som spiken i 

kistan för den fallna och utsiktslösa Adler degraderas hon ytterligare – till tropen om ’jungfrun 

i nöd’. I adaptionens slutscen befinner sig Adler tillfångatagen av en terrorcell i Pakistan och 

när hon rödgråten på knä inväntar sin halshuggning blir hon i sista sekund räddad av Holmes 

som får avsluta adaptionen som en sann hjälte. Popłońska menar att porträtteringen av Adler i 

behov av räddning av en man resulterar i att ”[m]odern Irene may have escaped one pair of 

                                                           
97 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 1:18:03 respektive 1:07:05. 
98 Ibid., 1:20:40. 
99 Ibid., 1:20:00. 
100 Ulleland 2014, s. 31. 
101 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 1:22:21. 
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Victorian labels but she fell back into a yet more outdated feminine role – a step backwards 

even from Doyle’s original”.102 Även Castañon Abad är kritisk mot slutscenen och hävdar att 

Sherlocks hjälteinsats blir dolkstöten för Irenes transformation: ”From an idealised, sexy, 

unattainable lesbian to damsel in distress, a heteromantic typical woman. Thus, Sherlock’s Irene 

Adler, meant to be a 21st century modern woman, becomes as trapped as a Victorian female 

character”.103 Med andra ord kan Irenes utveckling ses som ett slags omvänd emancipation, där 

hon allt anammar allt fler viktorianska konventioner allt eftersom narrativet fortlöper. Från att 

inledningsvis introducerats som potentiellt frigjord och självständig, pågår en nittio minuter 

lång resa mot ett osjälvständiggörande och degraderande av Adler som slutar med en hjältinna 

i spillror. 

 

Efter att ha avfärdats som såväl intellektuell jämlike och superskurk som framgångsrik 

skådespelare i hennes försök att överlista Holmes, menar Ulleland att den enda kvalitén Adler 

slutligen tycks besitta, bortsett från hennes skönhet, är att hon gjort ett så pass starkt intryck på 

Holmes att hon förtjänar hans räddning.104 Det faktum att Holmes fascineras av Adler 

framkommer genom adaptionen när han, utöver resan till Pakistan för att rädda hennes liv, 

också envisas med att behålla hennes mobiltelefon som ett minne trots att den ämnas användas 

som bevismaterial. Ulleland poängterar att det är märkligt att mästerdetektiven som, tidigare 

nämnt, anses vara ’gift med sitt jobb’ och närmst asexuell blir betagen av den hypersexuella 

Adler trots att det uppdagas att hon inte varit den intellektuella hjärnan bakom deras maktspel, 

utan endast en marionettdocka. När Adlers karaktär har blivit reducerad till endast hennes 

utseende, förtas också Sherlocks trovärdighet när han attraheras av henne, menar Ulleland.105 

Ironiskt nog kommenteras även Sherlocks attraktion för Irene av Mycroft, som i slutet av 

avsnittet syrligt säger ”[a] damsel in distress. In the end, are you really so obvious?”.106  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att när Sherlock visar känslosamhet i slutscenen, blir han 

en hjälte som hyllas trots att hans agerande skiljer sig från sin viktorianska föregångare i synen 

på sentimentalitet. När Irenes känslor uppdagas blir de istället hennes förfall, vilket kan härledas 

dels till idén om att känslosamhet är något traditionellt kvinnligt som bör undvikas för att nå 

framgång, men också till analysens inledande citat av Mulvey. I början av filmen är kvinnan i 

                                                           
102 Popłońska 2014, s. 46. 
103 Castañon Abad 2014, s. 19. 
104 Ulleland 2014, s. 32. 
105 Ibid., s. 32. 
106 ”A Scandal in Belgravia” 2012, 1:16:05. 
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allas blickfång. Hon är glamorös, sexualiserad och fokuserad av kameran. Men allt eftersom 

hon faller för den manliga protagonisten, förlorar hon sin glamorösa framtoning och blir 

mannens tillhörighet, där den manliga åskådaren kan delta i maktutövandet och förstärka 

nedbrytningen av ytterligare en kvinna på filmduken.107  

                                                           
107 Mulvey 1975, s. 13. 
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3. Slutsats 
 

I adaptionens snårskog är det lätt att gå vilse då det finns otaliga vägval där beslut måste fattas 

mellan att bevara och förändra. Linda Hutcheon beskrev inledningsvis att förändringar i allmän 

mening är acceptabla i processen mellan ett originalverk och en adaption, förutsatt att det nya 

verket lyckats fånga originalets ’anda’. Irene Adlers ’anda’ kan dock anses ha genomgått en 

drastisk förändring och förvrängning med hänsyn till Hutcheons koncept om igenkännlighet 

och lojalitet i förhållande till originalkaraktären. Från att vara ett starkt subjekt med egen agens 

i Arthur Conan Doyles verk, skildras en objektifierad och sexualiserad Adler i BBC:s 

filmatiserade adaption. Från att visa sig vara en förorättad kvinna med nobla motiv i förlagan, 

porträtteras hon som en lömsk och självisk utpressare i nytolkningen. Från att själv överlista 

Holmes utan att förföra honom eller genom hjälp från en manlig superskurk, är detta precis vad 

som sker i adaptionen, där Holmes trots allt går segrande ur deras maktkamp.  

 

En viss nyansering gällande attraktionen mellan Holmes och Adler är emellertid motiverad, då 

Hutcheon beskriver att i fall där originalverket adapterats flertalet gånger, influeras inte 

adaptionen av endast originalverket, utan även av tidigare adaptioner. En potentiell romans 

mellan Adler och Holmes är frekvent antydd i tidigare adaptioner, vilket sannolikt bidragit till 

valet att införa en sensuell dimension i deras maktkamp i BBC:s version. Förändringar såsom 

denna behöver inte nödvändigtvis vara ’själsdödande’ för en karaktär, men när den romantiska 

attraktionen från Adlers sida framställs som något föraktfullt och förödande för hennes list och 

intelligens i spelet mot Holmes, blir slutsatsen en annan. När Irene fortlöpande förlorar alla de 

karaktärsdrag som i originalverket gör henne till en feministisk hjältinna, kvarstår endast hennes 

utseende och förmåga att snärja Holmes, vilket inte bara förminskar Irenes värdighet, utan 

underminerar även Sherlocks trovärdighet när den genialiska mästerdetektiven faller för en 

endimensionell karaktär. Om Irenes agens hade fått gälla och hon själv överlistat Sherlock som 

i originalverket, vore det mer trovärdigt att han skulle fatta tycke för henne. Det faktum att hon 

dessutom påstås vara lesbisk och trots allt faller för Holmes sänker trovärdigheten för deras 

romans ytterligare. 

 

Vid första anblick framstår emellertid den adapterade Irene som en stark kvinnlig karaktär som 

är målmedveten och inte skäms över sin sexualitet. Adler har potential att skildras som en 

progressiv karaktär, men de narrativa händelserna i kombination med platta stereotyper, 

förlegad syn på homosexualitet och Adlers oförmåga att själv överlista Holmes överskuggar 
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det potentiellt stärkande med en sexuellt frigjord kvinnlig karaktär. Hon går från att skildras 

som en hypersexuell dominatrix till en ’femme fatale’ och slutligen till tropen ’jungfru i nöd’ 

där den manliga dominansen är återställd. Summan av kardemumman blir att Adler har 

genomgått ett slags omvänd emancipation, där den hundra år äldre föregångaren visar starkare 

feministiska förtecken än den moderna adaptionen. För att anknyta till det för uppsatsen 

inledande ordspråket, kan de bevingade orden istället appliceras på den viktorianska Irene Adler 

och omformuleras till: ’bakom varje framgångsrik kvinna står ingen man’. Den agens och 

självständighet Adler uppvisar i originalverket återstår således att fångas i en modern tolkning 

av ’The Woman’. 
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