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Varför kriminalgenrer? 

Det började med en uppsats…. 
Stieg Larssons Millenniumserie: en 
modern kriminalserie? 
 
 



CITAT OM MILLENNIUMSERIEN 
”Män som hatar kvinnor var en virtuos lek med 
pusseldeckarens stränga regelverk […]”  
 
”I Flickan som lekte med elden använde sig Larsson av 
polisromanens genreregler […]”  
 
”Den allt överskuggande litterära ambitionen bakom 
Luftslottet som sprängdes är uppenbarligen  
att skriva en spionthriller à la Le Carré]” 
 

/Ragnar Strömberg, GP 2009.11.02 
 



När uppstod kriminalromanen? 



Den klassiska kriminalromanen 
 
 Edgar Allen Poe: 

Morden på Rue Morgue (1841) 

Sir Arthur Conan Doyle:  
Skapare av världens mest kända 
detektiv – Sherlock Holmes och 
hans följeslagare Dr. Watson  



Arv efter Poe och Doyle 
En excentrisk och genialisk detektiv 
Detektivens följeslagare (ofta 
berättarröst) 
Att lösa brott genomslutledningsförmåga 
Konsten att lösa fall bara genom att 
höra fakta. 
Gåtan med det låsta/slutna rummet 



Det finns 6 steg i detektivromanen 
 

Romanen/novellen börjar med en introduktion av detektiven.  
 

Någon eller några är i knipa och behöver hjälp med att lösa ett brott 
eller mysterium och ber detektiven om hjälp.  
 

Ledtrådar, fakta och förvillelser presenteras.  
 

Detektiven har kommit på lösningen och annonserar detta ofta på 
ett dramatiskt sätt. 
 
Förklaringen/lösningen av brottet/gåtan.  
 

Till sist kommer straffet. Det kan vara att brottslingen hamnar i 
fängelse, tar livet av sig, eller dör i ett försök att undkomma 
rättvisan.  

 



Who dunnit?   
 Storhetstid ca 1920-1945  

 

En utveckling av den klassiska detektivromanen 

 

Behov av att teoretisera detektivromanen. e 
Detection Club satte t.ex. regler för genren. 
 

Exempel: Agatha Christie, Dorothy Sayers, John 
Dickson Carr, S.S Van Dine 
 



Kriterier för Whodunnit? 
Samma 6 skeenden som i den klassiska detektivromanen. 
 

Mördaren "nns i ett slutet sällskap, oftast bland överklassen eller 
övre medelklassen och på landet (tänk herrgård) 
 

Läsaren ska helst kunna lösa fallet utifrån de ledtrådar och fakta 
som presenteras 
 

Falska ledtrådar s.k, Red Herrings presenteras för att förvilla 
läsaren 
 

Kärlekshistorier och onaturliga inslag ska undvikas. Allt ska ha en 
logisk förklaring 
 
 

 



Storhetstid 1920-tal -  1945 
Reaktion på pusseldeckaren/
Whodunnit 
Är en blandning mellan detektivroman 
och thriller. 
Exempel: Raymond Chandler, Dahsiell 
Hammet  

Den hårdkokta deckaren 



Chandler om pusseldeckaren 
Hammet gav tillbaka mordet åt den sortens 
människor som begår mord för att de har en 
anledning, inte bara för att tillhandahålla ett lik, 
och de gör det med de vapen som "nns till hands, 
inte med  handsmidda duelleringspistoler, curare 
eller tropiska "skar. Han satte dessa människor på 
pappret precis sådana de är och lät dem tala och 
tänka på det språk som de brukar använda för 
ändamålet. /Raymond Chandler 



Kriterier för den hårdkokta deckaren 
Den hårdkokta deckaren utspelar sig i storstaden.  
 

Hjälten (detektiven) är en tuff ensamvarg som inte litar på 
någon och som är mycket cynisk.  
 

Karaktärerna använder sig av talspråk.  
 

Kvinnorna  i böcker är antingen offer, hjälplösa, vampar 
eller sluga brottslingar. (traditionellt) 
 

Detektiven utsätts  för fara . Våld  är vanligt. 

 



 
 

Spionromanen 
 
 

Viktigaste kriteriet – Huvudpersonen är en agent. 
 
3 olika undergenrer. 
Avhopparromanen.  
Superspionen – James Bond  
Den arge unge mannen – John Le Carré 
 
Har lite med Stieg Larssons serie att göra.  



 
Thrillern   

 (spänningsroman) 
 
Psykologisk thriller – Patricia Highsmiths 
böcker om Tom Ripley 
 
Konspirationsthriller – Dan Brown, John 
Grisham mm. Religion, stora företag som har 
något att dölja mm. 
 



Typiskt för thrillern 
Gåtan/brottet är underordnad spänningen.  
Konspiration av något slag är vanligt förekommande 
Våld eller hot om våld och död är ett nödvändigt inslag  
Hjälten är ofta en civil person som råkar hamna i 
trubbel och som utsätts för fara av något slag. 
Läsaren måste tro på och tycka om huvudpersonen. 
Uppbyggd på cliffhangers  



 
Polisromanen 1945 -  

 Handlar om polisen som kollektiv,  ett 
polisteam. 
Bevismaterial är A och O 
Polisernas privatliv och interaktion med 
varandra är en viktig del 
 

Exempel. Ed McBain, Henning Mankell 
 



Polisromanens stereotyper 
Den kompetente kommissarien i övre medelåldern 
 
Den inkompetente chefen i övre medelåldern 
 
Den duktiga kvinnliga polisen 
 
Machopolisen med ett gott hjärta 
 
Den korrupta polisen 



 
Svensk utveckling (förenklad) 

 
1940-1960 Försvenskade varianter av detektivromanen. Stieg 
Trenter, Maria Lang,  
 
1960-2000  Polisromanen slog stort Medelålders frånskilda 
kommissarier med alkoholproblem och stressyndrom och ett 
tydligt samhällskritiserande. 
Sjöwall/Wahlöö, Mankell, Nesser mm. 
 
1990 – 2000 och framåt. Liza Marklund effekten – 
Vardagsliv, blöjbyten och kaotiskt kärleksliv.  



Den moderna kriminalromanen 

Uppluckring av traditionella genrer 
Nya yrkesgrupper  
Mer privatliv och vardagsliv 
In$uenser från TV och "lm 
Aktuella samhällsfrågor 
Synvinklar från både ”onda” och ”goda” 
karaktärer samt parallella berättelser. 

 
 



Uppluckring av traditionella genrer 

Deckarförfattare struntar ofta i reglerna för de 
traditionella genrerna och blandar istället olika 
genrer. 
 

Nya sub-genrer upp"nns: Wine Crime, Elegant 
Crime (som mysdeckare fast med sex), Stockholm 
noir osv.  
Återstår att se om läsarna tycker de är tillräckligt 
intressanta för att de ska leva vidare. 
 



Influenser från yrkesgrupper  
Fler inslag från andra yrkesgrupper än tidigare.  
Huvudpersonerna inte bara poliser, eller detektiver 
 
Jens Lapidus – Advokat 
Anna Jansson – Sjuksköterska 
Åsa Nilsonne -  Psykolog  
omas Bodström - Politiker 
Åsa Larsson - Kurist 
Många är journalister 
 



Mer privatliv och  vardagsliv 
Mer fokus på karaktärernas privatliv. Det är 
blöjbyten, skilsmässor och otrohetsaffärer. 
 
Hur ska det till exempel gå för Erika Bergs syster i 
Camilla Läckbergs böcker?  
 
Stjäl uppmärksamhet från själva gåtan men fångar 
kanske en ny publik. 
 
 
 
 



Mer undre  värld och brottslighet 
Om en riktning går åt vardagsrealism så går en 
annan riktning åt andra hållet.  
 
Man skildrar brottslingarnas vardag på ett helt nytt 
sätt. Jens Lapidus Snabba Cash är ett typexempel 
på de.t 



Influenser från TV och film 
Kriminalserier baserade på böcker.  
Tess Gerritson& Isles, Morden i Midsommer.  
 
Många författare är i sin tur inspirerade av TV-serier  och "lmer mer eller 
mindre medvetet. T.ex. Stieg Larsson – Kill Bill 
 
Går en kriminalroman bra så blir den 9 av 10 gånger "lmatiserad. 
Exemplen är många. Anna Jansson, Helene Tursten, Jens Lapidus mm. 
 
Relativt nytt är att författare skriver böcker som  ska passa som "lm.  
Exempelvis paret Ahndoril 
 



Kriminalromanen har blivit ett forum för att 
lyfta fokus på samhällsfrågor som t.ex.  
Trafficking, grooming mm. 
 
”Varför gick du över till deckare? – Jag gjorde research om 
sexköp och människohandel. Då tänkte jag att vem fan vill ta 
med sig en reportagebok om sexköpande män på semestern? /
Katarina Wennstam  i DN” 

Aktuella samhällsfrågor 



Fler ”huvudpersoner, perspektiv 
och parallella berättelser 

Växlar mellan karaktärer både ”goda” och 
”onda” eller ”vanliga” människor – Johan eorin. 

 

Kopplar ihop dåtid och nutid – Camilla Läckberg och 
Anna Jansson experter på det. 
 

Parallella historier möts, $er sidohistorier  
Lisbeth Salanders kupp. 



Nya element i kriminallitteraturen 
På sistone har det även kommit en hel del 
nya element som är nya för genren.  
 
Onaturliga inslag som ockultism och änglar,  
Åsa Schwarz.  
 
Vad blir nästa trend?  
 
 



TACK FÖR MIG! 
 

Ställ gärna frågor 


