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SAMMANFATTNING 
 

I den här uppsatsen visas hur kriminalromanen har gått från att följa de traditionella kriminalgenrernas regler och 

konventioner till att bryta och modifiera dem. I denna nya typ av kriminalroman som jag kallar ‖Den moderna 

kriminalromanen‖ hittar man ofta inslag av flera olika kriminalgenrer och nya inslag som skapar en hybridroman 

som inte kan definieras till en specifik kriminalgenre.  

 I teoridelen går jag igenom de traditionella kriminalgenrernas historik och kriterier samt visar på 

nya influenser, trender och element som är typiska för den moderna kriminalromanen. I analysdelen analyseras 

Stieg Larssons Millenniumserie, som jag anser är ett typexempel för den moderna kriminalromanen, för att se 

om recensenternas beskrivning av romanernas genre stämmer. Romanerna analyseras både utifrån traditionella 

kriminalgenrer och moderna influenser. 

 Uppsatsen visar att traditionella kriminalgenrer finns representerade i respektive roman men 

utöver dessa finns även andra kriminalgenrer och moderna influenser/trender representerade vilket gör att det 

blir svårt att definiera de enskilda romanerna som tillhörande en specifik kriminalgenre. Slutsatsen är att Stieg 

Larssons Millenniumserie är ett typexempel på en ‖modern‖ kriminalroman.  

 

 

ABSTRACT 
 

In this essay I show that new crime fiction have moved from following a single crime fiction genre to a mix of 

different crime fiction genres together with influences from TV-series, drama series, action movies, et cetera that 

traditionally are estranged from crime fiction. To show this I analyzed Stieg Larsson‘s Millennium trilogy to see 

if each book is written like a single traditional crime fiction genre or if they are a mix of several crime fiction 

genres and other influences. My conclusion is that the trilogy is an example of what I call a ―Modern‖ Crime 

fiction trilogy since the books in it can not be categorized in to one single crime fiction genre but are a mix of 

several genres as well as other influences.  
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1 INLEDNING 

 

Den nordiska kriminalromanen är idag mycket uppmärksammad nationellt och internationellt 

och betraktas både som något bekant och som något nyskapande. Det har skapats en ny typ av 

kriminalroman som man i Sverige ännu inte har ett vedertaget namn för. För att diskutera 

denna fråga kommer jag att granska exemplet Stieg Larssons Millenniumserie och ta min 

utgångspunkt i två stycken recensioner av serien. 

 
‖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‖
1
 

 

Brotten har gått från att bara vara personliga till att också bli ekonomiska, böckerna har tagit steget 

från gamla mysdeckare till moderna polisromaner. Vad finns det kvar? Det är så genialiskt enkelt 

att jag nästan börjar skratta. Vi är förstås framme vid agentromanen, spionthrillern och brotten har 

tagit ytterligare ett kliv uppåt i den politiska nivån.
2 

 

Enligt Strömberg och Olsson representerar varje roman I Millenniumserien varsin genre inom 

kriminallitteraturen: pusseldeckaren, polisromanen och spionromanen. När man läser ovan 

nämnda stycken ur Olsson och Strömbergs recensioner kan man lätt få intrycket att genrerna 

har förblivit statiska sedan uppkomsten. En person insatt i kriminallitteratur kommer att 

märka att utöver grundläggande strukturer i genrens moderna utformning finns inslag och 

element från andra kriminalgenrer, som exempelvis den hårdkokta genren och thrillern, men 

också från medier (som TV och film), olika arbetsmiljöer och samhällsaktuella frågor. Dessa 

inslag är inte nya i det sammanhang man normalt hittar dem men är främmande i klassiska 

kriminalgenrer. Att ta ett välbekant element från ett annat sammanhang och stoppa in det i 

den tidigare relativt statiska kriminalromanen är enligt min mening symptomatiskt för den 

moderna kriminalromanen i Sverige som jag anser utvecklades i slutet på 1990-talet, början 

på 2000-talet. Samma typ av kriminalroman tycks också finnas i övriga norden men jag har i 

denna uppsats valt att koncentrera mig på svenska kriminalromaner.  

 

 

                                                           
1
 Alla tre citat är tagna från Ragnar Strömbergs recension av Millenniumserien ‖Spionthriller i Le Carrés anda‖. 

GP 02.11.2009, http://www.gp.se/kulturnoje/1.133578-spionthriller-i-le-carres-anda 
2
  Lotta Olsson, ‖Amasonerna tar revansch”, DN 31.05.2007, s. 5 Kultur. 

http://www.gp.se/kulturnoje/1.133578-spionthriller-i-le-carres-anda
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2 STIEG LARSSON 

 

Stieg Larsson föddes i Västerbotten 1954 där han växte upp hos sina morföräldrar.
3
 Vid 18 års 

ålder träffade han Eva Gabrielsson som var hans sambo fram till hans död. 1977-1999 

arbetade han på TT som nyhetsgrafiker tills han 1982 började som 

skandinavienskorrespondent för Searchlight, en tidsskrift som beskriver sig som antifascistisk 

vars huvudsakliga program var att söka upp och kritiskt granska nynazistiska tendenser. På 

80-talet var han med och startade projektet Stoppa rasismen. 1995 startade han stiftelsen Expo 

utgivare av tidsskriften Expo som är en svensk motsvarighet till Searchlight. Larsson var 

chefredaktör för tidningen från och med 1999 fram till sin död. Tillsammans med Anna-Lena 

Lodenius skrev han Extremhögern (1991), Sverigedemokraterna: den nationella rörelsen 

(2001) och Sverigedemokraterna från insidan (2004) tillsammans med bland annat Mikael 

Ekman. Samma år kom också Debatten om hedersmord: feminism eller rasism som han skrev 

tillsammans med Cecilia Englund. Förutom sitt kända engagemang mot rasism och nazism 

var Stieg Larsson ett science fiction fan och var ett tag ordförande för SFSF: Skandinavisk 

förening för science fiction. Larsson var aktiv i Socialistiska partiet men slutade då han enligt 

egen utsago inte ville stödja socialistiska regimer av tvivelaktig demokratisk halt. Larsson 

bytte namn från Stig-Erland Larsson till Stieg Larsson. Anledningen sägs vara att han och 

författarkollegan Stig Larsson tröttnade på att bli förväxlade med varandra och kastade slant 

om vem som skulle få behålla sitt namn. Huruvida det är sant eller inte är dock oklart. Först i 

början på 2000-talet började Larsson skriva skönlitteratur och påbörjade Millenniumserien 

som precis hann bli klar innan han dog av en hjärtinfarkt 2004. 2005 publicerades den första 

romanen postumt. De övriga böckerna publicerades 2006 och 2007. Trilogin blev en enorm 

framgång och har hittills (våren 2010) sålts i 3,5 miljoner exemplar i Sverige, 20 miljoner i 

världen och är såld till 41 länder
4
. Böckerna har fått flera utmärkelser både i Sverige och 

utomlands bland annat det nordiska priset Glasnyckeln.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Materialet till det här avsnittet är hämtat från Wikipedia 27.04.2010, http://sv.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson 

samt sidan Space Loops sida Stieg Larsson - Mannen bakom Lisbeth Salander, 11.02.2008, 

http://www.stieglarsson.info/Liv-och-verk-biografi. 
4
 Uppgifterna är tagna från Norstedts officiella Stieg Larsson hemsida 27.04.2010, http://www.stieglarsson.se/.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson
http://www.stieglarsson.info/Liv-och-verk-biografi
http://www.stieglarsson.se/
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3 MILLENNIUMSERIEN I KORTHET 

 

 

Män som hatar kvinnor startar med att Mikael Blomkvist, journalist och delägare i tidningen 

Millennium döms för förtal mot den högt uppsatta affärsmannen Wennerström. Man förstår 

dock rätt snabbt att Mikael är oskyldig.  Efter domen beslutar sig Mikael, trots invändningar 

från Erika Berger (Millenniums andra delägare) att ta en timeout från tidningen. Samtidigt 

anställs Lisbeth Salander, en udda och introvert researcher, av den äldre industripampen 

Henrik Vanger för att ta reda på information om Mikael. Henrik har spenderat 40 år på att 

lösa gåtan med sin försvunna brorsdotter Harriet Vanger och nu behöver han någon som kan 

hjälpa honom att göra ett sista försök med att förstå vad som hände med Harriet. Denne någon 

är Mikael. Efter att Lisbeth har gett Henrik positiv information om Mikael ber Henrik Mikael 

att hjälpa honom. Mikael flyttar till den lilla orten Hedestad, där Harriet försvann, för att 

lättare ta reda på vad som hände den dagen hon försvann. Under tiden utsätts Lisbeth för grov 

våldtäkt av sin nya förmyndare något hon inte accepterar utan hämnas på ett brutalt sätt. Så 

småningom tar Mikael hjälp av Lisbeth för att lösa gåtan med Harriet Vangers försvinnande. 

Tillsammans tar de reda på att Harriets bror och far systematiskt utnyttjade Harriet sexuellt 

och mördade flera kvinnor. Fadern är död men brodern lever och fortsatte faderns ‖verk‖. I en 

blodig konfrontation tar Martin Vanger Mikael till fånga men Lisbeth lyckas rädda honom. 

Efter att Mikael och Lisbeth har listat ut att Harriet lever och befinner sig i Australien 

konfronterar Mikael Harriet som berättar hur hon med hjälp av sin kusin flydde för att 

undkomma brodern och fadern. Efter att de har löst gåtan med Harriet hjälper Lisbeth Mikael 

att hitta information om Wennerström som bevisar att han har begått ett flertal brottsliga 

handlingar och lurat Mikael vilket ger Mikael och Millennium upprättelse. Lisbeth stjäl 

dessutom Wennerströms stora förmögenhet med hjälp av sina hackerkunskaper.  

 

Flickan som lekte med elden. Cirka ett år har förflutet och Lisbeth befinner sig i början av 

boken på en ö i Karibien dit hon har flytt efter att hon insett att hon är kär i Mikael och att han 

fortfarande har ett förhållande med sin kollega Erika Berger. På ön Grenada hjälper Lisbeth 

bland annat en kvinnlig hotellgäst att undkomma sin våldsamma make och råkar ut för en 

orkan men återvänder snart till Sverige. Tidningen Millennium anställer den unga journalisten 

Dag Svensson som har nystat i en trafficking/prostitutionshärva där högt uppsatta personer i 

samhället är inblandade. Dag och hans fru Mia Bergman mördas och ett polisteam börjar 

utreda mordet. Polisen upptäcker snart att Lisbeths fingeravtryck finns på mordplatsen. En 
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nationell polisjakt på Lisbeth startar som eskalerar när man även hittar hennes förmyndare 

mördad. Polisen har dock ingen aning om var hon bor eller befinner sig. Mikael och 

Millennium – som inte heller vet var Lisbeth befinner sig – beslutar sig för att stödja Lisbeth 

och startar en egen utredning. Lisbeth själv – som är oskyldig – börjar, tack vare att hon 

hackar sig in på Mikaels dator, förstå att hennes far Alexander Zalachenko kan ligga bakom 

morden. Polisen fortsätter sitt arbete med interna kommunikationsproblem och gräl men 

börjar så småningom lyssna på Mikael som hävdar att Lisbeth är oskyldig. Lisbeth lyckas 

efter ett inbrott i sin förmyndares sommarstuga hitta dokument som visar att hennes far är en 

avhoppad rysk spion som en hemlig grupp inom svensk säkerhetstjänst tog hand om på 1970-

talet mot att de fick hemlig information om ryssarna. Zalachenko var en brutal man som 

misshandlade Lisbeths mor. Lisbeth fick som liten flicka nog av misshandeln och slängde in 

ett mjölkpaket med bensin och en tändsticka i Zalachenkos bil vilket skadade honom rejält. På 

grund av hans bakgrund så tystades emellertid allt ner och man placerade Lisbeth på ett 

psykhem och satte henne under förmyndarskap. Zalachenko blev så småningom ledare för 

den kriminella organisation som Dag undersökte. Den som mördade Dag och hans fru är 

Zalachenkos högra hand - Ronald Niedermann, Zalachenkos son och Lisbeths halvbror. Det 

var också han som mördade Lisbeths förmyndare som var en av dem som kände till 

Zalachenkos riktiga identitet. Lisbeth lyckas i slutet av boken lokalisera Zalachenko och åker 

för att konfrontera honom. Konfrontationen slutar i ett blodbad. Mikael som har förstått att 

Lisbeth åkt för att möta sin far meddelar polisen och skyndar sig till Zalachenkos gård där han 

hittar Lisbeth och Zalachenko svårt skadade.  

 

Luftslottet som sprängdes fortsätter där den andra boken slutade. Både Lisbeth och 

Zalachenko överlever och ligger svårt skadade på sjukhus. Två äldre herrar som på 1970-talet 

ledde den hemliga och olagliga underrättelsetjänstavdelning ‖Sektionen‖ och skyddade 

Zalachenko inser att Zalachenko kan bli farlig om det kommer fram vem han är och vad han 

har gjort. En av dem dödar Zalachenko på sjukhuset för att tysta honom och skjuter sen sig 

själv. Millennium som får reda på ‖Sektionens‖ existens planerar att avslöja gruppen genom 

att publicera det de har kommit fram till i deras tidning. De får hjälp av författningsskyddet 

som inser att ‖Sektionen‖ måste stoppas. Erika Berger slutar på Millennium och blir 

chefsredaktör på en stor morgontidning. Där råkar hon ut för sexuella trakasserier men får 

oväntad hjälp från Lisbeth. Mikael lyckas få Lisbeth att gå med på att hans syster, som är 

advokat, ska försvara Lisbeth i rättegången mot henne. ‖Sektionen‖ försöker stoppa 

Millenniums undersökning och försöker få Mikael fälld för narkotikabrott. När inte det 
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fungerar skickar de två lönnmördare som attackerar Mikael och Erika Berger på en 

restaurang. Med gemensamma insatser från polisen författningsskyddet, och Milton Security 

– Lisbeths tidigare arbetsplats - och Millennium lyckas man stoppa ‖Sektionen‖. I rättegången 

mot Lisbeth Salander krossar Mikaels syster åklagarsidan försvar genom att avslöja hur den 

‖Sektionen‖ utsatt Lisbeth för grova övergrepp när de ‖offrade‖ henne och hennes mor för att 

hemlighålla Zalachenkos identitet. Lisbeth släpps fri och Millennium får äran att avslöja 

‖Sektionen‖, för allmänheten. 

 

 

 

4 TIDIGARE FORSKNING  

 

Då Stieg Larssons romaner tillhör kriminallitteraturen och därmed också populärlitteraturen 

har jag använt mig av forskning inom dessa områden samt genreteori. 

 

4.1 Utländsk forskning 
 

Tittar man på forskning om genreteori inom det populärvetenskapliga litteraturområdet 

återkommer framförallt en person om och om igen. Den ena är John G. Cawelti, en numera 

pensionerad professor i engelska som har skrivit ett antal böcker inom området. Hans 

Adventure Mystery and Romance från 1976 har fortfarande en stor betydelse i den 

populärlitterära forskningen eftersom han nämns i senare verk om till exempel 

kriminallitteratur. Cawelti visar i sitt verk hur olika genrer inom populärlitteraturen är 

uppbyggda efter specifika formler och går igenom en rad populärlitterära genrer. Jag har 

framförallt använt mig av kapitlen om den klassiska detektivromanen och den hårdkokta 

romanen.  En annan som behandlar populärlitteraturen och dess genrer men även 

populärkulturen inom film och TV Arthur Asa Bergers. Jag fann hans Popular Culture 

Genres (1992) relevant för den här uppsatsen.  

 Både Cawelti och Berger nämner den ryska formalistenVladimir Propp och hans 

31 sagofunktioner, som finns med i hans Morphology of the Folk Tale från 1928, i sina verk. 

Både Cawelti och Berger menar att Propps sagofunktioner, om än till viss del modifierade, är 

applicerbara på kriminallitteraturens genrer och därmed en grundsten i deras forskning. 

En annan forskare som ofta nämns i dessa sammanhang är den bulgariskfödda 

litteraturvetaren och filosofen Tzvetan Todorov som på 1960-talet sällade sig till de franska 
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strukturalisterna. I kapitlet ‖The Typology of the Detective Fiction‖ ur the Poetics of Prose 

från 1977 menar Todorov bland annat att pusseldeckaren är uppbyggd på två olika 

händelsesekvenser, något jag har använt i min uppsats som ett grundläggande kriterium för 

pusseldeckaren. 

 På senare år har det kommit en rad antologier som ger en överblick över 

kriminalgenrernas utveckling och struktur. Den antologi som jag har använt mig mest av är 

Stephen Knights Crime Fiction 1800-2000 – Detection, Death, Diversity. Knight är professor 

i engelsk kommunikation och filosofi vid det brittiska universitetet Cardiff och har skrivit ett 

antal böcker i en rad olika ämnen, bland annat engelsk litteratur och kulturstudier. Knight 

nämns flitigt av andra litteraturvetare bland annat av Lee Horsley. (Se nedan.) I sin antologi 

ger Knight en förklaring till hur detektivromanen uppstod och hur de genrer som uppstod 

utvecklades från epok till epok. Jag har framförallt använt mig av kapitlet om pusseldeckaren, 

den hårdkokta detektiven och polisromanen. Antologin The Oxford Companion to Crime and 

Mystery Writing går igenom olika kriminalgenrer och epoker. Här har olika experter skrivit 

olika kapitel. För den här uppsatsen har bland annat David Seeds kapitel om spionromanen 

och Leroy L. Paneks kapitel om den amerikanska polisromanen efter andra världskriget varit 

värdefulla. Lee Horsley, doktor i engelska och litteratur har skrivit antologin Twentieth – 

Century Crime Fiction från 2005 som behandlar kriminallitteraturen under 1900-talet. Hennes 

kapitel om hur kvinnliga författare ändrade den hårdkokta genren på 70 och 80-talet har varit 

användbar i uppsatsen.  

 Övriga verk som jag har använt mig av är bland annat Jerry Palmers verk 

Thrillers: Genesis and Structure of a Popular Genre från 1978 som framförallt behandlar 

thrillern. Ett äldre verk som har haft stor betydelse för den hårdkokta genrens utveckling är 

Raymond Chandlers Mordets enkla konst där Chandler, som är en av de mest kända 

hårdkokta deckarförfattare, gör upp med pusseldeckaren. Få som studerar ämnet har missat 

det berömda uttalande om hur Dashiell Hammet slängde mordet ur den venetianska vasen och 

slängde den i en skitig gränd. (Se avsnitt 5.6 – Den hårdkokta genren.) Deckarförfattaren S.S. 

Van Dines 20 regler (se bilaga 2 – S.S. Van Dines 20 regler för pusseldeckaren) om hur man 

skriver en detektivroman har också haft stor genomslagskraft på pusseldeckarens utveckling 

och visar hur man såg på pusseldeckaren under dess storhetstid, den så kallade ‖Golden Age-

eran‖.   
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4.2 Svensk forskning  
 
 

Tyvärr finns inte så mycket material om ämnet när det gäller svensk forskning. 

Jan Broberg - litteraturkritiker, litteraturhistoriker och medgrundare till Svenska 

deckarakademin har skrivit flera deckarantologier. I Mordisk familjebok (1972) presenteras 

författarporträtt av deckarförfattare från olika deckargenrer (främst engelska och 

amerikanska). Där beskrivs också till viss del olika genrer och stilar inom kriminallitteraturen. 

I Spänning och spioner - Om spionromaner och andra politiska thrillers (2001) tar Broberg 

upp genrerna den politiska thrillern och spionromanen och dess paraplybegrepp som är 

spänningsromanen. Broberg presenterar genren i ett historiskt perspektiv och dess politiska 

värderingar. Verket avslutas med ett författarlexikon. Anders Öhman - en svensk 

litteraturvetare verksam vid Umeå och Luleå universitet har skrivit Populärlitteratur – De 

populära genrernas estetik och historia (2002) som ger en överblick över populärlitteraturens 

grunder och uppkomst. Det är dock viktigt att poängtera att det är en lärobok och inte ett 

forskarverk.  

 När det gäller vetenskapliga arbeten som behandlar kriminallitteratur kan jag 

nämna två. Den ena är Sara Kärrholms Det svenska 50-talet och dess deckare (2005), den 

andra är Lars Wendelius Rationalitet och kaos – Nedslag i svensk kriminalfiktion. Då 

Kärrholms avhandling behandlar en tidig epok i svensk kriminallitteratur har jag inte använt 

mig av den i min uppsats. Wendelius arbete kom ut 1999. Jag har framförallt har tittat på 

internationell genreteori och modern svensk kriminallitteratur från och med 2000-talet och har 

då valt att inte använda mig av Wendelius arbete.  

Då det inte finns så mycket forskning om det som jag kallar ‖Den moderna 

kriminalromanen‖ har jag till stor del använt mig av artiklar och recensioner som handlar om 

kriminallitteratur. Det har hjälpt mig att få en överblick över hur recensenter och 

litteraturkritiker ser på kriminallitteraturen idag. De har också oftast en god inblick i hur 

kriminallitteraturen har sett ut och utvecklas.  
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5 GENRETEORI   

 

I följande avsnitt har jag valt ut ett antal kriminalgenrer som jag går igenom. De genrer som 

Strömberg och Olsson nämner i sina recensioner (se inledning) är givna för att ta reda på om 

dessa böcker följer kriterierna för respektive genre. Andra genrer jag har valt är thrillern och 

den hårdkokta deckaren då jag anser att det finns drag av dessa genrer i Stieg Larssons 

Millenniumserien som gör dem relevanta för den här uppsatsen. Efter avsnitten om de olika 

genrerna följer en diskussion som avslutar denna genreteoridel om den moderna 

kriminalromanen där jag presenterar nya trender och inslag i den moderna kriminalromanen 

samt sätter dem i relation till de traditionella genrerna. Då kriminalgenrerna får anses tillhöra 

populärlitteraturen kommer jag att presentera och diskutera populärlitteraturen innan jag går 

in på de enskilda kriminalgenrerna.  

 

 

5.1 POPULÄRLITTERATUR 
 

 

Enligt Anders Öhman är populärlitteratur ett begrepp som kom till på 1970-talet då det fanns 

ett behov av att analysera även så kallad ‖låg‖ litteratur.  Vid den här tidpunkten kom 

betydande verk där populärlitteraturen diskuterades (Se tidigare forskning.) Innan dess hade 

litteraturvetare nästan uteslutande ägnat sig åt så kallad ‖hög‖ litteratur. 

Fenomenet att dela upp litteraturen i hög och låg tycks ha börjat i mitten på 

1800-talet. I den brittiska encyklopedin (Encyklopedia Brittanica)
5
 kan man läsa att 

populärlitteraturen slog igenom i mitten på 1800-talet i samband med den andra industriella 

revolutionen, då man utvecklade bättre tryckpressar och fler blev läskunniga. Litteraturen 

kunde produceras allt fortare och blev därmed mer lättillgänglig för borgarklassen och kanske 

framförallt för borgerliga kvinnor. Öhman skriver i Populärlitteraturen
6
 att kvinnor i allt 

större utsträckning läste och skrev romaner vilket var nya fenomen på 1800-talet. Öhman 

påpekar också att det finns en del forskare som menar att man delade upp litteraturen i ‖hög‖ 

och ‖låg‖ därför att männen vilje skilja på ‖kvinnlig‖ litteratur det vill säga romanen och 

övrig (manlig) litteratur. Många såg romanläsandet som passiviserande, onyttigt och moraliskt 

tveksamt vilket medförde att man krävde en strängare litteraturkritik i syfte att skydda 

                                                           
5
 Encyklopedia Brittanica, ―Popular literature‖, 03.05.2010, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/470196/popular-art/5876/Popular-literature#ref=ref236490. 
6
 Anders Öhman, Populärlitteraturen – De populära genrernas estetik och historia, (Studentlitteratur, Lund, 

2002) s. 13. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/470196/popular-art/5876/Popular-literature#ref=ref236490
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samhället. Ett litterärt exempel på hur man gör romanläsandet till något farligt (speciellt för 

kvinnor) tas upp i Öhmans bok.
7
 Den handlar om hur Madame Bovary i Gustave Flauberts 

Madame Bovary flyr från verkligheten genom att bland annat läsa ‖låg‖ litteratur. Det fanns 

även skäl till litteraturkritikernas fördömande av dussinromanerna. Öhman ger i sin bok 

exempel på hur man klagade på att författare var ute efter att tjäna pengar när de skrev långa 

romaner eftersom författare fick betalt per skrivet ark.
8
  

 Sammanfattningsvis menar Öhman att man på 1800-talet började producera 

böcker fortare och i större utsträckning än tidigare samt att kvinnor i allt större utsträckning 

stod för romanläsandet. Romanen var ett nytt fenomen som många litteraturkritiker ansåg 

skulle leda samhället i fördärv och av ‖moraliska‖ skäl ansåg man att den ‖låga‖ litteraturen 

skulle sållas bort. ‖Hög‖ var böcker som var originella och därmed exklusiva. Att ha en stor 

läsarkrets kom därför inte att ses som något fint utan snarare tvärtom. Notera att Öhmans verk 

endast är ett läroverk och att man får se uppgifterna som en version av hur uppdelning av 

litteraturen i ‖hög‖ och ‖låg‖ litteratur kan ha uppstått. 

 

 

5.1.1  Definitioner av populärlitteratur 
 

Man har sedan länge ansett att uppdelningen av ‖hög‖ och ‖låg‖ har präglat litteraturen och 

till stor del fortfarande gör det.  

 
Med romantiken och den moderna litterära modernism som växer fram i dess fotspår under 

1800-talets senare hälft skapas således de två alltjämt gällande huvudkriterier för vad som 

ska räknas som populärlitteratur: å ena sidan standardisering, likformighet och upprepning 

av mönster, å den andra sidan en mycket stor publik med låga litterära anspråk.
9
 

 

Så skriver Ulf Boëthius i temaartikeln ‖Populärlitteratur finns den‖ i Tidskrift för 

litteraturvetenskap nr 2, 1991. För att visa hur olika forskare i modern tid har använt sig av 

olika sätt att avgränsa populärlitteratur från övrig litteratur, listar Ulf Boëthius sju olika 

definitioner av populärlitteraturen. 
10

  

 
1. Man utgår från publiken och menar att populärlitteratur är det som den breda publiken läser. En del 

talar om underklassen i det här sammanhanget men läsandet av populärlitteratur sker i alla klasser och 

åldrar och därför är denna definition inte tillfredsställande enligt Boëthius.  

                                                           
7
 Öhman s. 13-14. 

8
 Ibid, s. 9. 

9
 Ulf Böethius, ‖Populärlitteraturen – finns den?‖, i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 2, 1991, s. 5. 

10
 Böethius definitioner hittar man i artikeln ―Populärlitteratur – finns den?‖, s. 3-5. 



 14 

 

2.  Man ser vilken litteratur som massproduceras och utgår då från produktions och 

distributionsförhållandena. Böcker som standardiserats [liknar varandra i form och struktur i mycket 

stor utsträckning] och släpps serievis är typexempel på detta.  

 

3. Man definierar populärlitteraturen utifrån vad syftet med böckerna är och menar då att böcker vars syfte 

är att underhålla och att ge läsaren förströelse är populärlitteratur. Boëthius menar att även om syftet är 

att underhålla så betyder inte det att läsarna uppfattar det som underhållande. Det man finner 

underhållande är högst subjektivt.  

 

4. Man utgår från hur läsaren förhåller sig till texten. Läser personen med syfte att få lättsam njutning 

och förströelse räknas det som populärlitteratur. Precis som definitionen ovan så påpekar Boëthius att 

frågan om vad som är underhållning för den enskilde personen är subjektivt.  

 

5. Litteratur som är lättläst och inte ställer några högre krav på läsaren när det gäller språk och estetik 

tillhör populärlitteraturen. Detta är enligt Boëthius en av de mest vanliga definitionerna men vad som 

definieras som lättläst är subjektivt och därmed är denna definition enligt Boëthius inte heller helt 

tillfredsställande.  

 

6. Utifrån den normativa definitionen menar Boëthius att populärlitteratur är litteratur med en stor 

läsarkrets men som är undermålig estetiskt och/eller moraliskt och som ofta har kallats smutslitteratur 

eller skräplitteratur.  

 

7. Smaksociologisk definition. Populärlitteratur som har en stor läsekrets och anses som moraliskt 

och/eller estetiskt undermålig. Vad som är moraliskt/estetiskt undermålligt bestäms av den för tiden 

satta normer och värderingar.  

 

Definitionerna ger en fingervisning om vad populärlitteratur är för något men är enligt 

Boëthius i de flesta fall otillräckliga. Jag har själv en del synpunkter men vill poängtera att det 

inte är enkelt att definiera vad populärlitteratur är eftersom mycket är subjektivt.  

 

1. Boëthius påpekar att den första definitionen, som utgår från publiken, täcker de så 

kallade populärpocketböckerna men att dyrare flärdromaner och ‖åtskilligt annat som 

betraktas som populärlitteratur men säljs i den vanliga bokhandeln‖ faller utanför‖.
11

 

Med populärpocketböcker menar Boëthius till exempel böcker som i stort sett 

uppfyller alla de sju definitioner som är listade här. De böckerna recenseras vanligtvis 

inte, ger inget litterärt anseende och författaren som har skrivit boken (som ibland är 

anonym) får lite betalt. Ett exempel på sådan litteratur är Harlekinböcker.
12

 Då det har 

                                                           
11

 Boëthius, s. 3. 
12

 Denna definiering av populärpocketböcker ger Boëthius på sidan 6 i sin artikel. 
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hänt en hel del sedan 1991 och böcker i allmänhet i allt större utsträckning säljs i 

pocketform och därmed är mer tillgänglig för en bredare publik bör definitionen enligt 

min mening omdefinieras.  

 

2. Den fjärde definitionen – läsarens förhållningssätt - är en mycket vag definition enligt 

min mening som hör ihop med den tredje definitionen.  

 

3. Den normativa och den smaksociologiska definitionen liknar varandra. De beskriver 

båda estetisk/moraliskt undermålig litteratur. Skillnaden är att den normativa 

definitionen betecknar smuts och skräplitteratur. Boëthius ger dock ingen förklaring 

till vad som är specifikt för smuts och skräplitteratur. Möjligtvis menar han det som 

för den aktuella tiden betraktas av den stora massan som skräp och smutslitteratur.  

 

Boëthius talar mycket om något han kallar ‖kategoriböcker‖ i ovan nämnda artikel. 

kategoriböcker är enligt Boëthius populärlitteraturens kärna. ‖[…]- de standardiserade och 

språkligt sett enkla alster som ofta ges ut i långa serier, var och en med sin särprägel, där den 

ena boken är uppbyggd på samma sätt som den andra.‖
13

 Boëthius påpekar att det bland 

kategoriböcker finns ett antal manliga och ett antal kvinnliga genrer inriktade på spänning och 

romantik. Intressant är att Boëthius nämner att dessa böcker länge har varit billigare än andra 

böcker men att prisskillnaderna mellan populär- och kvalitetspocket numera är mycket liten
14

 

[Boëthius artikel skrevs 1991].   

De senaste åren har kategoriböckerna enligt min mening blivit allt mer 

accepterade och omfattar fler genrer och fler författare. Begrepp som kiosklitteratur och 

skräplitteratur används mer sällan. Kritiker och recensenter aktar sig i viss mån för att 

kritisera populärlitteraturen och hyllar den till och med ibland vilket skedde med Stieg 

Larssons Millenniumserie. Prisskillnaderna mellan ‖vanlig‖ litteratur och populärlitteratur är 

idag i princip helt utraderade och i många fall tjänar författare som skriver populärlitteratur 

mer än en ‖vanlig‖ författare. Författare inom spänningsgenren, en genre som har vuxit 

enormt på senare tid, tjänar idag stora pengar och är allt annat än anonyma. Chick lit genren 

(som knappt existerade 1991) har blivit mycket stor även om den inte recenseras i lika stor 

utsträckning som kriminallitteratur. Chick lit-genren skildrar unga kvinnors liv i storstäder i 

deras jakt på kärlek och/eller en karriär. Ett känt exempel på en Chick lit-roman är Helen 

                                                           
13

 Boëthius, s. 6. 
14

 Ibid. 
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Fieldings Bridget Jones Dagbok (1996). Även Romance-genren, som handlar om kärlek och 

lyckliga slut, börjar bli stor i Sverige. Genren är inte ny men har moderniserats och kvalitén 

på böckerna har höjts. Viktigt att poängtera är att Harlekinromanen fortfarande finns kvar 

men har fått ännu lägre status än vad den tidigare hade. Det tycks som om populärlitteraturen 

har delats in i olika nivåer där exempelvis kriminalromaner står högt i kurs, Harlekinromaner 

ligger lägst ned på skalan och chick lit litteratur någonstans mitt emellan.  

Något Boëthius inte tar upp i sin artikel är att olika författare är olika duktiga på 

att skriva populärlitteratur. Man kan likna det vid ett hantverk. Det är enligt min uppfattning 

stor skillnad på Håkan Nessers kriminalromaner och Liza Marklunds kriminalromaner. De är 

skrivna på helt olika sätt med helt olika språknivåer men kan båda ligga på top-10 listan av 

mest sålda böcker. Många skulle kanske anse att båda tillhör den ‖låga‖ litteraturen eftersom 

båda tillhör populärlitteraturen men jag skulle säga att den ena är ‖låg‖ litteratur och den 

andra ‖hög‖ litteratur. Jag inser att det är subjektivt men det visar på problematiken med att 

använda begrepp som ‖hög‖ och ‖låg‖ litteratur.  

 Boëthius artikel känns i dagsläget inte helt aktuell och en ny definiering av 

populärlitteraturen skulle vara på sin plats.  Det är inte enkelt att definiera vad 

populärlitteratur är men jag tror att de flesta håller med om att populärlitteratur är lättläst 

litteratur som inte innehåller några allvarliga politiska värderingar, bygger på schabloner, roar 

utan att oroa, samt bygger på igenkännande och upprepning av mönster (repetition) något som 

John G. Cawelti tar upp i Adventure Mystery and Romance.  

 Cawelti framhåller att genrer inom populärlitteraturen är uppbyggda enligt 

specifika formler: ‖Thus formulas are ways in which specific cultural themes and stereotypes 

become embodied in more universal story archetypes.‖
15

 Det Cawelti menar är att genrer –  

eller formler som är det begrepp han använder för genrer inom populärlitteraturen –  

är uppbyggda på två saker: Specifika kulturella teman för en specifik tid och/eller miljö 

tillsammans med en standardarketyp. Specifika kulturella teman kan till exempel vara 

begrepp eller ord som Cosa nostra - benämning för den sicilianska maffian, Don - 

maffiafamiljens överhuvud eller consiglier - rådgivare till maffiafamiljens Don. De är alla 

specifikt bundna till maffians värld. Det kan också vara begrepp som cowboy, laglös och 

pionjärer, begrepp som påträffas i vilda västern-romaner. De universella berättelsearketyperna 

är strukturer av berättelser som tilltalar och förstås av personer oavsett kultur och tid. Det 

klassiska exemplet är strukturen – pojke möter flicka - pojke och flicka stöter på något 

problem/missförstår varandra - pojke får flicka. Den strukturen kan appliceras på väldigt 
                                                           
15

 John G. Cawelti, Adventure Mystery and Romance, (University of Chicago Press, 1976), pocketutgåva, s. 6. 
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många olika typer av romaner och är gångbar världen över oavsett tid. Enkelt uttryckt så 

menar Cawelti att om man lägger ihop en arketyp med specifika kulturella teman får man en 

genre inom populärlitteraturen. Cawelti påpekar också att man kan analysera varje enskilt 

verk på två sätt inom populärlitteraturen dels hur den uppfyller läsarens 

förväntningar/föreställningar om genren och dels hur den skiljer sig från övriga böcker inom 

samma genre
16

  

 Arthur Asa Berger påpekar i sin bok Popular Cultural Genres
17

 att de 

populärlitterära genrerna egentligen är moderna varianter av folksagan. Enligt Berger kan 

man inte bara applicera Vladimir Propps välkända 31 funktioner (skeenden) på folksagan utan 

även på populärlitterära genrer. Propp skriver så här: 

 
Running ahead, one may say that the number of functions is extremely small, whereas the number 

of personages [utbytbara personer eller objekt] is extremely large. This explains the two-fold 

quality of the tale: its amazing multiformity, picturesqueness, and color, and on the other hand, its 

no less striking uniformity, its repetition.
18

   

 

Exempel på funktioner är: en hjälte presenteras, en hjälte söker något, hjälten vill ha något, 

hjälten prövas och får hjälp av någon eller något, hjälten hittar det han vill ha. Dessa 

funktioner känner man väl igen från till exempel sagan Dummerjöns men de kan också 

appliceras på den populärlitterära genren ‖äventyrsromanen‖. Ett exempel på en 

äventyrsroman där man hittar ovan nämnda funktioner är Robert Louis Stevensons 

Skattkammarön (1883). Äventyrsromanen kanske inte är lika populär idag som förr men 

äventyrsfilmen, som är en äventyrsroman överförd till film, är det. I den amerikanska filmen 

National Treasure (2004) letar man precis som i Skattkammarön efter en skatt och hittar den. 

Berger påpekar dock att funktionerna har moderniserat. Den sista funktionen – hjälten gifter 

sig och får kungatronen brukar idag ersättas med att hjälten får hjältinnan. De har sex, 

eventuellt gifter de sig eller förlovar sig.   

 Berger använder sig av elva aspekter i populärlitterära genrer som tar sig olika 

uttryck beroende på genre.
19

 Dessa aspekter är: tid, plats (miljö), hjälte, hjältinna, sekundära 

karaktärer, skurkar, mål, tema, kostym, färdmedel, och vapen. Berger har skapat en tabell där 

han utgår från dessa aspekter och sätter dem i relation till western, science fiction, hårdkokta 

genren och spiongenren. (Se bilaga 1 - Bergers standardinslag i populärlitterära genrer.) Tittar 

                                                           
16

 Ibid, s. 7. 
17

 Arthur Asa Berger, Popular Culture Genres – Theories and Texts, (Newbury Park, 1992) s. 21. 
18

 Vladimir Propp, Morphology of the Folktale, reviderad utgåva, (University of Indiana, 1968), s. 20-21. 
19

 Berger, s. 32-33. 
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man på aspekten tid i Bergers tabell kan man se att western utspelar sig på 1800-talet medan 

science fictiongenren utspelar sig i framtiden.  

Berger håller med om att populärlitterära genrer bygger på en form av struktur 

och igenkännande samtidigt som det enskilda verket bjuder på något unikt. Han menar att det 

beror på att vi behöver stabilitet i våra liv samtidigt som vi vill ha variation och förnyelse: 

 

We need a certain amount of stability in our lives, which means that repetition is valuable to us, 

but we also long for variation and innovation, which is why we like serial works- the repetition of 

the form provides security but the variation in the plot provides emotional excitement for us.
20

 

 

 

 

5.2 PUSSELDECKAREN 

 
Jag har valt att använda begreppet pusseldeckare när jag talar om den pusseldeckaren 

eftersom jag anser att det är gåtan (pusslet) som står i centrum i pusseldeckaren. Det finns 

andra benämningar på genren, såsom klassisk detektivroman och så kallade whodunnit (vem 

gjorde det?) deckare. Lee Horsley använder begreppet Classic Detective Fiction i boken 

Twentieth-Century Crime Fiction men påpekar att det finns många namn för genren:  

 

The other labels for this tradition (analytic detective fiction, the ‗whodunit‘, the mystery 

story, the clue-puzzle story) all refer in one way or another to the basic structure of the sub-

genre – to its characteristic pattern of death – detection – explanation.
21

  

 

5.2.1 Ursprung 
 

Edgar Allan Poe, (1809-1848) brukar räknas som pusseldeckarens urfader av de flesta 

litteraturvetare. Så här skriver Jerry Palmer i sitt verk Thrillers: ‖By common consent the first 

detective story is Edgar Allan Poe‘s Murders in the Rue Morgue, published in 1841.‖
22

 Poes 

excentriska detektiv Dupin har med sin slutledningsförmåga satt sina spår i många av genrens 

detektiver och hans ‖låsta rummet‖ gåta har kopierats gång på gång med varierande lösningar. 

Poes detektiv använder sig av logik och deduktiv slutledning. Poe var den första som 

introducerade detektivmysteriet i novellform för den breda massan men det var Sir Arthur 

                                                           
20

 Ibid, s. 46. 
21

 Lee Horsley, Twentieth-Century Crime Fiction, (Oxford University Press, 2005), s. 12. 
22

 Jerry Palmer, Thrillers, (London, 1978) s. 107. 
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Conan Doyle som utvecklade genren (fortfarande i novellform) och gjorde den populär. Så 

här säger Gary Hausladen i sitt verk Places for Dead Bodies (2000) om detektivromanen: 

 

Without question, however, it was Arthur Conan Doyle who popularized the art form 

invented by Edgar Allan Poe. In 1887 A Study in Scarlet introduced the world to Sherlock 

Holmes [sic], who would become the quintessential master detective of the murder mystery 

and the source of the classic murder tale. His popularity seems to endure unabated. In 

addition to popularizing the murder mystery, Holmes provided a prototype for the genre 

that evolved during the classical age of murder mysteries in the 1920s and 1930s.
23

   

 

Doyle använder sig av Poes grepp och skapar en excentrisk detektiv i sina noveller. Hos båda 

författarna spelar storstaden en stor roll och ramar in berättelserna. Cawelti skriver: ―One can 

hardly imagine Doyle‘s Sherlock Holmes far from his famous lodgings at 221 Baker Street in 

late-Victorian London, surrounded by hansoms, fogs, the Baker Street Irregulars, and the 

varied and ever enchanting mysteries of a great urban area.‖
24

  

 Trots dess likheter finns en stor skillnad mellan Poes och Doyles detektivhistorier. 

Holmes hade en följeslagare i läkaren Watson. Holmes är precis som Dupin en intellektuell 

hjälte vars främsta uppgift är att lösa gåtan. Holmes röker opium, kan försvinna i dagar och 

spelar fiol sent på nätterna. Han går därmed emot samhällets alla konventioner och regler men 

han får fortsätta därför att samhället behöver honom för att lösa brott. Det ‖normala‖ 

perspektivet i Doyles verk är istället representerat av Watson som är en stabil representant för 

samhället. Watson fyller utöver detta även en viktig berättarfunktion och är Holmes högra 

hand.  

 När Doyle slog igenom i slutet på 1800-talet blev detektivnoveller och 

detektivromaner mycket populära och så småningom uppstod pusseldeckaren som genre. 

Pusseldeckaren har sitt ursprung i England, men kom snabbt till USA och Frankrike och 

spreds därefter vidare till andra länder.  

 

5.2.2 ”Golden Age”- eran 
 

Pusseldeckaren hade sin storhetstid mellan de två världskrigen och då främst i England och 

USA under den så kallade ‖Golden Age‖– eran med författare som Dorothy L. Sayers, E.C. 

Bentley, Agatha Christie, John Dickson Carr, Ellery Queen och S.S. Van Dine i spetsen. Nytt 
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var att det i de flesta pusseldeckare endast fanns ett visst antal personer som kunde vara 

mördaren – så kallade whodunnitdeckare – vilket inte var typiskt för Poe eller Doyle, samt att 

gåtan byggde på mord, vilket Knight påpekar i sitt verk Crime Fiction 1800-2000: 

 
As the novel became a dominant form around the turn of the century and, it would seem, as 

women became recognized as both authors and readers, two things occurred: death became the 

threat which the fiction would dissipate and writers found ways of involving readers in the 

operations of the story.
25

 

 

Det centrala var dock fortfarande gåtan/brottet och hur detektiven kom fram till lösningen. 

Många författare använde sig av ett udda radarpar liknande Holmes och Watson. Agatha 

Christies detektiv Poirot är precis som Holmes oerhört intelligent men passar inte riktigt in i 

samhället. Han är excentrisk och fåfäng. Han röker inte opium eller spelar fiol mitt i natten 

men är av utländsk härkomst, något som är aningen obekvämt för de övriga karaktärerna i 

novellerna/romanerna. Poirots följeslagare Hastings däremot passar, precis som Dr. Watson, 

perfekt in i det engelska samhället och står för den ‖vanliga mannen i samhället‖. Det vill 

säga den för tiden typiska engelska övre medelklassmannen.  

  Jag nämnde tidigare att storstaden spelade en stor roll i Poes och Doyles 

pusseldeckare och enligt Cawelti fortsätter storstaden att spela en viktig roll även på 20-talet 

och framåt.
26

 Amerikanska författare som S.S. Van Dine, Ellery Queen och Rex Stout 

använde sig främst av storstadsmiljöer.
27

  

  

5.2.3 1950-tal och framåt 
 

Efter andra världskriget förändrades genren en hel del. Bland annat började författare luckra 

upp den sociala hierarkin och övergick allt mer till att använda sig av poliser istället för 

detektiver. Poliserna måste förhålla sig till polisväsendets system och brotten blev därmed 

mer realistiska. Härifrån var steget inte långt till en ny genre – polisromanen – som jag 

behandlar längre fram i uppsatsen. Agatha Christie skrev emellertid deckare ända fram till 

1970-talet. Pusseldeckargenren levde kvar i en moderniserad variant med författare som till 

exempel Ruth Rendell, Colin Dexter och Caroline Graham. De använder sig av poliser som 

detektiver men fokus ligger fortfarande på gåtan och den enskilda detektiven eller i vissa fall 
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poliskommissarien vilket Horsley påpekar i sin Twentieth Century Crime Fiction: 

 

The police detectives created by James and Rendell are in many respects simply updated versions 

of the heroic detective, but they occupy roles embedded in an official investigative structure that 

confronts them with crimes that derive form a wide range of contemporary issues (for example, 

class conflict, race, mental illness, paedophilia, abortion, euthanasia, drug addiction, the 

environment). 
28

 

 

Pusseldeckaren har fortsatt att vara en populär kriminalgenre även om den inte dominerar 

kriminalgenren idag.  

 

5.2.4 Sverige 
 

Sverige låg som så många andra europeiska länder efter USA, England och Frankrike med 

inhemska deckarförfattare, vilket innebar att man från början importerade detektivhistorier 

från England och Frankrike. I början på 1900-talet började man producera egna 

detektivnoveller/romaner. Frans Oskar Wågman skrev Sherlock Holmes-pastischer och 

Almqvists novell Skällnora kvarn brukar pekas ut som en tidig variant av detektivhistorien. 

Men de kanske mest kända deckarförfattarna från den här perioden är Julius Regis och Gösta 

Palmcrantz.  

 Sverige hade sin ‖Golden Age‖ – period under 1940- och 1950- talet med 

pusseldeckarförfattare som Stieg Trenter, Maria Lang och Vic Sunesson. Dessa författare var 

inspirerade av engelska och amerikanska deckarförfattare men gav böckerna en tydlig svensk 

prägel med hjälp av specifika miljöer. Stieg Trenter är till exempelvis välkänd för sina 

Stockholmsmiljöer och beskriver målande svensk matkultur. Maria Langs fiktiva Skoga är 

egentligen en beskrivning av hennes hemstad Nora och skildrar den svenska småstaden.  

 

5.2.5 Kriterier för pusseldeckaren 
 

Först på 1920-talet, när genren exploderade och man började se pusseldeckaren som en 

litterär genre, började man definiera och teoretisera genren. Så här skriver Julian Symons i 

Lilla Mordboken: 
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Fram till mitten av 1920-talet hade man inte ägnat mycket uppmärksamhet åt 

kriminallitteraturen som en särskild litterär genre, och inte heller hade det gjorts några 

försök att definiera detektivromanen som en företeelse med regler som kunde formuleras 

klart och som det var viktigt att följa. Men mot slutet av decenniet hade det framträtt en 

kritikerkår som försökte fastställa de regler som deckarförfattarna hade att hålla sig till.
29

 

 

1928 bildades ‖The Detection Club‖ i England med den amerikanska deckarförfattaren S.S. 

Van Dine i spetsen. Här satte deckarförfattare såsom, E.C. Bentley, Dorothy Sayers, Agatha 

Christie, G.K. Chesterton med flera, upp regler för hur man skulle skriva deckare. Det 

intressanta med dessa regler är att inte enbart var deskriptiva utan även normativa.  Man svor 

på att alltid se till att läsaren själv kunde lista ut vem som var mördaren. Kärlekskranka 

detektiver eller detektiver som själva är mördaren förbjöds. (Se bilaga 2 - S.S. Van Dines 20 

regler för pusseldeckaren.) En annan deckarförfattare och medlem i ‖The Detection Club‖ var 

Ronald Knox som även han formulerade regler för deckargenren. (Se bilaga 3 - Knox regler 

för pusseldeckaren.) En del författare bröt Dines och Knoxs regler notoriskt. Så här skriver 

Julian Symons: 

 
Det var viktigt att det inte förekom några kraftigare känslosvallningar, […] Den regeln bröts ofta 

men i sitt förhållande till sex visade guldålderns detektivroman ändå starka hämningar. Pengar och 

sex är de båda huvudmotiven för mord, men även om man erkände detta i teorin undvek 

författarna att gå på djupet i sin beskrivning av de agerande personerna och behandlade dem 

istället som dockor eller brickor i ett spel.
30

 

 

Enligt Horsley var Agatha Christie en av de författare som ofta bröt mot pusseldeckarens 

regler, något hon påpekar i ett kapitel om pusseldeckaren i Twentieth-Century Crime Fiction: 

 
Christie and Sayers wrote novels that contain all of the key identifying features of golden age 

detective fiction. However, being self-referential in the extreme, they also turned their 

preoccupation with form to more deconstructive ends, Christie in particular overturning many of 

the tradition‘s formulaic elements. As Robin Winks […] says, ‗before she died, rich in age, books 

and cash, [Christie] systematically broke every one of Knox‘s commandments, though she waited 

for a posthumous publication to smash the seventh one‘ (the rule is that ‗the detective must not 

himself commit the crime‘, and the novel is Curtain; Poirot‘s Last Case, published in 1975). 
31
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Regelbrotten var ett medvetet spel med förväntningar och så länge författarna inte bryter mot 

allt för många av reglerna räknas de fortfarande som pusseldeckare.  

 Reglerna som van Dine och Knox listade känns idag onödigt specificerade och 

omoderna men framförallt visar de att pusseldeckaren skulle vara helt rationell. Allt skulle ha 

en logisk förklaring så att läsaren gavs en sportslig chans att själv kunna lösa brottet, något 

Stephen Knight nämner i Crime Fiction 1800-2000: ‖Central to the Clue-puzzle is the idea 

that you the reader can infact solve this ahead of the detective. […]
32

  

 

5.2.5.1 Caweltis grundregler för en klassisk detektivroman  

 

John G. Cawelti har i sin Adventure Mystery and Romance från 1977 satt upp flera kriterier 

för pusseldeckaren.
33

 De detaljerade reglerna från 20-talet har ersatts av mer grundläggande 

regler som idag får anses som vedertagna för den traditionella pusseldeckaren. Cawelti 

använder sig av sex steg för att visa skeendet i en klassisk deckare och utgår från Edgar Allan 

Poes noveller
34

 De sex stegen kan även appliceras på Doyles och Poes verk.  

 

1. Romanen/novellen börjar med en introduktion av detektiven.  

2. Någon eller några är i knipa och behöver hjälp med att lösa ett brott eller 

 mysterium och ber detektiven om hjälp.  

3. Ledtrådar, fakta och förvillelser presenteras.  

4. Detektiven har kommit på lösningen och annonserar detta ofta på 

 ett dramatiskt sätt.  

5. Förklaringen/lösningen av brottet/gåtan.  

6. Till sist kommer straffet. Det kan vara att brottslingen hamnar i  fängelse, 

 tar livet av sig, eller dör i ett försök att undkomma rättvisan.  

 

Cawelti talar också om de fyra stora rollerna i den klassiska detektivromanen
35

 som är: 

 

1. Offret/offren. Den klassiska detektivromanen har inte något större fokus på offren, det är 

inte offret som är det viktiga utan lösningen av brottet. Offret tjänar ett syfte och det är att ge 

detektiven en gåta att lösa. Har man ingot brott, har man ingen gåta menar Cawelti: ‖If the 
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reader is given too much information about the victim or if he seems a character of great 

importance, the story‘s focus around the process of the investigation will be blurred.‖
36

  

   Ett mord sker nästan alltid i början av berättelsen och sympatierna riktas hellre 

mot en nära släkting som vill hitta mördaren, och dennes förlust, än offret i sig. Ett annat 

förekommande grepp är att den mördade, när han/hon levde, var en så avskyvärd person och 

hatad av många, att sympatier för offret överhuvudtaget inte uppstår. I Agatha Christies 

Mordet på Orientexpressen låter till och med detektiven Poirot mördarna komma undan 

eftersom mordoffret gjort sig skyldig till mord på ett barn. Stephen Knight tillägger i sin 

Crime Fiction 1800-2000 att offren/offret ofta är rik och är någon form av auktoritär person.
37

  

 

2. Brottslingen. I en pusseldeckare är brottslingarna alltid onda. De kan vara komplexa och 

intressanta men deras motiv är alltid onda precis som detektiven alltid är god, påpekar 

Knight.
38

 Man får ingen psykologisk förklaring eller mildrande omständigheter till varför 

brottet begås och den klassiska skurken är ofta jämlik detektiven i intelligens. Ta exempelvis 

Sherlock Holmes ärkefiende nummer ett, Professor Moriarty, som gestaltas som ondskan 

personifierad. Det som är utmanade och spännande för Holmes är att han vet att Moriartys 

intelligens matchar hans egen. De spelar på samma nivå, något han påpekar för Watson i 

Memoirs of Sherlock Holmes (1894): You know my powers, my dear Watson, and yet at the 

end of three months I was forced to confess that I had at last met an antagonist who was my 

intellectual equal.
39

  

 

3. Detektiven. Detektiverna behöver inte vara professionella detektiver. En av Agatha 

Christies detektiver, Miss Marple, är en äldre pensionerad kvinna som använder sig av sin 

nyfikenhet för att lösa brott. Det viktiga är att detektiverna (som ofta är excentriska) använder 

sig av sin logiska slutledningsförmåga till att lösa brotten. Oftast får vi inte reda på 

detektivens tankegångar utan tillvägagångssättet redovisas av en medhjälpare. Typexemplet är 

Sherlock Holmes följeslagare Watson som också är berättarröst i romanerna. På så sätt 

distanseras vi från detektiven som oftast vet svar på frågor långt före både medhjälpare och 

läsare.  
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4. Den/de som ber om hjälp. De som ber om hjälp är relativt ointressanta. De för helt enkelt 

storyn framåt och ser till att detektiven får sitt uppdrag. Det kan vara privatpersoner men även 

polisen som behöver hjälp med något fall. 

 

Caweltis sex skeendesteg och fyra roller visar att pusseldeckaren fokuserar på 

händelseförloppet och detektivens rationella slutledningsförmåga att lösa brottet snarare än 

karaktärerna och deras utveckling. Störande moment för handlingen såsom kärlek skalas bort. 

 
 

5.2.5.2 Pusseldeckarens två händelsesekvenser  

 

At the base of the whodunit we find a duality, and it is this duality which will guide our 

description. This novel contains not one but two stories: the story of the crime and the story 

of the investigation. In their purest form, these two stories have no point in common. […] 

The first story, that of the crime, ends before the second begins.
40

 

 

Så skriver Tzvetan Todorov i ‖The Typology of Detective Fiction‖ som behandlar 

pusseldeckare. Todorov har haft en stor påverkan när det gäller forskning av kriminallitteratur 

och hans verk nämns ofta i litteratur om ämnet.  

 Todorov menar att en pusseldeckare är uppbyggd av två separata 

händelsesekvenser: det som ledde fram till brottet, det vill säga den berättelsen som upplevs 

och sedan döljs av mördaren, samt vad som hände efter brottet och dess upplösning. Detta 

möjliggör att brottet kan lösas flera år efter att det skett. Så är fallet med Agatha Christies 

Fem små grisar (1942). En ung kvinna är övertygad om att hennes mor, dömd för mord på sin 

make flera år tidigare, inte var mördaren och ber därför Hercule Poirot att hitta den riktiga 

mördaren.  

 Todorovs teori om de två händelsesekvenser är mycket relevant och är en av 

grundpelarna av de karaktäristiska drag som finns i en pusseldeckare men den kan även 

appliceras på polisromanen och den hårdkokta detektivromanen. Därför anser jag att det är 

först när man lägger på fler kriterier till pusseldeckaren, som exempelvis att gåtan ska vara det 

centrala i berättelsen, som man kan avgöra om en bok eller novell kan definieras som en 

pusseldeckare eller inte.   
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5.3 POLISROMANEN 
  

5.3.1 Ursprung 
 

Poliser i detektivromaner var inget ovanligt på 1800-talet men de hade inte den funktion de 

har idag. I Wilkie Collins The Moonstone (1868) finner vi sergeant Cuff som är en hyllad 

polis från London. Cuff är emellertid inte den person som löser gåtan med den försvunna 

juvelen utan det är Franklin Blake som också är huvudpersonen och hjälten i romanen. Det är 

typiskt för de tidiga kriminalromanerna. I Holmes-novellerna finns ett flertal olika poliser, en 

av dem är Lestrade som ofta kommer till Holmes för att be om hjälp. Därmed kan de inte ses 

som förebilder för dagens polisromaner: 

 

―My dear fellow, what does it matter to me. Supposing I unravel the whole matter, you may 

be sure that Gregson, Lestrade, and Co. will pocket all the credit. That comes of being an 

unofficial personage.‖ ―But he begs you to help him.‖ ―Yes. He knows that I am his 

superior, and acknowledges it to me; but he would cut his tongue out before he would own 

it to any third person.‖
41

 

 

John Scaggs, författare till antologin Crime Fiction (2005) anser att en person som får anses 

som föregångare till den moderna polisromanen är den franska före detta skurken Vidocq som 

efter att ha ändrat bana grundade Sûreté Nationale. (Den franska kriminalpolisen.)
42

 Vidocq, 

introducerade ballistik i polisvärlden och var den första som gjorde gipsavtryck av fotspår. 

Han skapade så småningom den första moderna detektivbyrån: 

 

Gaboriau‘s hero, Monsieur Lecoq, as the similarity between the surnames suggests, is 

based on the figure of Françoise Eugène Vidocq, first head of the Parisian Sûreté, and his 

novels, particularly the earlier L´Affair Lerouge (1886), are often identified as proto-

procedurals.
43

  

 

Scaggs nämner även George Simenons poliskommissarie Maigret som en förebild men håller med 

Stephen Knight
44

 som påpekar att problemet med dessa förebilder är att de trots sin polistitel ändå 

är individualistiska hjältar. Romanerna bygger inte på polisen som ett kollektiv, vilket en 

polisroman alltid gör. Så här skriver Scaggs: 
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Crucially, it is the individualism of Maigret, like that of the hard-boiled private investigator, 

which disqualifies them from the ranks of the procedural in most critical studies of the sub-

genre, in this way stressing the importance of collective and cooperative police agency to 

the procedural.
45

 

 

5.3.2 Efter andra världskriget 

 
Polisromanen började enligt Knight, Scaggs och Horsley ta form efter andra världskriget och 

är en utveckling av pusseldeckaren. (Se avsnitt 5.2 - Pusseldeckaren.) När detektiverna i 

pusseldeckare i allt större utsträckning var poliser blev det naturligt att så småningom skildra 

hela polisstyrkan. Stephen Knight utser Lawrence Treats V as in Victim från 1946 som den 

första polisromanen men nämner även Hillary Waugh som en betydande pionjär inom genren. 

 Knight, Scaggs och Symons med flera är överens om är att John Creasy, eller J.J. 

Marric vilket är hans pseudonym och Ed McBain spelade en viktig roll i formandet och 

spridningen av polisromanen som genre. J.J. Marric skrev romanerna om George Gideon, 

ledare av ett Scotland Yard team. På 1950-talet började Ed McBain skriva de berömda 

deckarromanerna om Steve Carella, polisdetektiven som leder ett polisteam i det 87:e 

distriktet på ön Isola som är en metafor för New York. McBain var verksam ända fram till 

2000-talet och skrev sammanlagt 55 romaner om det 87:e polisdistriktet. McBains polisteam 

löser flera olika fall samtidigt något som därefter har förekommit ofta i amerikanska 

polisromaner. Den traditionen har även fortsatt i tv-kriminalserier som till exempel CSI.  

 I Cambridge Companion to Crime Fiction kan man läsa i Leroy L. Paneks 

kapitel om polisromanen efter andra världskriget att det på 1960- och 1970-talet skedde en rad 

historiska händelser i USA, som enligt Panek påverkade polisen och därmed också 

polisromanen som genre.
46

  

 

 Raskrig präglade 1960-talet. 1964 gick ‖Civil rights‖ lagen igenom, en lag mot 

diskriminering på arbetsplats på grund av kön och ras. 

  I slutet på 1960-talet kunde kvinnor bli poliser.  

 Morden på John F. Kennedy och Martin Luther King under 60-talet förändrade 

polisarbetet. 

                                                           
45

 Scaggs s. 87. 
46

 Leroy L. Panek, ―Post-war American police fiction‖, i The Cambridge Companion to Crime Fiction, s. 158-

170. 



 28 

 Det gjorde även seriemördare som Boston-stryparen, Charles Manson, 

Zodiakmördaren och vansinnesskjutningen av 14 personer utförd av Charles 

Whitman 1966. 

 I USA:s högsta domstol bestämde man att om en polis gör en olaglig handling 

kommer bevis som har framkommit genom denna handling att ogiltigförklaras.
47

 

Att följa lagen till punkt och pricka blev därför mycket viktigt för poliserna, så 

även i polisromaner. 

 På 1970-talet skapade FBI en databas med fingeravtryck samt en 

profileringsgrupp som skulle arbeta med att skapa en profil på mördaren. 

 Korruptionen bland poliser rapporterades vara skyhög i New York 1972. 

 

Kvinnornas intåg i polisvärlden var kanske en av de främsta förändringarna skriver Panek 

som påpekar att det i början fanns motstånd mot kvinnliga poliser då man ansåg att kvinnor 

måste tas hand om och var mer sköra än manliga poliser. Det har med tiden ändrats och 

kvinnor är allt vanligare både i verklighetens poliskår och i polisromaner. Kvinnliga 

deckarförfattare gjorde nog också sitt till. Panek nämner bland annat Patricia Cornwell och 

Leslie Glass som vägledande när det gäller kvinnliga poliser i polisromaner och polisserier på 

TV.  

 Andra förändringar som följde, var enligt Panek, att man införde karaktärer från 

andra yrkesområden som till exempel medicin vilket bland annat ledde till att 

profileringsarbetet togs med. Datorns intåg och möjligheter att fastställa DNA på 1980- och 

1990-talet var banbrytande för polisen då man kunde behandla bevismaterialen på ett helt nytt 

sätt. Slutligen, skriver Panek, har polisromanen blivit alltmer influerad av den psykologiska 

thrillern och romanerna har blivit mörkare och mer cyniska. Jag vill själv tillägga att TV och 

film har haft en stor påverkan på polisgenren och övriga kriminalromaner, något jag tar upp i 

avsnitt 5.7.1.4  - Actionfilmer, actionserier och kriminalserier på TV. 

 

5.3.3 Sverige 
 

Svenska polisromaner skiljer sig en aning från den amerikanska och brittiska polisromanen. 

På 1960-talet började Sjöwall/Wahlöö sin serie om kommissarie Beck, som handlar om en 

medelålders poliskommissarie med privata problem i hemmet och den alltid lika hetsiga 

kollegan Gunwald Larsson. Polisromanerna om Beck har blivit kända för att vara influerade 
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av Ed McBains böcker men också för att skildra ett samhälle i förfall och anses vara politiska 

och samhällskritiska, något Stephen Knight påpekar i Crime Fiction 1800-2000: 

 

There were others international imitations of the McBain pattern. A close reworking, except 

in politics, was in the avowedly Marxist series using Martin Beck as a modern detective 

everydayman [sic], written in Swedish by Maj Sjöwall and Per Wahlöö in ten novels from 

1965 to 1975, widely available in English.48 

 

En annan skillnad om man jämför Sjöwall/Wahlöö med McBain, förutom samhällskritiken, är 

att man i Becksviten koncentrerar sig på ett fall i taget. Arvet efter Sjöwall/Wahlöö är tydligt. 

Henning Mankells, Håkan Nessers och Åke Edwardssons polisromaner är alla uppbyggda på 

samma sätt: 

 

1. Huvudkaraktären är i de flesta fall
49

 en medelålders manlig kriminalkommissarie 

som är något av en ensamvarg med småtrassligt privatliv - eller brist på privatliv.  

2. Det förekommer en del konflikter på arbetsplatsen med kollegorna eller 

överordnade chefen.  

3.  Det finns ett slags hopplöshet över samhällets utveckling. 

 

Här är ett exempel på hur samhällskritik och hopplöshet gestaltas i Henning Mankells 

Pyramiden: 

 

Någon hade slagit sönder ett fönster mitt på dagen och tömt huset på diverse värdeföremål. 

Wallander skakade på huvudet när han läste igenom Svedbergs rapport. Det var obegripligt att 

ingen av grannarna sett någonting. Börjar rädslan sprida sig även i Sverige? Tänkte han. 

Rädslan att hjälpa polisen med de mest elementära iakttagelser. Om det är så är tillståndet 

betydligt värre än jag hittills velat tro.
50

 

 

Mankell, Nesser och Sjöwall/Wahlöö är populära, inte bara i Sverige och Norden utan i hela 

Europa något Elisabeth Tegelberg påpekar i en artikel om nordisk kriminallitteratur: 

 

Sjöwalls och Wahlöös roll som föregångare och inspiratörer när det gäller den ‖sociala 

deckaren‖ påpekas med slående regelbundenhet i de franska artiklar som analyserar dagens 
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nordiska deckarförfattare; i ett flertal av dem framhålls till exempel att ‖le polar nordique‖ 

inleds med ‖Roseanna‖. Författare som Mankell (som i fransk press kallats ‖de 

skandinaviska deckarnas andre far‖), Åke Edwardson, Liza Marklund, Karin Alvtegen, 

Aino Trosell, Stieg Larsson, Jo Nesbø, Karin Fossum och Arnaldur Indridason anses skriva 

i denna tradition, om än med olika infallsvinklar.
51

 

 

Denna ‖sociala deckare‖ (polisroman) var normen i den svenska polisromanen ända fram till 

2000-talet, då en våg av kvinnliga deckarförfattare, med Liza Marklund i spetsen förändrade 

svensk kriminallitteratur. Mer om detta behandlas i avsnitt 5.7 - Den moderna 

kriminalromanen. 

 

5.3.4 Kriterier för polisromanen 
 

Efter att ha läst Scaggs, Knight, Horsley, Panek och Symons kan man se ett mönster i hur en 

polisroman är konstruerad:  

 

 Det första och största kriteriet för en polisroman är att polisromaner är romaner 

som handlar om ett team av poliser som tillsammans löser brottsfall.  

 

 Bevismaterial är en mycket viktig del av polisarbetet då målet alltid är den 

person man misstänker för brottet (om den är skyldig) ska få sitt straff vilket 

innebär att brottslingen också måste kunna fällas i domstol. 

 

 Om man generaliserar och säger att ‖The Golden Age‖ utspelar sig bland 

överklassen och/eller i övre medelklassen och den hårdkokta genren utspelar sig 

storstadens undre värld så handlar polisromaner om vardagsmänniskor. Offren 

och gärningsmännen kan vara alla typer av människor. 

 

 Till skillnad från pusseldeckaren, där författarna sällan berör detektivernas 

privatliv, så kan en del av handlingen kretsa runt karaktärernas privatliv och 

polisernas relationer till varandra.  
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5.3.4.1 Poliskaraktärer 

 

I svenska polisromaner hittar man en hel del vanligt förekommande karaktärstyper. Nedan 

listar jag ett par exempel på typiska poliskaraktärer.  

 

Den inkompetente chefen i övre medelåldern hittar man i ett flertal polisromaner bland 

annat finner vi kommissarie Mellberg i Anna Janssons böcker, kommissarie Andersson i 

Helene Turstens böcker och kommissarie Bäckström i Leif GW Perssons böcker. Bäckström 

gestaltas av Persson som en mycket cynisk och fördomsfull person som ofta svär: ‖Vad fan är 

det som händer med svensk polis? Fagotter, flatsmällor, blattar och vanliga jubelidioter. Inte 

en normal konstapel så långt ögat såg.‖
52

 

 

Den kompetente chefen i övre medelåldern gestaltas av många av kriminalförfattarna i 

Sverige. Vi har kommissarie Beck i Sjöwall/Wahlöös böcker, kommissarie van Veeteren i 

Håkan Nessers böcker, kommissarie Johansson i Leif GW Perssons böcker samt kommissarie 

Wallander i Henning Mankells böcker. Dessa personer är intelligenta överarbetande personer 

som har haft traditionella kärnfamiljer men som nu har utflugna barn och före detta fruar.  

 

Den duktiga kvinnliga polisen i 30-40 års åldern är exempelvis kriminalpolisen Moreno i 

Håkan Nessers romaner. Moreno är ensam kvinna på avdelningen och mycket god vän med 

sin chef van Veeteren som uppskattar henne som polis. Hon är 30 år och ensamstående.  Irene 

Huss är huvudkaraktären i Helene Turstens romaner och är runt 40. Hon har en man och två 

barn och får ofta ta över ansvar från sin chef som gestaltas som en inkompetent chef. Annika 

Carlsson i Leif GW Perssons böcker och Ann-Britt Höglund i Sjöwall/Wahlöös böcker passar 

också in under denna typ av polis: ‖Hela tiden kom Ann-Britt Höglund med påpassliga inlägg, 

hittade ihåligheter i Wallanders resonemang, slog omedelbart ner på motsägelser. Han märkte, 

om än motvilligt, att han inspirerades av henne, och att hon dessutom var mycket klartänkt.‖
53

 

 

Den hetsiga machopolisen i 30-45 års åldern. Förebilden för den här typen av polis är 

givetvis Gunwald Larsson från Sjöwall/Wahlöös romaner. Gunwald gestaltas som impulsiv, 

hetsig och mycket macho. Trots hans temperament gestaltas Gunwald som en god människa 

vilket inte alltid är fallet med den här typen av polis. Johny Blom i Helene Turstens böcker är 

också hetsig och impulsiv men gestaltas inte på ett positivt sätt som i Gunwald Larssons fall: 

‖Johny blev högröd i ansiktet och reste sig så hastigt att han välte ut sin halvfulla kaffekopp 
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över bordet. – Du är ingen jävla dadda eller chef över mig! Ge fan i vad jag gör! Ilsket 

stormade han ut ur frukostmatsalen. Irene suckade högt.‖
54

 

 

I alla svenska polisromaner som jag har läst, och jag har läst ett hundratal, har jag funnit att 

minst två, oftast fler, av ovan nämnda polistyper skulle kunna bytas ut mot en annan polis i en 

annan polisroman. Ett par grundläggande kriterier Scaggs, Knight och Symons inte tar upp 

som jag tror att de flesta håller med om eftersom de är så självklara är dels att någon form av 

brott bör ske i början på romanen för att polisen snabbt ska få en utredning att arbeta med, 

dels att det är polisen eller någon som är relaterad till polisen som löser brottet. 

 

 

5.4 SPIONROMANEN 

 

5.4.1 Ursprung 
 

Det är svårt att särskilja spionromanen från den politiska thrillern före 1900-talet. Jan Broberg 

ser äventyrsromanen med bland annat De tre musketörerna (1844) som föregångare till det 

han kallar den politiska thrillern. I Spänning och spioner skriver han att spionromanen 

uppstod i slutet av 1800-talet när man insåg att det fanns ett intresse av att blanda politik och 

äventyr.
55

 Som bakgrund ser han de politiska konflikter som fanns runtom i Europa vid den 

här tidpunkten. Fransktyska kriget som avslutades 1870 skapade olika maktallianser. Dreyfus-

affären i slutet på 1800-talet där en fransman anklagades för att ha överlämnat 

statshemligheter till Tyskland gjorde engelsmännen vaksamma mot spioner. Samtidigt, 

påpekar han, var krigskorrespondenter ett nytt fenomen och i Asien pågick ‖The Great 

Game‖, ett spel mellan ryska och engelska intressen i områdena runt Indien och Afghanistan. 

Allt detta inspirerade, menar Broberg, till att popularisera den politiska thrillern och 

spionromanen.  

 David Seed – författare till kapitlet ‖Spy Fiction‖
56

 i Cambridge Companion to 

Crime Fiction – skriver att de första spionromaner handlade om amatörer som snubblade över 

en spionhärva och fick vara hjältar. En av de mest kända tidiga spionromanen, är enligt 

honom, Erskine Childers The Riddle of the Sand från 1903 som handlar om ett par unga män 

som på en segelkryssning snubblar över tyska spioner. Boken bidrog till att popularisera den 
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politiska thrillern/spionromanen och trycks än idag. Flera författare skrev under liknande 

upplägg och använde sig av populärpressen för att sprida sina romaner: ‖By the 1890s the 

paranoid fear of the enemies within had become established in fiction which was closely 

linked to the new-found power of the popular press.‖
57

 Ett exempel på en sådan författare, 

påpekar Seed, är William Le Queux med The invasion (1906). Le Queux böcker kittlade 

läsarnas fantasi, menar Seed, eftersom de visade en glimt av den hemliga spionvärlden, hade 

högt tempo och cliffhangers som idag är en grundsten i thrillern. (Se avsnitt 5.5.2 – Kriterier 

för thrillern.)  

Både Seed och Broberg nämner Somerset Maughams Ashenden från 1928 som 

stilbrytande för genren och den punkt där spionromanen gick skilda vägar från den politiska 

thrillern. Boken bygger på Maughams personliga upplevelser från den engelska 

underrättelsetjänsten under första världskriget. Huvudpersonen i boken har en cynisk syn på 

spioneri som John Le Carré senare blir influerad av. En känd politisk thriller från 30-talet är 

Jim Buchanans De trettionio stegen som också har spelats in som film ett flertal gånger. Den 

är också en ‖ Jagade mannen-roman‖. (Se avsnitt 5.5.2 - Kriterier för thrillern.) Andra 

välkända spionromansförfattare från den här perioden är Seed och Broberg Eric Ambler
58

 och 

Graham Greene.  

 

5.4.2 Efter andra världskriget och kalla kriget 
 

Greene och Ambler fortsätter att skriva spionromaner efter andra världskriget och in i 1950-

talet som har kommit att kallas för spionromanernas årtionde. Huvudkaraktärerna har enligt 

Broberg nu skiftat från civila amatörspioner till professionella spioner. Ian Flemings 

hårdkokta James Bond-romaner med ingredienser som glamour, exotiska länder och en smula 

humor blir oerhört populära. 1959 kom Graham Greenes paradroman Vår man i Havanna som 

handlar om dammsugarförsäljaren som av misstag blir spion. Under detta decennium 

utvecklas också vad Broberg kallar ‖Avhopparromaner‖ (se avsnitt 5.4.4 - Kriterier för 

spionromanen) med författare som Len Deighton och Michael Innes i spetsen.  

 På 1960-talet dyker en annan gigant upp i spionromansgenren, John Le Carré, 

som är verksam än idag. Hans huvudkaraktär, som kommer från arbetarklassen och är ett 

slags antihjälte, representerar det Broberg kallar ‖Den arga unge mannen‖ som arbetar för sitt 

land men samtidigt är mycket misstänksam mot sina egna. Hans mest kända roman är Spionen 

som kom in från kylan. Broberg påpekar att fram till 1960-talet har spionromanerna 
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framförallt skrivits av brittiska författare, men nu blir amerikanska författare allt vanligare i 

genren. Broberg nämner Ross Thomas och Edward D. Hoch som exempel på detta.
59

  

 

5.4.3 Efter kalla kriget 
 

I Spänning och spioner skriver Broberg att många spionromansförfattare inte visste vad de 

skulle skriva om när Berlinmuren och Sovjetunionen föll i skiftet mellan 1980- och 1990-

talet. Genren har dock överlevt och man har, enligt Broberg, förlagt händelseförloppen i 

romanerna i allt fler länder och kontinenter. Spionromanernas händelseförlopp följer helt 

enkelt de krig och oroshärdar som är aktuella runtom i världen. Terrorism, smuggling och 

droghandel är nya områden spionromanerna har utforskat. Spionromanen lever således kvar 

men gränsen mellan politisk thriller och spionroman är inte längre lika tydlig som under kalla 

kriget. Seed nämner några samtida spionromansförfattare som till exempel Robert Litell, 

Clifford Stoll och Donald Freed.
60

  

 Sverige har, skriver Broberg, en blygsam historik av spionromaner. En svensk 

författare som är känd både nationellt och internationellt är Jan Guillou med sina 

spionromaner om spionen Carl Hamilton. Kvinnliga spionkaraktärer förekommer i 

spionromaner och det finns ett antal kvinnliga spionromansförfattare men de är i minoritet, 

påpekar Broberg, som nämner ett par kvinnliga spionromansförfattare i Spänning och 

Spioner. Helen MacInnes är en av dem, en annan är Dorothy Gilman som har skrivit böckerna 

om Mrs Pollifax.
61

 Genren har dock förblivit mansdominerad.  

 

5.4.4 Kriterier för spionromanen 

 
Det viktigaste kriteriet för en spionroman, som framförallt särskiljer den från en thriller, är att 

huvudpersonen är en agent, något som Broberg också påpekar i Spänning och spioner: ‖En 

spionroman är ‗en berättelse där huvudpersonen är agent av ett eller annat slag inom den 

hemliga underrättelsetjänsten‘ har Eric Ambler, som är ett av de största namnen i genren, 

själv formulerat sig.‖
62

  

 I Brobergs Spänning och spioner kan man urskilja tre olika typer av spioner som 

representerar olika typer av spionromaner. Denna typ av indelning är visserligen 
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generaliserande men visar ändå att spionromansgenren har olika stilar eller så kallade 

subgenrer. 

 

Avhopparromanen. Utspelas framförallt under det kalla kriget och handlar om spioner som 

hoppar av från öst till väst och som sen spionerar för väst i öst.  

 

Superspionromaner. En spion skickas ut i världen för att bokstavligen rädda den. 

Huvudpersonerna är ofta övermänskliga i sitt beteende. Typexemplet på en sådan spion är 

James Bond. 

 

Romaner om den sårbara spionen/”den arge unge mannen”. Till skillnad från 

superspionromanerna där huvudpersonerna i regel tillhör överklassen kommer dessa 

spionhjältar från arbetarklassen (Carrés romaner) och deras känsloliv skildras på ett helt annat 

sätt än till exempel James Bond i Flemings romaner. Dessa romaner är mer psykologiska och 

karaktärerna i romanerna får hantera moraliska dilemman som uppkommer i spionens 

yrkesroll.  

 Tittar man på Carrés och Flemings böcker som representerar två av dessa 

spionromanstyper ser man att de skiljer sig åt på flera plan. Ian Flemings superspion är en 

romantiserad bild av spionen och i mångt och mycket den stereotypiska manliga drömmen om 

tillgängliga kvinnor och lyxliv, något David Seed
63

 menar att Ian Fleming själv öppet 

erkände. Romanerna har, skriver Seed,
64

 tydliga influenser från den hårdkokta deckaren. Det 

är också allmänt vedertaget att Bonds agerande på fältet inte hade fungerat i verkligheten. Så 

här skriver Broberg: ‖På fältet verksamma agenter har samstämmigt förklarat att Bond inte 

skulle haft en chans att överleva med det sätt han drar till sig uppmärksamhet på.‖
65

  

 Arthur Berger gör i sin Popular Culture and Genres en analys av Ian Flemings 

Dr. No utifrån Propps sagofunktioner som visar att Flemings romaner är högst repetitiva och 

bygger på funktioner som liknar Propps sagofunktioner.
66

 Det menar han beror på att många 

spionromaner är moderniserade sagor. Att just Bond-romaner har en struktur som liknar 

sagans är emellertid inget nytt. Umberto Eco kom fram till samma sak redan 1966 i "The 

Narrative Structure in Fleming". Där visar han hur Flemings Bond-romaner bygger på åtta 

funktioner som liknar några av Propps 31 sagofunktioner: 
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The novel, given the rules of combination of oppositional couples, is fixed as a sequence of 

‗moves‘ inspired by the code and constituted according to a perfectly, prearranged scheme. The 

invariable scheme is the following: 

 

1. M moves and gives a task to Bond; 

2. Villain moves and appears to Bond (perhaps in vicarious forms); 

3. Bond moves and gives a first check to Villain or Villain gives first check to Bond; 

4. Woman moves and shows herself to Bond; 

5. Bond takes Woman (possesses her or begins her seduction); 

6. Villain captures Bond (with our without Woman, or at different moments); 

7. Villain tortures Bond (with or without woman); 

8. Bond beats Villain (kills him, or kills his representative or helps at their killing); 

9. Bond, convalescing, enjoys Woman, whom he then loses. 

The scheme is invariable in the sense that all the elements are always present in every novel (so 

that it might be affirmed that the fundamental rule of the game is ‗Bond moves and mates in eight 

moves‘). That the moves always be in the same sequence is not imperative.
67

  

 

 

I Flemings romaner hittar man också de ingredienser som Berger räknar upp i sin tabell för 

standardiserade ingredienser i spionromanen. (Se bilaga 1- Standardiserade element i 

populärlitteraturens genrer.) Berger säger att i och med den popularitet Flemings James Bond-

romaner fick och fortfarande får, och den påverkan romanerna hade på spionromanen, kan 

hans romaner ses som en standardformula för spionromanen, det Broberg kallar 

superspionromanen.68  

 I Carrés romaner lever spionerna långt ifrån lyxliv och huvudpersonen brottas 

ofta med moraliska frågor som framförallt berör deras arbetssätt. Agenterna är anonyma 

brickor i ett spel. Enligt Broberg tycks det överensstämma med verkligheten. Carré var själv 

verksam i den brittiska underrättelsetjänsten. Broberg menar att de dilemman agenterna ställs 

inför i bland annat Carrés böcker är oroväckande
69

 eftersom romanerna bygger på 

självupplevda upplevelser. I romanerna är det underförstått att en underrättelsetjänst kan/bör 

sätta sig över beslut och lagar som riksdag och regering har beslutat om. Det är ett etiskt, 

politiskt och moraliskt problem. 

 

Utifrån Brobergs Spänning och spioner och David Seeds kapitel om spionromanen i 

Cambridge Companion to Crime Fiction kan man sammanfatta spionromanens kriterier så 

här: 
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1. Det viktigaste kriteriet för en spionroman är att huvudpersonen är en professionell 

agent.  

2. Spionromanen är uppbyggd på liknande sätt som thrillern men har specifika kriterier 

som gör att det kan kallas en spionroman.  

3. I spionromaner är de uppdrag agenterna får alltid politiska.  

4. Det finns en del influenser från den hårdkokta deckaren 

5.  Huvudpersonerna har sällan eller aldrig en familj eftersom det med yrket följer en 

livsstil som inte lämpar sig för familjeliv.  

 

 

 

  

5.5 THRILLERN 

 

5.5.1 Ursprung 
 

Som Jerry Palmer påpekar i sitt verk Thrillers menar många att kriminalromansgenrerna har 

sitt ursprung i hjälteromantiken och riddarna.
70

 Palmer nämner också skräckromantiken som 

viktig för thrillern och kopplar thrillerns utveckling till detektivromanens utveckling och 

räknar då Edgar Allan Poes noveller som en startpunkt. Thrillern så som vi känner igen den 

idag har sitt ursprung i den politiska thrillern. (Se avsnitt 5.4.1 - Spionromanen – Ursprung.) 

Klart är att thrillern ända fram till 1990-talet främst hade politiska teman. De två världskrigen 

var en stor inspirationskälla för thrillerförfattare liksom det kalla kriget. På 1970- och 1980-

talet handlade många thrillers om terrorism men thrillern har också behandlat teman som 

maktkamp om olja, knarkhandel och på senare tid människohandel.  

 

5.5.2 Kriterier för thrillern 
 

Det engelska ordet thrill betyder spännande och spännande är den enklaste, största och kanske 

viktigaste definitionen av en thriller. Det är, som Jan Broberg påpekar i Spänning och 

spioner71
, ingen tillfredsställande definition. Han nämner därför ett par kriterier som är 

specifika för thrillern som jag kommer att lista lite längre ned.  

 Enligt Broberg är ett av kriterierna för thrillern att det inte finns någon detektiv 

som löser en gåta vilket jag inte riktigt håller med om. Det finns thrillers där detektiver eller 

motsvarande figurerar som huvudperson i en thriller. Är det en civil person som är 
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huvudperson/er behöver han/hon/de ofta lösa en gåta precis som detektiven. Gåtan kan 

exempelvis vara att ta reda på vem/vilka som ligger bakom kidnappningen av dottern, 

vem/vilka som har raderat huvudkaraktärens identitet i alla datasystem, vem/vilka som har 

satt dit huvudkaraktären och så vidare. Däremot är gåtan alltid underordnad 

spänningsmomenten i en thriller.  

 De flesta av de exempel på gåtor i thrillers som jag just tog upp är egentligen 

konspirationer något Jerry Palmer framhåller som en viktig del i thrillern: 

 

Conspiracy is absolutely central to the thriller. The hero intervenes – this is what justifies his status 

as hero and his behaviour, therefore the reader‘s enjoyment – because something threatens to 

disrupt the normal state of affairs. […] What the thriller asserts at root, is that the world does not 

contain any inherent sources of conflict: trouble comes from people who are rotten, but whose 

rottenness is no way connected with the nature of the world they infect. At the base of the thriller 

is a breath-taking tautology: Normally the world functions normally. Today it doesn‘t. Therefore 

something abnormal is affecting it.
72

  

 

Vad Palmer menar är att i likhet med pusseldeckaren men i motsats till den hårdkokta 

deckaren är normaltillståndet att världen och människorna i grunden är goda. Ibland händer 

något som bryter detta normaltillstånd i hjältens värld som påverkar hjälten negativt. För 

att allt ska återställas till det normala måste hjälten därför agera och kämpa mot det ‖onda‖. 

Palmer menar också att ett viktigt kriterium för thrillern är handling i syfte att skapa 

spänning. ‖The thriller, on the other hand is basically about action [i motsats till 

pusseldeckaren där detektiven i princip kan lösa gåtan från en fåtölj]‖73.  

 Förutom konspiration är ett annat viktigt inslag i thrillern ‖Den jagade 

mannen‖ som Broberg menar är ett dominerade drag i thrillern74. En ‖Den jagade mannen‖ 

story skulle kunna se ut här: En person hittar sin fru mördad och någon ser till att alla bevis 

pekar mot mannen. Mannen, som vet att han är oskyldig, flyr undan polisen samtidigt som 

han försöker lista ut vem den egentliga mördaren är. 

 Broberg påpekar också att temat med den jagade mannen inte är speciellt 

vanligt i moderna thrillers, något jag inte håller med om. Några av de största 

thrillerförfattarna idag som till exempel John Grishams, Dan Browns och Robert Ludlums 

bygger sina romaner på det temat. Flera av deras böcker har också filmatiserats. Kända 

thrillerfilmer är Jagad (1993) med Harrison Ford och Nätet (1995) med Sandra Bullock. 
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Alla har de en hjälte som av en slump blir inblandad i något som han eller hon inte kan ta 

sig ur utan att försöka ta reda på vad som ligger bakom det hela.  

 Alla författare och filmer jag nyss nämnt använder sig också av så kallade 

cliffhangers för att öka spänningen i boken/filmen. Här är ett exempel på hur en cliffhanger 

fungerar: ‖Teabing blev först allvarlig sedan hård. ‗Det var tråkigt att höra att ni känner på 

det viset, mademoiselle.‘ Han riktade revolvern mot Langdon. ‗Och du då Robert? Är du 

med mig eller mot mig?‘‖
75

 Så slutar kapitel 99 i Dan Browns thrillerroman Da Vinci 

koden (2003), en av många cliffhangers i den romanen. Kapitel 100 handlar om något helt 

annat vilket gör att spänningen hålls kvar tills vi i kapitel 101 får veta fortsättningen på 

pistolhotet. Langdon klarar sig ganska fort ur knipan men inte förrän läsaren fått en 

uppdatering av situationen. ‖Robert Langdon stod under den höga kupolen i det tomma 

Chapter House och stirrade in i mynningen på Leigh Teabings revolver. Är du med mig 

eller mot mig Robert? Den brittiska hovhistorikerns ord ekade i tystnaden inne i Langdons 

huvud […].‖ 
76

  

 Det man kan konstatera efter att bland annat ha läst Jerry Palmers Thrillers 

och Jan Brobergs Spänning och Spioner är att följande kriterier finns för thrillern: 

 

1. I en thriller är gåtan underordnad spänningen. 

2. I thrillern förkommer i de flesta fall någon form av konspiration som hjälten, 

frivilligt eller ofrivilligt hamnar i. 

3. Våld eller hot om våld och död är ett nödvändigt inslag i thrillers till skillnad från 

pusseldeckare eftersom ett krav på thrillern är att den ska vara spännande. 

4. I många thrillers är hjälten en civil person som råkar hamna i trubbel.  

5. Läsaren måste tro på och tycka om huvudpersonen.
77

 

6. Hjältarna i thrillern vet normalt inte från början varför de har hamnat i den sits de 

gör men det klarnar allteftersom. 

7. ‖Den jagade mannen‖ är ett vanligt inslag i thrillern.  

8. En thriller är uppbyggd på cliffhangers. 

 

Ovan nämnda kriterier stämmer väl överens med Todorovs konstaterande att thrillern består 

av två historier (händelsesekvenser) som båda sammanfaller med händelser som berättas för 
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oss samtidigt som de händer. I pusseldeckaren däremot återberättas endast den första historien 

i slutet. Todorov förklarar det så här: 

 

This kind of detective fiction […] fuses the two stories or, in other words, suppresses the first and 

vitalizes the second. We are no longer told about a crime anterior to the moment of narrative; the 

narrative coincides with the action. No thriller is presented in the form of memoirs: there is no 

point reached where the narrator comprehends all past events, we do not even know if he will 

reach the end of the story alive.
78

 

 

Både Palmer och Broberg använder sig av spionromanen som jämförelsematerial när de 

diskuterar thrillern. Palmer använder sig till och med av Agatha Christies pusseldeckare 

Döden på Nilen. Palmers synpunkt är att alla kriminalgenrer är thrillers i någon form vilket 

jag inte riktigt håller med om. Spionromanen är förvisso en undergenre till thrillern och 

skulle kunna definieras som en thriller och den hårdkokta deckaren är en blandning av 

thrillern och pusseldeckaren men pusseldeckarens kriterier strider mot de flesta av 

thrillerns grundläggande kriterier och bör därmed inte beskrivas som en thriller. Klart är att 

det finns gott om kriminalromaner som har inslag från thrillern och gott om böcker som 

enbart passar in under just thrillergenren. Dit hör exempelvis ‖Den jagade mannen‖-

genren. 

 

 

 

5.6 DEN HÅRDKOKTA GENREN 

 

5.6.1 Ursprung 
 

Dennis Porter skriver i sitt kapitel ‖The Private Eye‖ i the Cambridge Companion to Crime 

Fiction att den hårdkokta deckaren uppstod under 1920-1930-talet i områdena runt omkring 

den amerikanska delstaten Kalifornien. Cawelti ringar in genrens födelse ännu mer precis till 

1929-1932 då Dashiell Hammet, en av de som har påverkat genren mest, skrev en serie 

noveller i tidningen Black Mask. Raymond Chandler utvecklade sedan genren genom att 

skriva romaner istället för noveller som det var från början
79

 och lade till en torr humor.  

 En bakgrund till genrens födelse är enligt Porter de omvälvande händelser som 

inträffade under den här tidsperioden. Efter att tillgången på outforskade vidder som präglade 
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andra halvan av 1800-talet tog slut skiftade man från lantbrukskultur till storstadskultur: ‖The 

tough detective was seen as a modern but also traditional hero, like the earlier pathfinder or 

cowboy […].‖
80

 Med hjälp av industriella uppfinningar som till exempel el, skyskrapor och 

stål byggdes storstäderna snabbt upp längs den amerikanska västkusten. Parallellt medförde 

kapitalismen större klasskillnader och det skapades en arbetarklass som arbetade inom 

industrin samtidigt som några få människor levde mycket välbeställt. Lee Horsley gissar i sitt 

verk Twentieth Century Crime att den stora börskraschen 1929 spelade en viktig roll i 

uppkomsten av den hårdkokta genren.
81

 Brott, affärer och politik var starkt sammankopplade 

och skapade stora orättvisor som bidrog till en bild av en kall och cynisk värld.  

 Dessa sociala omständigheter skiljde sig markant från den tidens stora genre 

inom kriminallitteraturen – pusseldeckaren, som ofta utspelade sig bland överklassen. Morden 

i pusseldeckaren var ofta spektakulära och smått overkliga. Författare, med Raymond 

Chandler i spetsen, ville att man istället skulle skriva deckare som var anpassade efter 

verkligheten det vill säga deckare som utspelar sig i storstadsmiljö med vardagsmänniskor 

som mördar för att de har ett motiv. Raymond Chandler sammanfattade det Hammet med 

flera ville uppnå med den hårdkokta deckaren och skrev så här i Mordets enkla konst (1944): 

 
Hammet tog ut mordet ur den venetianska vasen och slängde den i gränden. Den behöver 

inte vara kvar där i evighet, men det var en god idé att börja med att avlägsna sig så långt 

som möjligt från den etiketthandbokens uppfattning om hur en väluppfostrad ung dam 

gnager på en kycklingvinge […] 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 finns till hands, inte med handsmidda duelleringspistoler, curare 

eller tropiska fiskar. 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
82

  

 

Ett sätt att skildra handlingen mer realistiskt är genom språket. Den hårdkokta genren är enligt 

Porter starkt influerad av amerikansk litterär realism, en tradition som bland annat Mark 

Twain använde sig av. Där lät man karaktärerna tala som de lät i verklighetens talspråk.
83

 

Influensen märks tydligt i Dashiell Hammets The Maltese Falcon:  

 

The boy raised his eyes to Spade‘s mouth and spoke in the strained voice of one in 

physical pain: ―Keep on riding me and you‘re going to be picking iron out of your navel.‖ 
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Spade chuckled. ―The cheaper the crook, the gaudier the patter,‖ he said cheerfully. 

―Well, let‘s go.‖
84

 

 

Kända författare vid den här perioden var framförallt Raymond Chandler och Dashiell 

Hammet. Flera av de stora författarna inom genren fick också sina böcker filmatiserade. Flera 

av filmerna, däribland Dashiell Hammetts the Maltese Falcon (1941) med Humphrey Bogart 

som Sam Spade och Raymond Chandlers Lady in the Lake (1947) fick stora filmframgångar. 

Filmerna blev så stora att en egen filmstil skapades – Film Noir vilket säkerligen bidrog till 

genrens popularitet.  

 

5.6.2 Efter andra världskriget 
 

Den hårdkokta deckaren publicerades från början framförallt i tidningar. Men efter andra 

världskriget började man trycka berättelserna i pocketform,
85

 vilket sålde mycket bra. Mickey 

Spillane sålde exempelvis två miljoner pocketböcker på två år. Samtidigt som försäljningen 

ökade ansåg Raymond Chandler, som var en av pionjärerna inom genrer vid den här 

tidpunkten, att genren var på väg att dö ut. Så här skriver Horsley i Twentieth Century Crime 

Fiction: 

 
Chandler himself, had, by the 1950´s decided that hard-boiled writing had lost its 

momentum. He announced the demise of the tradition that he himself had helped to define 

[...] He speculated that it might survive in the form of suspense fiction but not in the 

established form of hard-boiled detective fiction.
86

 

 

Även om genren inte dog ut som Chandler förutspådde kan man enligt Horsley och Knight se 

att det på 50-talet skapas två olika inriktningar av genren. Den ena grenen med Spillane i 

spetsen och Hammet som föregångare gjorde detektiven till en ‖hämnare‖ som är ännu tuffare 

och råare än den tidigare hårdkokta detektiven. En bidragande faktor till denna aggressivitet 

är enligt Horsley det kalla kriget och rädslan för kommunismen. Denna typ av detektiv 

överförs senare till filmrutan med filmer som Dirty Harry (1971).  

 I den andra grenen där både Horsley och Knight tar Ross MacDonald och hans 

detektiv Lew Archer som exempel skapas en detektiv som i motsats till den första grenen går 

allt längre bort från våldet. ‖MacDonald instead looked within the human mind, finding 
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internal enemies to psychic well-being and the good life. Lew Archer was given the task of 

exorcizing the demons of the troubled soul.‖
87

 MacDonald sålde även han mycket bra och 

fick enligt Horsley dessutom bättre kritik än Spillane och ansågs vara den som låg närmast 

‖vanlig‖ litteratur. De två spåren fick i slutet av 1970-talet konkurrens av en tredje inriktning 

när allt fler kvinnor började skriva i den hårkokta genren.  

 

5.6.3 1970-talet och framåt 
 

Lee Horsley behandlar kvinnliga författare som skrev hårdkokta deckare i ett kapitel i 

Twentieth Century där hon påpekar att P.D. James bok An unsuitable Job for a Woman från 

1972 räknas som den första roman där en kvinnlig författare skriver om en icke-traditionell 

kvinnlig privatdetektiv. Det är dock inte förrän i slutet på 1970-talet, menar Horsley, som den 

tuffa kvinnliga detektiven tar sin plats i den hårdkokta genren: ‖By far the best-known kind of 

protagonist in contemporary feminist crime fiction is the hard-boiled female investigator, the 

genderbending ‗chick‘ dick who sprang into action at the end of the 1970s.‖
88

 Horsley nämner 

framförallt författare som Sara Paretsky, Sue Grafton och Mary Wings som de som 

introducerade den kvinnliga hårdkokta detektiven. Hon påpekar också att författare som 

Patricia Highsmith och Ruth Rendell under pseudonymen Barbara Vine var föregångare som 

banade väg för ovan nämnda. 

 Enligt Horsley gick den hårdkokta deckaren ned i popularitet efter 1980-talet. 

Det verkar gälla båda könen. Visserligen skriver Sara Paretsky och Sue Grafton än idag 

romaner om privatdetektiverna V.I. Warshawski och Kinsey Millhone men det finns få 

renodlade hårdkokta detektivromaner idag. Kanske beror detta på att den hårdkokta 

detektiven successivt har bytt yrke och hittas mer i polisromaner eller polisactionfilmer. Den 

ensamma, strulige polisen som tar lagen i egna händer till sin chefs förtvivlan, återfinns till 

exempel i filmscener i Dödligt vapen (1987), Snuten i Hollywood (1984), Beck-filmerna och 

Die Hard-filmerna.  

 

5.6.4 Kriterier för den hårdkokta detektivromanen 

 
Av den historiska genomgången kan vi konstatera att:  

 

1. Den hårdkokta deckaren utspelar sig i storstaden.  
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2. Det är en detektiv som är hjälte, oftast en ensamvarg som inte litar på någon och som 

är mycket cynisk. 

3. Karaktärerna använder sig av talspråk.  

4. Morden sker på grund av att det finns ett realistiskt motiv och inte för att det ska 

tillhandahållas ett lik.   

 

I Caweltis kapitel om den hårdkokta detektivromanen ur Adventure Mystery och Romance 

definierar Cawelti kriterier för genren löpande i texten.
89

 Man får då fram en rad olika 

kriterier. (Se bilaga 4 - Caweltis kriterier för den hårdkokta genren.) Sammanfattningsvis kan 

man säga att Caweltis mest framträdande kriterier för genren är dessa: 

 

1. Staden utgör en viktig och symbolisk bakgrund till den hårdkokta deckaren och 

representerar en cynisk, kall och korrupt värld. 

2. Detektiven blir alltid personligt engagerad i fallet och blir nästan alltid utsatt för 

fysiskt våld i motsats till pusseldeckaren. 

3. Detektiven fungerar både som jury, domare och bödel och rör sig därför i gråzonen till 

vad som egentligen är lagligt. 

4. Mördaren agerar ofta inte ensam utan har en organiserad brottsorganisation eller 

liknande bakom sig. 

5. Det är ofta en kvinna som är mördare och/eller förrädare i böckerna. Kvinnor har 

överlag en mycket komplicerad roll i böckerna.  

 

Stephen Knight går också igenom den hårdkokta detektivromanen i sin Crime Fiction 1800-

2000. I stort verkar han hålla med Cawelti i hans kriterier men tillägger att karaktäristiska 

inslag är att detektiven alltid är i rörelse: ‖A compulsive image of the private eye is alone on 

the watch on the street, on the move to another scene of danger in his car, even, as 

counterpoint to the usual rapid movement alone and inactive in his office‖
90

 samt att det oftast 

är detektiven som är berättaren.  

 Slutsatsen av Caweltis och Knights kriterier är att den hårdkokta detektiven 

framförallt är en agerande person till skillnad från pusseldetektiven som använder hjärnan och 

sällan agerar aktivt samt att målet är detsamma som i pusseldeckaren, det vill säga att sätta 

fast en mördare. Även om detektiven uppnår detta återställs inte ordningen, som den gör i 

pusseldeckaren, eftersom kriminalitet och brottslighet är en del av vardagen. Upplösningen 
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blir istället en utjämning i kampen mot ondskan. Vad som också är intressant med den 

hårdkokta detektiven är att trots att detektiven ibland rör sig utanför lagens ramar så verkar 

det aldrig vara någon tvekan om att han är ‖god‖. Detektiven är destinerad för att få läsarens 

sympati. Han har ett uppdrag där han står på de svagas sida och står emot korruption och 

girighet.  

  

5.6.4.1 Standardiserade inslag i den hårdkokta genren 

 

Arthur Asa Berger har i sin Popular Culture Genres definierat elva aspekter som man kan 

använda sig av för att definiera standardiserade inslag i populärlitterära genrer. (Se Bilaga 1 - 

Bergers standardiserade inslag för kriminalgenrer.) Även om jag till stor del tycker att de 

standardiserade inslagen i den hårdkokta genren som Berger har definierat stämmer så är det 

två inslag som känns lite omoderna i det här fallet och det är ‖Klädsel‖ och ‖Färdmedel‖. De 

är enligt min åsikt inte nödvändiga inslag i moderna hårdkokta deckare. 

 

5.6.4.2 Den kvinnliga hårdkokta detektiven  

Som jag tidigare nämnt behandlar Lee Horsley den kvinnliga privatdetektiven i kapitlet 

‖Regendering the Genre‖.
91

 Av det kan man se ett mönster i hårdkokta deckare med kvinnliga 

detektiver. 

 

1. Kvinnliga privatdetektiver är i hårdkokta deckare är ofta föräldralösa och söker ett 

substitut för familjen i vänner och bekanta.  

2. Läsaren ser i större utsträckning den kvinnliga detektiven som ett offer om och när 

hon blir utsatt för våld vilket hon oftast blir.  

3. De kvinnliga privatdetektiverna (karaktärerna) arbetar lika hårt om inte hårdare för att 

få samma status som om de hade varit män. Horsley nämner här Ginger Rogers 

berömda uttalande om hur hon fick göra allt det Fred Astaire gjorde men med höga 

klackar. 

4. Vapen och våld är inte lika självklara för de kvinnliga detektiverna (karaktärerna) som 

för män även om de drar sig för det.  

5. De framställs som agerande då de antar typiska ‖manliga‖ (som till exempel att 

använda våld) och vägrar vara offer.  
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 Läser man Horsleys kapitel verkar det som om de kvinnliga författarna försökte 

att passa in i genren så mycket som möjligt och till stor del lyckades de att bryta igenom den 

tidigare mansdominerade genren. Det finns emellertid skillnader som gissningsvis hör ihop 

med stereotypiska könsroller. Horsley påpekar exempelvis att de kvinnliga detektiverna 

lägger stor vikt vid familjen även om det bara är ett substitut, något de manliga detektiverna 

inte gör. V.I. Warshawski har en vän i sin granne och ett par kvinnliga väninnor och även om 

hon ofta är på väg någonstans så är hemmet hennes bas. Få manliga privatdetektiver har 

hemmet som centrum. Det är snarare tvärtom – de skyr hemmet. Hem och familj har 

traditionellt sett ansetts vara kvinnliga ‖områden‖. Även läsaren verkar se annorlunda på den 

kvinnliga detektiven, påpekar Horsley, jämfört med den manliga, speciellt när den kvinnliga 

utsätts detektiven utsätts för våld. Det är ytterligare ett tecken på hur man ser på de olika 

könen.  

 

5.6.4.3 Den hårdkokta deckaren en thriller?  

 

Som jag påpekat i avsnitt 5.2.5.2 - Pusseldeckarens två händelsesekvenser - så är de två olika 

händelsesekvenserna separerade från varandra. Detektiven som agerar i den andra 

händelsesekvensen har oftast inte medverkat i den första händelsesekvensen. I den hårdkokta 

deckaren, som Todorov anser är en form av thriller
92

, finns det också två händelsesekvenser 

men skillnaden är att detektiven är aktiv i båda händelsesekvenserna. Horsley skriver:  

 
The hard-boiled thriller, in terms of Todorov`s typology, suppresses the ‗first story‘, so that 

the ‗the narrative coincides with the action‘ .This vitalizes the ‗second story‘, the dangerous 

and problematic quest, which has the effect of undermining the protagonist‘s potential for 

confidant mastery of the situation. Instead, the central figure is integrated into ‗the universe 

of other characters‘ and it is during this process of assimilation that he loses his immunity 

to physical harm.
93

 

 

Jag är beredd att hålla med Todorov. I den hårdkokta deckaren är detektiven aktiv i båda 

händelsesekvenserna och uppfyller till stor del kriterierna för en thriller och skulle kunna 

definieras som en thriller. Genren har emellertid specifika karaktäristiska drag som inte är 

nödvändiga i en thriller och bör då definieras som en hårdkokt roman.    
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5.7 DEN MODERNA KRIMINALROMANEN 
 

5.7.1 Nya influenser, inslag och trender 
 

Läser man mycket modern kriminallitteratur märker man fort att det ofta är svårt att 

kategorisera in den enskilda romanen i en traditionell kriminalgenre samt att det ofta finns 

element som tidigare har varit främmande i traditionella kriminalromaner. Men vad är det då 

för element som har tillkommit?   

 Nedan har jag listat 6 influenser/inslag/trender som jag anser har tillkommit i 

kriminalromanerna från och med slutet av 1990-talet. Influenserna kommer från medier som 

TV och film. Det är inte säkert att författaren är medveten om dessa mediers påverkan när han 

eller hon skriver även om jag finner det högst troligt. När det gäller inslag tänker jag 

framförallt på de nedslag i olika yrkesgrupper vardagsliv och den undre världen som moderna 

kriminalromansförfattare flyttar in i romanerna så att vi får ta del av den verkligheten. Det är 

ett medvetet beslut av författaren. Nya trender är att man ökar antalet aktuella samhällsfrågor, 

händelsesekvenser och protagonister. 

 

5.7.1.1 Yrkesgrupper och rörelser. 

Idag har många deckarförfattare ett annat yrke som de utövar utöver författarskapet. Liza 

Marklund är journalist, liksom Stieg Larsson, Åke Edwardsson och Johan Theorin. Åsa 

Nilsonne är läkare, Jens Lapidus jurist, Anna Jansson sjuksköterska, Håkan Nesser lärare, 

Helene Tursten sjuksköterska/tandläkare och Camilla Läckberg i grunden civilekonom. Listan 

kan göras lång. Detta fenomen är inget nytt även om det har blivit betydligt vanligare idag. 

S.S. Van Dine var konstkritiker och Sir Arthur Conan Doyle var läkare. Skillnaden nu mot för 

50 år sedan är att genrerna låg fasta vilket gjorde att erfarenheter från andra yrken endast 

yttrades inom ramen för genrernas regelverk. Idag kan författarna gå mer på djupet när de 

skildrar olika yrkesgrupper och arbetsmiljöer. Det gör författarna genom att exempelvis ge 

huvudpersonen i romanen samma yrkesroll som dem själva. Liza Marklunds huvudperson 

Annika Bengtzon är till exempel journalist precis som Lisa Marklund själv. Så här säger Erica 

Treijs i en artikel om skrivande där hon konstaterar att fler vill skriva böcker: 

 

Ändå försöker sig allt fler på författaryrket, vilket sannolikt påverkats av ett ökat bokintresse 

överlag. Enligt Bokhandlareföreningens och Förläggareföreningens gemensamma bokindex ökade 

försäljningen av allmänlitteratur med 7,4 procent under 2006. Intressant är också att många av de 

nya författarna är välutbildade karriärister med fullspäckade kalendrar, som också önskar en 
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skrivarkarriär. Är det kanske ett resultat av Lapidushaussen? 

 – Det handlar nog mer om att många läst exempelvis Åsa Larsson, som är jurist och 

skriver kriminalromaner. Just nu är de många framgångsrika människor som söker sig till oss, 

medan det under 90-talet oftast var bohemer eller ‖sökare‖, säger Sören Bondeson.
94

 

 

Specifika yrkesområden som skildras i handlingen har även spridit sig till kriminalserier och 

tvärtom. Kriminalserien Law & Order handlar lika mycket om att hitta mördaren som att 

sedan få personen i fråga dömd till skillnad från en klassisk pusseldeckare eller polisroman 

som slutar när brottslingen är tillfångatagen. Tv-serien Close to Home har två kvinnliga 

åklagare som huvudpersoner men man tänjer på gränserna och låter dem bevittna 

brottsplatsen, gärna iklädda högklackat. Likadant är det med TV-serien CSI. I den serien 

arbetar karaktärerna både som poliser, brottsplatsundersökare och experimenterar i 

laboratoriet. Det är ett arbetssätt som inte existerar i verkligheten. ‖Det är få kriminaltekniker 

som går till jobbet i högklackat och kommer hem helt rena.‖
95

 TV-serien Women’s Murder 

Club – som är baserad på James Patterssons romaner – handlar om en grupp kvinnor 

beståendes av en åklagare, en polis, en journalist samt en läkare som tillsammans reder ut 

brott.  

 Allra tydligast är trenden att blanda in andra yrkesgrupper i romanerna, bland 

kvinnliga kriminalförfattare, något Elisabeth Tegelberg påpekat i en artikel om nordiska 

kriminalförfattare. 

 

De kvinnliga deckarförfattarna har, generellt sett, fokuserat kvinnoperspektiven på ett tydligt och 

medvetet sätt, något som framhålls i franska analyser av nordisk kriminallitteratur. De har inte 

sällan yrkesmässiga erfarenheter från olika områden (sjukvård, socialomsorg, medier, 

rättsväsende) som gör att de besitter ett stort mått av gedigna faktakunskaper, vilka i hög grad 

färgar deras berättelser och ofta ger dem en särskild tyngd. De kvinnliga deckarförfattarna har 

tillfört genren nya dimensioner genom att bidra med intresseväckande kvinnoskildringar och 

initierade skildringar från miljöer de är väl förtrogna med och vars problematik de har 

expertkunskap om. Dessa författare har tveklöst spelat en viktig roll för genrens 

gränsöverskridande utveckling.
96
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Att denna trend finns kan vi tacka Liza Marklund för. Efter hennes debut 1998 dök det upp en 

rad kvinnliga kriminalförfattare som påverkade den moderna kriminalromanen: Anna 

Jansson, Helene Tursten, Camilla Läckberg, Karin Alvtegen och Mari Jungstedt är bara några 

exempel. 

 

5.7.1.2 Dramaserier och vardagsliv 

 

Om man istället för inblickarna i olika yrkesgrupper koncentrerar sig på karaktärerna ser man 

att de moderna kriminalromanerna ofta är uppbyggda på liknande sätt som dramaserier på 

TV. Då talar jag främst om karaktärernas privatliv och deras relationer med andra på och 

utanför arbetsplatsen. 

 Äldre pusseldeckare från ‖The Golden Age‖-eran har sällan eller aldrig 

huvudkaraktärer som ägnar sig åt romantiska utsvävningar. Faktum är att flera av de mest 

kända detektiverna genom historien är konstruerade så att kärlek och familj utesluts. Agatha 

Christies Miss Marple är i pensionsåldern, Sherlock Holmes en ensamvarg, likaså Poirot. 

Maigret har visserligen en fru och ett lyckligt förhållande, men äktenskapet går ändå på rutin 

och barnen är utflugna. Går man längre fram och tittar på hårdkokta detektiver och 

spionhjältar så har hjältar som Sam Spade visserligen romantiska affärer, men de är mycket 

kortlivade och något familjeliv är det inte tal om. Spioner kan på grund av sin arbetssituation 

inte ha något mer än flyktiga kärleksaffärer. När James Bond gifter sig i Hennes majestäts 

hemliga tjänst skjuts bruden till döds timmar efter giftermålet. I slutet av 1970-talet försökte 

Ulla Trenter modernisera Stieg Trenters huvudkaraktär, fotografen tillika den evige ungkarlen 

Jan Friberg genom att gifta bort honom. Det blev ramaskri. Ett par romaner senare är Friberg 

skild och åter ungkarl.  

 Under 1990-talet var Henning Mankell, Håkan Nesser och Sjöwall/Wahlöös 

kriminalromaner dominerande i Sverige. Dessa författare använder sig alla av ensamma 

medelålders ungkarlar som huvudkaraktärer med vuxna barn och en skilsmässa i bagaget. De 

har ett fåtal romanser och undviker oftast ensamheten och bristen på kärlek genom att gräva 

ned sig i polisarbetet. Visserligen brottas dessa män med privata problem men det är inte så 

påtagliga och de är mer av existentiell karaktär än konkreta problem som att lösa logistik med 

barn, dagis och arbete.  

 Inte förrän i slutet av 90-talet bröt Liza Marklund den svenska trenden med den 

ensamma polisen/detektiven genom romanen Sprängaren. Romanen är den första i serien om 

journalisten Annika Bengtzon. I dessa romaner är själva brottet och dess uppbyggnad central 
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men det handlar också om Annika Bengtzons trassliga privatliv och försök att kombinera 

karriär med vardagslivet. 

 

Bolibompa hade börjat och barnen fick krypa upp i tv-soffan medan hon satte igång med maten. 

Hon hackade grönsaker och rotfrukter och strimlade kalkonfilé, satte på en liten panna jasminris 

och plockade fram kokosmjölk och chili och fisksås och hackad koriander. Skyndade sig att duka 

bordet med ljus och servetter medan oljan i wokpannan blev het. Hon arbetade inte jämt. Hon var 

faktiskt hemma och lagade mat allt som oftast även när hon jobbade heltid. Nervöst snodde hon 

runt i köksavdelningen för att hinna klart innan Thomas kom hem, torkade av granitbänkarna och 

tryckte ihop innehållet i soppåsen.
97

 

 

Marklunds kriminaldebut resulterade i en rekordförsäljning Hon fick både tidskriften Jurys 

Polonipris och Svenska deckarakademins debutantpris 1998 och banade väg för flera 

kvinnliga deckarförfattare som mer eller mindre blandade in familjelivet och problematiken 

kring karriär och familj i sina romaner. Anna Jansson och Helene Tursten är några av dessa. 

Så här skriver Annika Frostell Birge i en artikelserie hon skrev om kvinnliga deckarförfattare 

i GP 1999: 

 

Den klassiska deckaren karaktäriseras av en rad ingredienser: Ett brott, ofta mord, en stegvis 

uppenbarad sanning, och ett hot mot hjältens liv. En inringad brottsling och ett lyckligt slut. 

Typiskt är också en klar gräns mellan gott och ont. Det goda i form av en polis eller en deckare 

[som] löser gåtan och återställer ordningen. I den meningen kan man se deckaren som en modern 

saga. Liza Marklund tänjer mallen för att säga något angeläget om nuet. Hjältinnan deltar inte i 

problemlösningen och jakten på mördaren. Hon är reporter på en kvällstidning, följer polisens 

arbete tätt i spåren, och råkar snubbla över mördaren.  

– Jag ville beskriva hur en kvällstidningsredaktion fungerar. Hur man tänker, hur man värderar 

nyheter. [...]  

När det gäller huvudpersonens privatliv bryter Liza Marklund mot genrens stereotyper: polisen 

som kommer hem till sin dammiga etta, tar en öl ur kylskåpet och undrar vad ex-frun gör och hur 

hans liv har blivit så här. Annika hämtar barn på dagis. [...]  

Förutom att boken är mycket spännande finns där en påtaglig stress, en puls. Annika flänger ut och 

in på redaktionen, ur och i taxibilar, hon ringer, träffar människor, intervjuar. Det finns få pauser. 

Till sist håller man som läsare på att tappa andan.  

Liza ler belåtet: Jaa! Det är helt medvetet.  Jag ville att läsaren skulle känna den där stressen som 

Annika lever under. Hon är inte medveten om vad hon själv känner.  
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– Egentligen är det ett porträtt av alla kvinnors verklighet. Kvinnor med ett krävande arbete, familj 

och barn. Jag har det så, alla mina vänner har det så, säger Liza enkelt.
98

 

 

Det Frostell får fram i den här intervjun är att Liza Marklund skildrar något mer än bara en 

mordgåta i sina romaner. Privatliv och familjeliv, mordgåta och tidningsbranschens värld 

blandas i ett gemensamt paket och var något helt nytt i svensk kriminallitteratur 1998 även om 

det sedan länge figurerat i serier på TV. Uppenbarligen fanns det ett intresse hos läsarna för 

karaktärernas privatliv och utveckling. Liza Marklund med flera fyllde detta tomrum. 

 I och med att vardagslivet fick en allt större roll i romanerna tummade man 

automatiskt på genrernas strikta former. Inslag som tidigare tillhörde vanlig skönlitteratur, och 

som ofta eller sällan har med brottet eller gåtan att göra fick plötsligt plats i 

kriminallitteraturen. Om det kan man tycka vad man vill. En del tycker säkerligen att gåtan 

som det absolut centrala har fått stryka på foten. Å andra sidan är det mer verklighetstroget. 

Även poliser och detektiver har familj och barn. Man får inte glömma att bristen på 

verklighetsförankring kritiserades redan under 1930- och 1940-talet och resulterade i den 

hårdkokta genren.  

 Även om det gissningsvis inte var Liza Marklunds intention så banade hennes 

böcker väg för en repris av den bakgrundsidyll som fanns under ‖Golden Age‖ perioden. 

Skillnaden mellan Miss Marples St. Mary Mead med dess blomstrande trädgårdar och 

Camilla Läckbergs Fjällbacka, medelklassens idyll med skärgården bakom knuten, är inte så 

stor. Skillnaden då mot nu är förstås att man skildrar familjelivet och vardag på ett mer 

realistiskt sätt. För hur vanligt var det med barn eller ungdomar i kriminalromaner före 1995. 

De förekommer knappt om de inte är offer. I Helene Turstens första roman Den krossade 

tanghästen (1998) får vi reda på en hel del om Irene Huss familjeliv: ‖Tanken att ställa upp i 

en skönhetstävling hade aldrig fallit in och tanken att någon av hennes döttrar skulle göra det 

kändes lika obegriplig.‖
99

 

 Att skildra medelklassen är kanske också en motreaktion mot den hårdkokta stil 

som också har blivit populär på senaste tiden. (Se nästa influens.) Vardagsrealismen har flyttat 

från medelklassens stressande barn-karriär-självförverkligande vardag till underklassen där 

brott sker i skitiga lägenheter i storstadsförorter. Gemensamt för de båda influenserna är att de 

skildrar vardagen på ett mer realistiskt sätt om än i olika samhällsklasser. 
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5.7.1.3 Den undre världen/organiserad brottslighet. 

 

2007 gjorde Jens Lapidus sin debut med romanen Snabba Cash. Romanen har ingen 

traditionell kriminalinspektör och skildrar Stockholms undre värld. Romanen blev en stor 

succé. Så här skriver recensenten Eva Johnson om Lapidus roman: 

 
Det hör inte till vanligheterna att en debutant dyker upp från ingenstans och vänder upp och ner på 

en hel genre. Men det var precis vad som hände när advokaten Jens Lapidus dundrade in i den 

svenska kriminallitteraturen med romanen ‖Snabba Cash‖. Det var en hårdkokt och 

verklighetsosande skildring av Stockholms undre värld och rörde sig bland gangsters, 

knarklangare och Stureplansbrats. Inte en enda luggsliten eller livspusslande kriminalinspektör så 

långt ögat nådde.
100

 

 

Det Jens Lapidus gör är att han ger ett annat perspektiv än tidigare. Visserligen har 

organiserad brottslighet förekommit i svenska kriminalromaner tidigare men inte ‖inifrån‖ på 

det här sättet. Huvudkaraktärerna i Snabba Cash är tre unga män som av olika anledningar rör 

sig i gangsterkretsar. Snabba Cash handlar inte om ett enskilt mordfall, som många andra 

kriminalromaner. Det är en modern hårdkokt thriller i extrem form. Det blir även allt 

vanligare i övrig kriminallitteratur att motiven för mord inte är personliga. Mord kan ske för 

att någon har ‖tjallat‖, för att de inte kan betala en narkotikaskuld och så vidare. Det är 

mycket möjligt att författaren har blivit påverkad av amerikanska gangster/maffiafilmer och 

serier som Gudfadern (1972) , Scarface (1982) och Sopranos (1999-2009). Organiserad 

brottslighet finns med i Stieg Larssons Millenniumserie och Karin Alfredssons roman 

Kvinnorna på 10:e våningen behandlar barn- och kvinnoprostitution.  

 

5.7.1.4 Actionfilmer, actionserier och kriminalserier på TV 

Televisionens utbud av actionserier och kriminalserier idag är stort. Från ca 20:00 och fram 

till 03:00 kan man i princip se på kriminalserier i ett sträck. Då har jag inte räknat med 

kriminalserier på betal-tv-kanaler. Många av kriminalserierna på TV är baserade på romaner. 

Exempel på detta är Morden i Midsomer baserad på Caroline Grahams romaner liksom Mord 

i sinnet som bygger på Val McDermids serie om psykologen Tony Hill. Men jag kan också se 

att det går i motsatt riktning. Kriminalförfattare influeras av kriminalserier, actionserier och 

actionfilmer. Våldet i actionfilmer och actionserier blir allt grövre och har blivit allt mer 
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tillgänglig med fler tv-kanaler och nedladdning. Actionserier som Lost och Prison break 

aktuella på TV3 respektive TV4 våren 2008, är omåttligt populära. Samtidigt blir 

actionscenerna allt fler och allt grövre i kriminalromaner. Är det en slump? Troligtvis inte. 

Våldet i actionfilmer/actionserier tycks ha smittat av sig till kriminalromaner. 

 Idag är det många kriminalromaner som, om de blir framgångsrika, också blir 

film och/eller TV-serie. Film och TV-industrin genererar stora pengar. För en författare kan 

det i många fall generera mer pengar än böckerna. Det är inte omöjligt att tänka sig att en del 

författare har detta i åtanke när de skriver en roman och då skapar en roman som är 

‖filmvänlig‖. Man har till exempel kortare kapitel, mer cliffhangers med mera. Det är givetvis 

lättare för ett filmbolag att filmatisera en roman som har tacksamma inslag för film och TV. 

Helene Tursten var manusredaktör för filmerna som bygger på hennes böcker och skriver nu 

på ett helt nytt filmmanus till en thriller som inte är kopplad till hennes böcker.
101

 

 En traditionell kriminalserie på TV är uppbyggd av fristående avsnitt där man 

löser ett eller flera mord per avsnitt. Fokus är på mordgåtan. Huvudkaraktärens privatliv 

berörs lite eller inte alls. Ett exempel är Kommissarie Morse ett annat är Columbo där 

huvudkaraktärens fru visserligen omtalas men aldrig syns i bild.  

 När det gäller moderna kriminalserier på TV har Lovisa Sandberg, som i sin D-

uppsats skrivit om konstruktionen av vetenskap i kriminalserier på TV, gjort en iakttagelse 

som jag anser är korrekt: ‖I många kriminalserier fokuserar man minst lika mycket på 

relationerna mellan de olika poliserna, som man fokuserar på de olika brotten.‖
102

 Efter vad 

jag själv har iakttagit tycks det gälla i de flesta fall oavsett om det är poliser, FBI, CIA, 

advokater, en tidning eller någon annan grupp som utreder brottsfall. Det finns två varianter 

av moderna TV-serier där båda blandar upp mordgåtorna med starka inslag från vanliga 

dramaserier.  

 

1. Mordgåtan eller brottsfallet sträcker sig en hel säsong samtidigt som man får följa 

huvudkaraktärernas privatliv på jobbet och hemma. Avsnitten avslutas med en 

cliffhanger, ofta både när det gäller brottsfallet och i karaktärernas privatliv och i 

nästa avsnitt kommer en ny cliffhanger. Man skiftar ofta fokus mellan karaktärerna 

och får synvinklar från både hjältar, offer och brottslingar. Man följer inte bara ett 

utredningsteam utan även andra personer och miljöer. Den danska kriminalserien 
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Brottet som sändes i SVT våren 2008 är ett typexempel på en sådan serie. I Brottet 

får man följa en kvinnlig polis dels i hennes yrkesroll tillsammans med hennes 

kollegor men också som ensamstående mamma. Vi får utöver det följa familjen till 

ett av offren och deras sorgearbete, skuld och diverse hemligheter samt en 

statsministerkandidat och hans parti och se hur de arbetade med valkampanjen 

såväl som polisens misstankar mot statsministerkandidaten. Alla avsnitt hänger 

ihop och det är omöjligt att se avsnitten fristående om man ska förstå 

sammanhanget. 

 

2. Utredningarna sträcker sig ett avsnitt eller möjligen två men för att hänga med i 

karaktärernas privatliv och intrigerna på arbetsplatsen måste man följa hela serien. 

Kriminalserien Anna Pihl, som går i repris på TV4 våren 2010, är ett utmärkt 

exempel på detta. Där får vi följa huvudpersonen och hennes arbete som polis. Vi 

får också följa hennes privatliv som ensamstående. 

 

5.7.1.5 Aktuella samhällsfrågor 

Ända sedan Sjöwall/Wahlöö skrev romanerna om Beck har det funnits en tydlig samtida 

samhällskritisk tendens som har präglat hela den nordiska kriminalromanen. Så här skriver 

Elisabeth Tegelberg, universitetslektor i franska vid Göteborgs universitet, i artikeln 

‖Deckarna som kom in från kylan‖ där hon behandlar de nordiska kriminalförfattares 

framgångar i Frankrike:  

 

 De ökande ekonomiska klyftorna i samhället, det juridiska systemets brister och begränsningar, de 

svagares maktlöshet och utanförskap, korruption, främlingsfientlighet, kvinnors utsatthet och 

ungdomars drogproblem är några av de teman som återfinns i dagens nordiska kriminalromaner 

och som fokuseras när dessa behandlas i fransk press. Problem av detta slag tillmäts olika stor 

betydelse och skildras på olika sätt av olika deckarförfattare, men sammantaget bildar de en väv av 

aktuella samhällsfrågor som utgör karakteristiska inslag i böckerna. Det framgår klart att de 

franska skribenterna anser kriminalromanernas politisk-sociala innehåll vara av stor betydelse för 

såväl deras inneboende kvaliteter som deras försäljningsframgångar och att dessa böcker anses ha 

något väsentligt att säga om dagens samhälle, dess utveckling och problem.
103

 

 

Kriminalförfattare har främst belyst aktuella samhällsfrågor som har getts stort utrymme i 

medierna och är lättillgängliga för läsaren. Det kan exempelvis vara ökat våld i samhället, 
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trafficking, främlingsfientlighet med mera. Symptomatiskt för dessa samhällsfrågor, som har 

blivit allt vanligt förekommande i kriminalromaner sen slutet av 1990-talet (se bilaga 6 – 

Moderna inslag hos kriminalförfattare), är att alla håller med om att det är vidriga fenomen 

och de ges stort utrymme i olika medier. När en författare använder sig av ett sådant tema får 

denne gissningsvis sympatier från läsaren vilket kanske är en bidragande orsak till genrens 

popularitet. Sen 2004 har det legat minst 5 kriminalromaner på Svensk bokhandels lista över 

mest sålda böcker i Sverige under det gångna året.
104

  

 Ett nytt fenomen är kriminalförfattare använder sig av en eller flera specifika 

samhällsfrågor som kan sträcka sig över flera böcker. Karin Alfredsson är ett exempel på en 

författare som skriver om en specifik samhällsfråga i temaform. Hennes tema är kvinnovåld 

och för att komma riktigt nära kvinnovåldet har hon skapat karaktären Ellen Elg som är en 

idealistisk kvinnlig läkare. Både Alfredsson och Katarina Wennstam, som också skriver 

kriminalromaner som berör kvinnomisshandel, trafficking och prostitution, har påpekat att de 

skriver böcker för att det är ett lätt sätt att väcka uppmärksamhet kring dessa problem. Så här 

säger Wennstam i en artikel i DN.se: 

 

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? 

– Jag hade redan nått kultursidorna och politikerna. Nu ville jag nå allmänheten.
105

 

En stor risk författare som behandlar olika medieaktuella ämnen i sina romaner tar är att när 

temat får för stort utrymme i romanerna på bekostnad av handlingen blir det ofta en sämre 

läsupplevelse. Så är det enligt min åsikt med Karin Alfredssons böcker. Där styr temat både 

handling och karaktärer på bekostnad av handlingen. Även Jens Lapidus roman kritiseras för 

att baka in för många samhällsfrågor. Så här skriver Eva Johnson i en recension om Jens 

Lapidus roman Aldrig fucka upp: 

 
En bra bit in i romanen är den rejält spännande. Men långsamt tappar Lapidus greppet om sin 

skapelse. Han vill helt enkelt för mycket, och när inte bara kvinnomisshandel, trafficking och 

ultrafeminism ska klämmas in i handlingen, utan även Palmemordet med därtill hörande 

konspirationsteorier, sjunker allt ihop som en slarvigt bakad sufflé.
106
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5.7.1.6 Händelsesekvenser, protagonister och antagonister 

I traditionella kriminalgenrer som pusseldeckaren, thrillern med flera är romanerna 

uppbyggda på en eller högst två händelsesekvenser. Jag har tidigare gått igenom hur Todorov 

delar upp klassiska pusseldeckare i en händelsesekvens som utspelar sig före mordet och en 

händelsesekvens efter mordet. (Se avsnitt 5.2.5.2 – Pusseldeckarens två händelsesekvenser.) I 

thrillers och hårdkokta detektivromaner sitter ofta dessa två händelsesekvenser ihop eftersom 

det är vanligt att hela romanen utspelar sig i nutid. I de traditionella kriminalgenrerna finns 

det även en tydlig protagonist (eller kollektiv i polisromaner) som vi följer i kampen mot en 

antagonist som i exempelvis Agatha Christies Poirotböcker, Dashiell Hammets hårdkokta 

romaner eller Ian Flemings James Bondromaner. Vi får också följa protagonistens synvinkel 

under romanens gång förutom i pusseldeckare där man vanligtvis får många synvinklar i nutid 

över vad som utspelades sig i händelsesekvensen före mordet. 

 Att använda sig av olika protagonister är inget nytt utan ett grepp som ofta 

förekommer i ‖vanliga‖ romaner, som inte är styrda av formler på samma sätt som för 

traditionell populärlitteratur. Nu kan man se ett tydligt skifte i antal händelsesekvenser 

protagonister och antagonister i moderna kriminalromaner. När genregränserna har luckrats 

upp och nya influenser och trender har tillkommit finns det inte heller någon gräns för hur 

många händelsesekvenser, protagonister och antagonister författare använder sig av. En annan 

anledning till detta skifte kan vara att författare är inspirerade av film och TV där man snabbt 

och enkelt klipper mellan olika händelsesekvenser och karaktärer samt använder sig av 

parallella intriger. 

 Ett typexempel på författare som använder sig av flera protagonister och hela 

tiden växlar mellan dessa är Johan Theorin. I Theorins senaste kriminalroman Blodläge som 

gavs ut våren 2010 får vi följa tre protagonister som författaren växlar mellan. De har varsin 

händelsesekvens men de möts och interagerar även i varandras händelsesekvenser: 

 
När Gerlof byggde sin stuga i början på femtiotalet hade han både haft havsutsikt i väster och 

kunnat skymta Marnäs kyrktorn i öster, men på den tiden fanns gott om kor och får som betade 

rent.
107

 

 

Per vred på huvudet mot höger, och såg att Nilla [Pers dotter]hade släppt sitt ägg och lutade sig 

mot bordet bredvid honom, hennes huvud hängde och hon var på väg att falla åt sidan. Det fanns 

röda stänk av blod på bordsduken. När hon hostade blev de fler
108
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Först vid sextiden på torsdagskvällen kunde Vendela byta om och ge sig ut på en joggingtur över 

allvaret igen. Hon tänkte på älvastenen och myntet som hon hade lagt i groparna på ovansidan, 

men precis som förra gången besökte hon sitt barndomshem först.
 109

 

 

De skulle ha fest nu. Vissa hade grannfejder men familjerna hade en grannfest – tack vare Vendela 

Larsson […] Gerlof var klädd i smoking – den var blank och såg 50 år gammal ut, minst. […] 

Familjen Mörner kom fem minuter senare från sin lilla stuga; pappa Per och de två 

tonårstvillingarna.
110

 

 

Två andra influenser/inslag/trender som kanske inte är så allmängiltiga men som man kan se i 

en del romaner från 2000-talet och framåt är konspirationer och ockulta inslag– gärna med 

religiösa inslag - som har fått ett uppsving efter Dan Browns romaner inslag. Åsa Schwarz 

Nefilim från 2009 är exempel på det: ‖Det är en stor komplott. Han ingår också bland dem 

som tror att de är Nefilim. – Så du är också en avkomma av en fallen ängel? Jag menar om 

din mor är det så är väl du också det?‖
111

 

 Sist i detta avsnitt vill jag nämna att det finns en tendens till att ta bort gränsen 

mellan en ‖vanlig‖ roman och en kriminalroman. Kerstin Ekman var banbrytande med sin 

roman Händelser vid vattnet från 1993 som ligger i gränslandet mellan skönlitterär roman och 

kriminalroman. Så här skriver Erik Löfvendahl i en recension om Johan Theorins debutbok 

Skumtimmen från 2007:  

 

Genreöverskridande berättelser blir säkert allt vanligare. Bitvis läser jag ‖Skumtimmen‖ som en 

vanlig roman, bitvis som pusseldeckare eller kriminalhistoria. Det är också en sorts 

utvecklingsroman som beskriver hur Julia stegvis mognar från att ha haft ganska orealistiska 

föreställningar till insikt om sakernas tillstånd.
112

 

 

För att snabbt och överskådligt kunna visa hur moderna kriminalförfattare skiljer sig från 

tidigare kriminalförfattare har jag skapat en tabell med ovan nämnda influenser. Till tabellen 

har jag valt ut fyra författare som jag anser representerar moderna kriminalförfattare och tre 

författare som representerar icke-moderna kriminalförfattare. (Se bilaga 6 - Moderna inslag 

hos kriminalromanen s. 1 och 2.) 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I nedanstående analys utreder jag huruvida kriterierna för de olika traditionella kriminalgenrer 

jag har gått igenom under avsnittet ‖Genreteori‖ finns representerade i Millenniumseriens 

romaner för att sedan, genom en komparativ analys, bedöma mina egna resultat i förhållande 

till recensenternas och därmed kunna verifiera eller förkasta deras definiering av serien.  

I analysdelens avslutande del kommer jag att undersöka om man i serien finner någon eller 

några av de moderna influenser och trender som jag anser är typiska för dagens 

kriminalromaner och om man därmed kan definiera serien som en modern 

kriminalromansserie. 

 
 

6.1 INSLAG FRÅN PUSSELDECKAREN 

 
Recensenterna Strömberg och Olsson definierar Män som hatar kvinnor som en 

pusseldeckare. Lotta Olsson nämner ordet mysdeckare och Strömberg påpekar att boken är en 

‖Virtuos lek med Pusseldeckarens stränga regelverk‖. I detta avsnitt undersöker jag om de 

kriterier för pusseldeckaren som har fastställts i avsnitt 5.2.5 - Kriterier för pusseldeckaren 

uppfylls i, framför allt, Män som hatar kvinnor. Jag kommer även att undersöka om det finns 

spår av genren i de övriga två romanerna. Först kan det emellertid vara intressant att fundera 

på vad Stieg Larsson själv ansåg om romanens genretillhörighet. Kanske får man en 

fingervisning av det i det här stycket: 

 
Anita var inblandad i Harriets försvinnande men hon kunde inte ha mördat henne 

Hur kunde vara så säker på det?‘ ‗Därför att det här inte är någon jävla pusseldeckare. Om Anita 

Vanger hade mördat Harriet så skulle du ha hittat kroppen för länge sedan. 

(Män som hatar kvinnor, s. 488.) 

 

Om vi i skenet av Caweltis fyra olika typer av aktanttyper för den klassiska pusseldeckaren 

som är grundläggande i en pusseldeckare. (Se avsnitt 5.2.1 - Kriterier för pusseldeckaren.)  

betraktar de två inledande händelsesekvenserna i Män som hatar kvinnor (se bilaga 11) kan vi 

tydligt se följande fyra aktanter representerade; 

 

1. Offer – Harriet Vanger 

2. Den som ber om hjälp - Henrik Vanger ber Mikael Blomkvist om hjälp med ett fall 

3. Detektiv - Mikael Blomkvist, med Salander som sidekick  
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4. Brottslingen - Martin Vanger  

 

I den tredje händelsesekvensen däremot, den som handlar om Mikael Blomkvist och 

Millennium ser aktanterna ut på följande vis:  

 

5. Offer – Mikael Blomkvist 

6. Den som ber om hjälp – Erika Berger ber Henrik Vanger om hjälp 

7. Detektiv - Mikael Blomkvist, med Salander som sidekick  

8. Brottslingen - Wennerström  

 

Till skillnad från händelsesekvens ett och två är Mikael både offer och detektiv i den tredje 

händelsesekvensen. Detsamma gäller för Lisbeth i sin händelsesekvens. Däremot finns ingen 

detektiv i sekvensen eftersom den inte har någon gåta. Även Caweltis sex skeendesteg (se 

avsnitt 5.2.5.1 – Caweltis grundregler för pusseldeckaren) finns representerade i Män som 

hatar kvinnor. Även de passar framförallt in i händelsesekvens 1 och 2.  

 

Introduktion. I första kapitlet presenteras journalisten (detektiven i det här fallet) Mikael 

Blomkvist. Vi får reda på att han är journalist och åtalad för förtal, samt delägare i tidskriften 

Millennium. Introduktionen av detektiven är en vanlig typ av inledning för en pusseldeckare 

men den sidohistoria som presenteras i samband med introduktionen förekommer mycket 

sällan i den klassiska pusseldeckaren. 

 

Någon ber om hjälp. Henrik Vanger kommer till Mikael Blomkvist för att be om hjälp med 

att ta reda på vad som hände med hans brorsdotter Harriet som försvann spårlöst 40 år 

tidigare.  

 

Ledtrådar, fakta och förvillelser. I berättelsen finns gott om ledtrådar som Mikael går 

igenom i sitt sökande efter Harriet. Dessa utgörs bland annat av fotografier från dagen då 

Harriet försvann, samt anteckningar från Henrik Vangers egen utredning av försvinnandet. 

Nedan följer ett exempel på hur Mikael Blomkvist blir förvillad för att sedan komma in på rätt 

spår igen: 

 

Den första upptäckten var ansiktet i Harriet Vangers fönster. Bilden hade en svag rörelseoskärpa 

och hade därför ratats i den ursprungliga uppsättningen. […] När han klickade fram andra bilder 

från olyckan på bron kunde han konstatera att en person mycket väl stämde in på det signalementet 

han kunde utläsa – den tjugoåriga Cecilia Vanger. (Män som hatar kvinnor, s. 302-303.) 
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Vid bordets bortre kortsida satt Cecilia Vanger i sin ljusa klänning och log in i kameran. Bredvid 

henne satt en annan blond kvinna med långt hår och en identisk ljus klänning. De var så lika att de 

hade kunnat vara tvillingar. Och plötsligt föll pusselbiten på plats. Det var inte Cecilia Vanger som 

hade stått i Harriets fönster – det var hennes två år yngre syster Anita, nu bosatt i London. (Män 

som hatar kvinnor, s. 423.) 

 

Annonsering av lösning på gåtan/brottet. Själva annonseringen av svaret på gåtan/brottet 

sker i form av att vi som läsare får reda på att Mikael Blomkvist har listat ut svaret på gåtan. 

Den i pusseldeckare vanligt förekommande scenen där personer pekas ut som potentiella 

gärningsmän innan detektiven avslöjar vem som faktiskt är skyldig finns inte med i den här 

romanen. Den typen av annonsering är dock inget krav för en pusseldeckare om den inte är en 

så kallad whodunnit deckare där det bara finns X-antal personer som kan vara mördaren. 

 

Straffet. Efter att annonseringen av lösningen av gåtan (enbart till läsaren) har skett följer en 

form av upplösning med våldsinslag - något som inte tillhör den klassiska pusseldeckarens 

kriterier utan snarare thrillerns. (Se avsnitt 5.5.2 Kriterier för Thrillern.) Gärningsmannen 

Martin Vanger (I det här fallet personen som indirekt bidrog till Harriet Vangers 

försvinnande) får sitt straff då han begår självmord i en biljakt - en inte helt ovanlig företeelse 

i pusseldeckare. I Stieg Trenters roman Idag röd… förekommer ett liknande fall där 

mörderskan begår självmord genom att köra ihjäl sig. ‖[Konstapel] – Vi låg väl sådär omkring 

50 meter bakom när det hände. Hon körde rakt mot Berget‖
113

   

 Wennerström får också sitt straff även om han inte döms i domstol. När 

Wennerströms kriminella affärer avslöjas tvingas han fly men Lisbeth Salanders handlingar 

leder till hans död. Lisbeth stjäl hela hans förmögenhet vilket gör att han inte kan betala en 

skuld till den Colombianska maffian, därefter tipsar hon pressen (anonymt) om var 

Wennerström befinner sig vilket resulterar i att maffian lokaliserar Wennerström och avrättar 

honom.  

 

Förklaring/lösning av brottet Enligt Caweltis skeendemall (se avsnittet 5.2.5.1 Caweltis 

grundregler för den klassiska detektivromanen) kommer förklaringen före straffet men i den 

här romanen kommer förklaringen efter straffet. Förklaringen till hur och varför Harriet 

försvann är både dramatisk och bjuder på en överraskning. Mikael Blomkvist letar upp 

Harriet Vanger, som aldrig blev mördad utan frivilligt flydde på grund av de övergrepp hon 

fick utstå från sin far och bror. Harriet berättar själv om skeendet den dag hon försvann.  
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Hittills kan vi konstatera att de två berättelser, som Todorov menar konstituerar den klassiska 

pusseldeckaren (se avsnitt 5.2.5.2 Pusseldeckarens två händelsesekvenser) finns 

representerade i händelsesekvenserna 1 och 2 i Män som hatar kvinnor. I händelsesekvens 1 

finner man de händelser som leder till att Harriet Vanger försvinner och i händelsesekvens 2 

finner vi berättelsen om sökandet efter förklaringen till vad som hänt henne. I dessa 

händelsesekvenser kan vi även identifiera många av de typiska element som hör till en 

pusseldeckare; en till synes omöjlig gåta med ett slutet sällskap på landet, kartor (Se bilaga 5 - 

Kartor) och kluriga ledtrådar som är karaktäristiska för pusseldeckare. De kriterier som saknas 

är 1. förhör av de misstänkta. Flera av personerna som är misstänkta talar detektiverna aldrig 

med vilket är mycket ovanligt för att vara en klassisk pusseldeckare. 2. Möjlighet för läsaren 

att kunna lösa gåtan. Att lösa gåtan i Män som hatar kvinnor i förväg är omöjligt men å andra 

sidan gjorde vissa författare det i vissa fall omöjligt för sina läsare även under ‖The Golden 

Age-eran.  

 

Fokuserar man på händelsesekvenserna 1 och 2 och använder sig av Todorovs och Caweltis 

kriterier för en pusseldeckare skulle man kunna hävda att Män som hatar kvinnor är en 

pusseldeckare om än till viss del modifierad och moderniserad. Frågan är om man kan bortse 

från de två övriga händelsesekvenserna i romanen och fortfarande definiera romanen som en 

pusseldeckare? Händelsesekvens 3 och 4 som handlar om Lisbeth och Mikael/Millennium ges 

stort utrymme i romanen. 185 sidor av 566, ungefär en tredjedel av romanen, har föga med 

pusseldeckaren att göra. 

 Går man igenom Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes 

utifrån pusseldeckarens kriterier ser man ganska omgående att dessa två böcker inte tillhör 

pusseldeckargenren. Visserligen finns det en gåta – Vem mördade Dag och Mia? – men 

eftersom det ligger en polisutredning i grunden så kommer min analys av dessa två romaner 

ske utifrån polisromanens kriterier istället för de kriterier som gäller för pusseldeckaren. 

 

6.2 INSLAG FRÅN POLISROMANEN  
 

Recensenterna Strömberg och Olsson hävdar att Stieg Larssons andra roman i 

Millenniumserien Flickan som lekte med elden är en polisroman. I detta avsnitt ska jag ta 

utreda om deras påstående är befogat. Då Flickan som lekte med elden inte är en fristående 

roman utan hör ihop med Luftslottet som sprängdes analyserar jag de båda romanerna 
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tillsammans utifrån de kriterier som får anses som vedertagna för polisromansgenren. I Män 

som hatar kvinnor spelar polisen inte någon aktiv roll vilket gör att det inte är motiverat att 

analysera romanen utifrån polisromanens kriterier.  

 Polisen får en aktiv roll i Flickan som lekte med elden i och med att den 

nyanställde journalisten Dag Svensson på Millennium och hans fru Mia Bergman mördas och 

en polisutredning startar. Det anmärkningsvärda i den här romanen är att morden på Dag 

Svensson och Mia Bergman sker först över 200 sidor in i romanen – något som är mycket 

ovanligt för polisromaner. Utöver polisutredningen förekommer tre andra undersökningar 

som är relaterade till morden vilket innebär att det totalt genomförs fyra olika utredningar om 

mordfallen, något som är mycket ovanligt i kriminalromaner. Nedan presenteras de fyra olika 

utredningarna som skiljer sig en hel del åt.  

 

Polisens utredning   

Precis som i traditionella polisromaner så spelar kollektivet en viktig roll. Poliskollektivet är 

en värld med olika typer av karaktärer som både harmoniserar och kontrasterar varandra. I 

kollektivet finner man vänskap men också avundsjuka och konflikter mellan kollegorna.  

 Fyra av poliserna är mer framträdande än de andra poliserna och det är Jan 

Bublanski, Sonja Modig, Hans Faste och Richard Ekström. De fungerar i par som varandras 

motpoler. På chefsnivå porträtteras åklagare Richard Ekström som en dryg och karriärdriven 

person medan hans motpol, poliskommissarie Bublanski, porträtteras som sympatisk och 

kompetent. Författaren har skapat en ‖good cop‖ och en ‖bad cop‖. På samma sätt gestaltas 

Sonja Modig och Hans Faste. I deras fall tycks till och med namnen konstruerade för att skapa 

en positiv respektive negativ känsla Modig – Faste. Modig genererar positiva tankar medan 

man associerar Faste med ord som macho, militär, fascism. Hjältarna i romanerna (Lisbeth 

och Mikael), som sätter normen i romanen, har egenskaper som liknar Modig och hennes 

namn men står i motsats till Faste och hans namn. Kontrasten mellan Modig och Faste visas 

tydligt i ett avsnitt ur Flickan som lekte med Elden när Modig och Faste håller på att förhöra 

Lisbeth Salanders flickvän:  

 
‗Bublanski gav mig i uppdrag att överta förhöret med henne. Du tillför inte ett skit.‘ 

‗Äh, vad då? Den där jävla surfittan slingrar sig som en orm. ‘ [...] 

‗Gå och leta reda på Curt Svensson och utmana honom på luffarschack eller gå ned och skjut 

pistol i klubbrummet eller gör vad fan som helst men håll dig borta från det här förhöret. ‘ 

‗Vad fan är du på det viset för, Modig? ‘ 

‗Du saboterar mitt förhör. ‘ 
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‗Är du så tänd på henne att du vill förhöra henne ensam? ‘ 

  (Flickan som lekte med elden, s. 360.) 

 

De olika karaktärerna kontrasterar inte bara mot varandra, de har också stereotypiska 

karaktärsdrag. Det finns visserligen inga vedertagna regler och mönster, eller rent uttalade 

aktanter för polisromaner som i pusseldeckaren men en rad stereotyper inom poliskollektivet 

är vanligt förekommande i traditionella polisromaner, polisfilmer och polisserier på TV. (Se 

avsnitt 5.3.4.1 - Poliskaraktärer.)  

 

Förundersökningsledare, Richard Ekström, är åklagare och gestaltas som en opportunist 

som gör allt för att gynna sin egen karriär. Han har press på sig ovanifrån att lösa morden så 

fort som möjligt, något som skapar konflikter med poliskommissarie Bublanski. 

  Att chefen över poliskommissarien är en otrevlig karriärist är ett fenomen som 

framförallt har blivit vanligt förekommande i moderna polisteveserier. I Beckfilmerna med 

Peter Haber som kommissarie Beck finns karaktären Joakim Wersén med i ett flertal filmer. 

Han utgör Becks ganska otrevliga och karriärdrivna chef. Wersén finns inte med i 

Sjöwall/Wahlöös romaner utan har tillkommit i filmsviten. Även chefen de Klerkk i Van 

Veeteren-filmerna har liknande drag.  

 

Spaningsledare, Bublanski är ledaren i gruppen och har fått öknamnet bubbla, ett namn som 

han har fått på grund av hur hans ansikte ser ut när han blir arg. Bublanski gestaltas 

genomgående som en kompetent och duktig polis som har fullt upp med att hålla ordning på 

utredningen. Han är en person man tydligt ska se som en protagonist och har likheter med ett 

flertal kända litterära kommissarier som till exempel Beck, Wallander och Van Veeteren. 

 

Hans Faste har likheter med stereotypiska machopolisen som representeras av Gunwald 

Larsson i Sjöwall/Wahlöös böcker och som blev ett begrepp när Mikael Persbrandt började 

spela rollen som Gunwald i Beckfilmerna. I början av serien skildrades Larsson på ett 

negativt sätt men författarna förstod snart att det fanns potential till att göra karaktären mer 

mänsklig och omtyckt och man började visade Larssons mjuka sida utan att ta bort den hårda 

jargongen och de tuffa orden. Någon mjuk sida ser man däremot inte hos Faste som säger så 

här (utan att ha några egentliga belägg för att hon skulle vara prostituerad) om Lisbeth 

Salanders passbild: ‖‗Fan hororna ser allt jävligare ut. Du ska vara rätt nödbedd för att plocka 

upp henne.‘ Curt Svensson sa ingenting.‖ (Flickan som lekte med elden, s. 263.) Faste uttalar 
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sig politiskt inkorrekt och hatar kvinnor vilket inte kan tolkas som något annat än att han är en 

‖bad cop‖ eftersom hans syn på kvinnor är den motsatta än mot den som representeras av den 

kvinnliga protagonisten (Lisbeth) och överhuvudtaget i strid mot den implicerade normen i 

dessa romaner. 

 

Sonja Modig är Bublanskis förtrogna som får stor plats både i romanen och i utredningen. 

Hon framställs som en intelligent och duktig polis vars typ man hittar i många andra 

polisromaner. Dessa kvinnor blir accepterade just på grund av sin duktighet. Om man jämför 

beskrivningen av Sonja Modig nedan med beskrivningen av Wallanders kvinnliga 

poliskollega Ann-Britt Höglund (se avsnitt 5.3.4.1 – Poliskaraktärer) ser man att dessa 

karaktärer framställs på ett liknande sätt: 

 
Sonja Modig var den person i rummet som han [Bublanski] hade störst förtroende för. […]Hon var 

noggrann och metodisk, men Bublanski hade tidigt noterat att hon även hade den egenskap som 

han personligen betraktade som det mest värdefulla i utredningar. Hon hade fantasi och förmåga 

att associera. (Flickan som lekte med elden, s. 240) 

 

Bevismaterial är en central del i polisromaner och polisteamet samlar ihop en rad olika 

bevismaterial som alla pekar mot Lisbeth. Det mest komprometterande materialet är Lisbeths 

fingeravtryck på mordvapnet: ‖Vi har en träff i registret på den andra personen. Avtryck från 

höger tumme och pekfinger. – Vem? […] Hon heter Lisbeth Salander.‖ (Flickan som lekte 

med elden, s. 249.) I det här fallet är bevismaterialet korrekt men vi som läsare vet att bevisen 

är missvisande och Lisbeth oskyldig. Man vill att polisen ska inse det som Mikael och Lisbeth 

redan vet.  

 

Mikael Blomkvists och tidningen Millenniums utredning.  

Den andra utredningen startar när Mikael och i förlängningen tidningen Millennium beslutar 

sig för att stötta Salander och starta en egen utredning av morden på Dag Svensson och Mia 

Bergman vilket de gör de av två anledningar. Den första anledningen är att Dag Svensson var 

anställd hos Millennium och ur journalistisk synpunkt så är det viktigt för dem att leta reda på 

mördaren. Den andra anledningen är att Lisbeth är en god vän till Mikael. Lisbeth räddade 

hans liv i första romanen vilket är anledning nog för Mikael och Erika Berger att tvivla på 

hennes skuld, ta reda på sanningen och hitta en alternativ gärningsman till morden.  

 I och med att tidningen Millennium står bakom undersökningen kan Mikael göra 

undersökningar och efterforskningar på ett helt annat sätt än om han skulle driva utredningen 
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privat. Han kan exempelvis använda sig av källskydd vilket gör att han kommer längre i sin 

utredning än polisen.  

  När Mikael till sist får kontakt med Lisbeth Salander via Internet tar han henne 

till hjälp för att börja nysta i den stora konspiration som har pågått sedan slutet av 1970-talet 

där Zalachenko innehar en central roll. Det är civilpersonen Mikael och det privata företaget 

Millennium som, efter att ha fått hjälp av Lisbeth och hennes tidigare förmyndare Palmqvist, 

kopplar ihop alla pusselbitar. 

 

Dragan Armanskijs och Milton Securitys utredning 

Dragan Armanskijs undersökning av morden på Dag Svensson och Mia Bergman baseras sig 

på personliga intressen. Som Lisbeths tidigare arbetsgivare är han en av ytterst få personer 

som har kommit Lisbeth något sånär nära. Detta fick man som läsare se redan i första 

romanen Män som hatar kvinnor. Precis som Mikael använder sig av tidningen Millennium 

använder sig Armanskij av sitt företag Milton Security för att kunna utföra undersökningen, 

något han inte hade kunnat göra på samma sätt som privatperson. Hans utredning är inte lika 

aktiv som Millenniums men leder till ett par viktiga spår som är nödvändiga för utvecklingen. 

Han sluter dessutom ett avtal med polisen där han upplåter två av sina anställda att assistera 

polisen i deras utredning. För att själv kunna följa polisutredningen beordrar han en av sina 

medarbetare att agera mullvad i utredningen. Polisen får å ena sidan förstärkning men å andra 

sidan så visar det sig att Niklas Eriksson, en av de två tjänstemän som Milton Security lånar ut 

till polisen, läcker uppgifter till media om polisens arbete vilket inte är till någon fördel för 

utredningen. Dragan Armanskij har god kontakt med Mikael och de håller varandra 

uppdaterade om varandras utredningar. Det är Armanskij som förmedlar kontakten mellan 

statens författningsskydd och Mikael/Millennium vilket är avgörande för att ‖Sektionen‖ ska 

fällas. 

 

Lisbeth Salanders utredning 

När morden har skett och Lisbeth inser att hon är misstänkt för mord försöker hon själv, med 

hjälp av sina hackerkunskaper ta reda på vad som egentligen har hänt. Slutligen faller alla 

pusselbitarna på plats och hon förstår den konspiration som har legat bakom allting. En del av 

den informationen delger hon Mikael som på så sätt kan lista ut vad som ligger bakom 

morden. 

 Det man kan se när man jämför de olika utredningarna är att Stieg Larsson har 

skapat karaktärerna och utredningarna så att läsaren först och främst sympatiserar med 
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privatpersonernas utredningar. Mikael vet hela tiden mer än polisen och det är Mikael och 

Lisbeths som löser mordfallen. Polisen klarar uppenbarligen inte sitt uppdrag. Det är precis 

som i Doyles böcker där Holmes har föga tillit till polisen och helt klart står över dem i 

intelligens och kompetens. (Se citat längs ned på sidan 26.) Trots den till viss del negativa 

skildringen av polisen så finns det också mycket positiva beskrivningar av polisen som är 

typiska för traditionella polisromaner. Bublanski och Sonja Modig – som efter ett tag inser att 

Mikaels teorier stämmer – blir ‖allierade‖ även om det inte är någon tvekan om vilka som är 

de riktiga hjältarna i romanerna (Lisbeth/Mikael).  

 Bublanski och hans polisteam skulle kunna vara vilket polisteam som helst i 

vilken polisroman som helst där de själva löste sina fall. Alla de kriterier för en polisroman 

som man hittar hos Scaggs, Knight och Symons (se avsnitt 5.3.4 – Kriterier för polisromanen) 

finns med i roman två och tre och kan appliceras på Bublanskis team förutom de kriterier som 

är så självklara att de sällan nämns.  

 

- I traditionella polisromaner förväntar man sig att hitta huvudprotagonisten i 

poliskollektivet. Så är inte fallet i vare sig Flickan som lekte med elden eller 

Luftslottet som sprängdes. Huvudprotagonisten i dessa romaner får tillskrivas 

Lisbeth eller möjligen Mikael. 

 

- Polisromaner brukar inledas med ett brott, här sker brottet – morden – över 200 

sidor in i romanen  

 

- Det brukar vara polisen som löser fallet men i det här fallet är det Mikael med 

hjälp av Lisbeth, Millennium och Holger Palmgren som löser mordgåtan. 

 
Man kan konstatera att det finns starka inslag av polisromanen i både Flickan som lekte med 

elden och Luftslottet som sprängdes. Larsson har definitivt använt sig av element som vi 

känner igen från polisromanen. En stor del av de kriterier som karaktäriserar polisromanen 

finns representerade i romanerna men en del av det som i normala fall skulle vara polisens 

uppgift i polisromaner tas över av privatpersoner från de övriga utredningarna. 

Grundläggande faktorer som till exempel att det inte är polisen som löser fallet saknas vilket 

gör att det blir svårt att kategorisera Flickan som lekte med elden eller Luftslottet som 

sprängdes som polisromaner ens i moderniserad form.  
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6.3 INSLAG FRÅN SPIONROMANEN 
 

Recensenterna hävdar att Luftslottet som sprängdes liknar en spionroman. Romanen är som 

jag tidigare nämnt en enhet tillsammans med Flickan som lekte med elden och därför måste 

man analysera dessa två romaner ihop. I Män som hatar kvinnor förekommer det ingen spion, 

politiskt spel eller konspiration och därmed analyserar jag inte romanen i det här avsnittet.  

 Det finns en spion med i dessa två romaner och det är den avhoppade sovjetiska 

spionen Zalachenko som ger information om Sovjet till den svenska staten. Zalachenko 

hoppar inte av till Sverige av ideologiska skäl utan för att rädda sitt eget skinn när han hamnar 

i onåd hos den sovjetiska staten. Avhopparromaner bygger på att en spion hoppar av från öst 

(de onda) till väst (de goda). I och med att avhopparen hoppar av till väst blir han/hon också 

‖god‖ så länge han/hon inte utför dubbelspioneri. Det som är intressant med den här romanen 

är att man inte kan kalla vare sig den svenska staten eller den avhoppade spionen för god 

eftersom resultatet av Zalachenkos avhopp är Lisbeth och hennes mor. Inte heller Sovjet 

framstår som något specifikt positivt. Varken Sovjet eller den svenska staten skapar monstret 

Zalachenko (det påpekas att han hade psykopatiska drag redan innan han kom till Sverige) 

men staten blir en medbrottsling till Zalachenko och därmed har Larsson vänt upp och ned på 

den traditionella avhopparromanen. Med det sagt så måste jag ändå klargöra att det här inte är 

en avhopparroman. Zalachenkos avhopp återberättas endast i romanen och skedde långt innan 

handlingarna i romanerna utspelar sig. Från det ögonblick den svenska staten inte längre har 

nytta av hans kunskaper (i början på 1990-talet) är han inte längre en spion utan en ‖vanlig‖ 

skurk. Romanerna följer heller inte heller kriterierna för spionromanen. (Se avsnitt 5.4.4 – 

kriterier för spionromanen.)  

 

1. Huvudpersonen är ingen agent. Agenten är i det här fallet en av bokens antagonister.  

2. Romanerna passar inte in på någon av Brobergs tre typer av spionromaner  

3. Zalachenko har inget politiskt uppdrag i romanerna, han har för länge sedan slutat att 

vara en aktiv spion och ägnar sig istället åt kriminell verksamhet. 

 

‖Sektionen‖ som hemlighöll Zalachenkos identitet sysslar med någon form av spionage men 

arbetar främst inte på fältet. Det finns likheter med Jan Guillous romaner där det också finns 

en hemlig grupp. Den stora skillnaden mellan dessa grupper är dock att Hamilton och hans 

gäng är aktiva spioner som arbetar på det internationella fältet och skildras som ‖goda‖. I 

Millenniumserien är det tvärtom. ‖Sektionen‖ är egentligen inte operativt aktiv förrän de två 

före detta sektionsmedlemmarna och gestaltas som ‖ond‖ först när Gullberg och Clinton går 



 68 

in och agerar som om de fortfarande hade samma befogenheter som på 70-talet. Att de som 

egentligen driver ‖Sektionen‖ i nutid inte riktigt är med på planerna märks i det här stycket: 

 
‗Du visste att han [Gullberg] tänkte döda Zalachenko?‘ 

‗ [Clinton] Självfallet hans uppdrag var att se till att Zalachenko aldrig fick möjlighet att prata och 

som du vet kan man inte hota honom eller resonera med honom. ‘  

‗Men förstår du inte vilken skandal det här kan bli? Är du lika rubbad som Gullberg? ‘ 

‗Det var ett operativt beslut. Jag sörjer min vän, men jag kommer förmodligen följa honom strax. ‘ 

[...] 

‗Det viktiga är att från och med nu så måste du rätta dig in i ledet. ‗Don´t rock the boat.‘ Han 

spände blicken i Wadensjöö. Det var plötsligt stål i sjuklingens ögon.‘ 

‗Det du måste förstå är att Sektionen är det svenska totalförsvarets spjutspets. Vi är den sista 

försvarslinjen. Vårt jobb är att vaka över landets säkerhet. Allt annat är oviktigt. ‘ [...] 

Wadensjöö kände paniken växa. (Luftslottet som sprängdes, s. 170-171.) 

 

‖Sektionen‖ (eller snarare Clinton) är beredd att gå hur långt som helst för att dölja sektionens 

agerande gällande Zalachenko och planerar därför att mörda honom vilket framställ som 

lagvidrigt och moraliskt förkastligt. 

 
Vi är överens om att Blomkvist är den person som utgör största hotet mot oss och att det är 

sannolikt att han kommer att publicera något i nästa nummer av Millennium. Vi kan inte hindra 

publiceringen. Alltså måste vi förinta hans trovärdighet. Om han mördas i vad som tycks vara en 

uppgörelse i den undre världen och polisen därefter hittar narkotika och pengar i hans lägenhet så 

kommer utredningen att dra vissa slutsatser. (Luftslottet som sprängdes s. 560-561.) 

 

‖Sektionens‖ agerande när det gäller Zalachenko är egentligen en form av konspiration som 

passar in under thrillergenren som politisk thriller snarare än spionromanen. Då varken 

Flickan som lekte med elden eller Luftslottet som sprängdes uppfyller något av de kriterier 

som jag har sammanfattat i avsnitt 5.4.4 – kriterier för spionromanen är det svårt att se hur 

man skulle definiera dessa romaner som spionromaner.  

 

 

 

6.4 INSLAG FRÅN THRILLERN 
 

Recensenterna Olsson och Strömberg nämner inte thrillern i sina recensioner av 

Millenniumserien men jag anser att man hittar tydliga influenser från genren i romanerna. 

 Män som hatar kvinnor börjar, som vi redan konstaterat, som en pusseldeckare 

utan några thrillerinslag. Det finns en tydlig gåta, någon ber om hjälp med att lösa gåtan men 
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på sidan 336, mer än en tredjedel in i romanen, händer det något som bryter pusseldeckarens 

mönster. De fem citat jag har återgivit nedan visar på en början, en upptrappning och en 

upplösning av våldsinslag. När Mikael Blomkvist upptäcker att någon har genomsökt hans 

hem är ett detta ett tecken på att hans säkerhet är i fara: 

 
1. Det var små subtila detaljer som Mikael enkelt hade kunnat missa om han inte hade varit 

uppmärksam. […]Mikael mindes med säkerhet att den [skrivbordslådan] hade varit lite på glänt då 

han dagen innan lämnat Hedebyön för att åka till Stockholm. En stund satt han och tvivlade på sig 

själv. Sedan växte en visshet inom honom om att någon hade varit inne i huset.(Män som hatar 

kvinnor, s. 336.) 

 

Denna farhåga uppgraderas till ett indirekt hot när Mikael Blomkvist katt dödas.  

 

2. Under natten hade någon besökt gäststugan med en ovälkommen present. På bron låg ett halvt 

förkolnat kadaver av en styckad katt.‖ (Män som hatar kvinnor, s. 391.) 

 

Nästa steg i upptrappningen är när antagonisten beskjuter Blomkvist. 

 

3. Plötsligt hörde han en skarp knall samtidigt som en kula slog in i en grå betongmur någon 

centimeter från hans huvud. Därefter kände han smärta vid hårfästet då splitter rev upp ett djupt 

jack. (Män som hatar kvinnor, s. 404.) 

 

I ett sista led i våldsupptrappningen fångar Martin Vanger, antagonisten, Mikael Blomkvist i 

sin tortyrkällare. Det våld som förekommer är mycket grovt. 

 

4. ‖Martin närmade sig bakifrån och sa åt Mikael att lägga händerna på ryggen. Han låste dem 

med handbojor. Sedan sparkade han Mikael i skrevet och överöste honom med våldsamma slag. 

Vad som hände därefter framstod som en mardröm. Martin Vanger pendlade mellan rationalitet 

och sinnessjukdom. Stundtals var han till synes lugn. I nästa stund gick han fram och tillbaka i 

källaren som ett djur i en bur. (Män som hatar kvinnor, s. 431.) 

 

Vi får inte bara se mördarens våldsamma natur utan även Lisbeth Salander, använda sig av 

kraftigt våld.  

 

5. Mikael såg inte Martin Vangers ansiktsuttryck, men han kunde nästan fysiskt känna hans chock 

då han snurrade runt. En sekund stod tiden stilla. Sedan sträckte sig Martin Vanger efter pistolen 

som han hade lämnat på pallen. Lisbeth Salander tog tre snabba kliv framåt och svingade en 

golfklubba hon hade haft gömd vid sidan. Järnet flög i en vid både och träffade Martin Vanger 
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över nyckelbenet vid axeln. Slaget hade en fruktansvärd kraft och Mikael kunde höra att någonting 

gick sönder. Martin Vanger vrålade.‖ (Män som hatar kvinnor, s. 445.) 

 

Det är tydligt att Stieg Larsson i och med våldsekvenserna i Män som hatar kvinnor har 

skiftat genre från pusseldeckare till thriller. Från sidan 391 till 451, som jag härmed kommer 

referera till som ‖thrilleravsnittet‖ i den här romanen, byggs det upp en spänning i 

händelseförloppet via snabb växelfokus mellan Mikael och Lisbeth som befinner sig på två 

olika platser. Här hittar vi också en cliffhanger som avslutar del tre i Män som hatar kvinnor. 

 
‗Jag tror att du ljuger. Det är bara du och Salander som vet något. Ni har inte pratat med någon då 

skulle polisen ha varit här redan.‘ […] 

‗Och om du har fel? ‘ […] 

‗Om jag har fel så är det verkligen slut. Men jag tror inte det. Jag spelar på att du bluffar. Vad har 

jag för val? […] Jag måste hitta henne. ‘ 

‗Hon åkte till Stockholm vid lunchtid. ‘ […] 

‗Jaså. Varför har hon i så fall suttit på arkivet på Vangerkoncernen hela kvällen? ‘ 

Mikaels hjärta gjorde ett dubbelslag. Han visste. Han hade vetat helat tiden.  […]  

‗Arkivchefen meddelade mig att Dirch Frode hade gett henne order om att låta Salander sitta hur 

sent hon ville. Det betyder att hon kommer hem någon gång i natt. Vakten ska ringa mig när hon 

lämnar kontoret. ‘   

(Män som hatar kvinnor, s. 433.) 

 

På sitt håll har Lisbeth listat ut vem mördaren är. Läsaren förstår snabbt att denna 

konfrontation kan sluta blodigt. Den fråga som författaren uppenbart vill att läsaren ska ställa 

sig och som är typisk för thrillern är denna; ‖Hinner Lisbeth fram i tid för att rädda Mikael?‖  

 Under detta thrilleravsnitt försvinner tanken på vem som mördade Harriet 

Vanger till förmån för fruktan att detektiverna är i stor fara, det vill säga, gåtan är 

underordnad spänningen. Det är först när thrillerdelen kulminerar i Martins självmord som 

läsaren återgår till att fundera över vad som egentligen hände med Harriet Vanger. Stieg 

Larsson skiftar i detta ögonblick relativt fort tillbaka till pusseldeckarens mönster och den 

sista delen av Caweltis sex skeendesteg. 

 Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes är i större 

utsträckning än Män som hatar kvinnor uppbyggd som en thriller. (Se avsnitt  

5.5.2 – Kriterier för thrillern.) Följande inslag visar detta: 

 

1. Konspiration är ett vanligt förekommande inslag i thrillern och finns med i 

Millenniumserien. ‖Sektionen‖ agerar hemligt och på ett olagligt sätt när de låter 
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Zalachenko komma undan övergreppen på Salanders mor och ser till att Salander blir 

inspärrad på barnpsyk: ‖Alexander Zalachenko hade arbetat för Säpo. Det var ingen 

utredning. Det var ett nedtystande. Zalachenko var viktigare än Agneta Salander. Han 

fick inte identifieras och hängas ut. Zalachenko existerade inte.‖ (Flickan som lekte 

med elden, s. 552) 

 

2. ”Den jagade mannen temat” är också vanligt förekommande i thrillers och Lisbeth 

Salander är en jagad kvinna i Flickan som lekte med elden: 

 
Trots sin mångåriga strävan efter anonymitet hade hon förvandlats till landets mest ökända och 

omskrivna personer. Med mild förvåning började hon inse att ett rikslarm på en kortväxt flicka 

som misstänktes för ett trippelmord var en av årets största nyhetshändelser, ungefär i nivå med 

Knutbysekten. (Flickan som lekte med elden, s. 391.) 

 

‖Den jagade mannen‖ scenariot skiljer sig emellertid från de flesta ‖jagade mannen‖ 

romaner där huvudpersonen står ensam mot världen och får övertala personer om sin 

oskuld. Det gör inte Salander. Mikael Blomkvist, Dragan Armanskij, Paolo Roberto, 

Palmgren och Miriam Wu tror på henne från början till slut. Spänningen ligger inte i 

att Salander ska hitta folk som tror på henne utan i att Salander ska förstå att det finns 

folk som bryr sig om henne något som ändå får ses som ovanligt.  

 

3. Cliffhangers. Slutet av Flickan som leker med elden är en klassisk cliffhanger som 

följs upp i seriens tredje roman Luftslottet som sprängdes. Romanen slutar med att 

Mikael Blomkvist slår numret till SOS Alarm. Kommer Salander och Zalachenko att 

överleva? Vad händer om de överlever?  

 

4. Andra typiska thrillerinslag är de många actionscener med våld och hot som finns i 

romanerna. (Se bilaga 9 – Actionscener i Millenniumserien.) Erika Bergers 

sidohistoria där hon blir sexuellt trakasserad av en okänd person på hennes jobb som 

senare attackerar hennes hem är en thriller i sig: ‖Hon hade inget minne av att hon 

hade sett mappen på morgonen. Hon hade inte flyttat mappen någonstans. Plötsligt 

blev hon iskall.‖ (Luftslottet som sprängdes, s. 441.)  

 

Jag anser att thrillerinslagen i Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes så 

starka och många att man skulle kunna definiera dessa två romaner som en thriller. Även Män 

som hatar kvinnor har många inslag från thrillern men är mindre påtagliga i den romanen. 
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6.5 INSLAG FRÅN DEN HÅRDKOKTA DECKAREN 
 

Hårdkokta influenser är ingenting som recensenterna har nämnt och jag skulle inte påstå att 

någon av romanerna som helhet är en hårdkokt detektivroman. Jag anser emellertid att 

karaktären och en av protagonisterna i trilogin, Lisbeth, bär tydliga drag av den hårdkokta 

detektiven.  

 

En av grundpelarna hos den hårdkokta detektiven är att detektiven är en ensamvarg. (Se 

avsnitt 5.6.4 - Kriterier för den hårdkokta genren) Lisbeth är i allra högsta grad en ensamvarg 

som inte gärna socialiserar med andra människor något som poängteras i alla romaner:  

 
Hon pratade aldrig om sig själv. Medarbetare som försökte prata med henen fick sällan någon 

respons och gav snabbt upp. Försök att skämta med henne föll aldrig i god jord – antingen 

betraktade hon skämtaren med stora uttryckslösa ögon eller så reagerade hon med tydlig irritation. 

(Män som hatar kvinnor, s. 41-42.) 

 

I den hårdkokta deckaren är valet att vara ensamvarg ett resultat av den hårda värld detektiven 

lever i, den som föder korruption, girighet och maktbegär. I Lisbeths fall så har hon blivit kall, 

cynisk och misstänksam efter allt hon har upplevt. Det är emellertid inte symptomatiskt för 

hela världen som i traditionella hårdkokta romaner. Det finns också en fysiologisk förklaring 

till att hon väljer ensamheten, något hennes gamla förmyndare Palmgren påpekar i Flickan 

som lekte med elden: ‖Hon har extremt svårt att relatera till andra människor. Jag gissar på 

någon form av Aspbergers syndrom eller liknande.‖ (Flickan som lekte med elden, s. 559.) 

 Som jag nämnt i avsnittet om den hårkokta genren utvecklades genren i två olika 

grenar på 50-talet där en av dessa grenar är ‖Detektiven som hämnare‖ en kategori som 

Lisbeth passar in i. I Flickan som lekte med elden söker hon upp sin far för att en gång för alla 

hämnas och avsluta det hela, det vill säga döda sin far eller bli dödad själv. Hur viktigt 

hämndtemat är gestaltas bland annat med titeln för del fyra ‖Terminator Mode‖ i Flickan som 

lekte med elden. ‖Terminator mode‖ är ett uttryck som betyder att man har ett uppdrag som 

går ut på att döda. Samma uttryck återkommer när Paolo Roberto ska förklara hur Lisbeth 

boxades: ‖Ja, det var helt omöjligt att boxas med henne. Hon hade bara ett läge som vi kallade 

Terminator Mode och det var att nita motståndaren, och det spelade ingen roll om det bara var 

uppvärmning eller vänskaplig sparring.‖ (Flickan som lekte med elden, s. 424.)  

 Lisbeth litar inte på myndigheter i någon form utan tar saker i egna händer, och 

gör det med våld om så behövs, vilket är ett resultat av hur hon har blivit behandlad av 

myndigheterna. Hon saknar inte moral men hon har en annorlunda typ av moral som i 
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romanerna blir norm som vi accepterar i den fiktiva världen. Skulle Lisbeth vara en verklig 

karaktär skulle vi kanske inte acceptera hennes handlingar som i många fall är olagliga. 

Exempel på det är exempelvis hennes hämnd på Nils Bjurman och kuppen mot Wennerström. 

 Lisbeth har stora likheter med Sara Paretskys kvinnliga detektiv V.I. 

Warhsawski. Stieg Larsson nämner till och med Paretsky i Flickan som leker med elden och 

ger en tydlig parallell mellan Salander och Warshawski: ‖Mikael hade lagt sig och slagit upp 

en roman av Sara Paretsky när han hörde dörrhandtaget och tittade upp på Lisbeth Salander.‖ 

(Män som hatar kvinnor, s. 390.)  

 

Huvudpersonen i alla utom en av Paretskys romaner är V.I. Warshawski, en kvinnlig 

privatdetektiv. Warshawskis personlighet är inte lätt att beskriva. Hon dricker Black Label, gör 

inbrott i jakten på ledtrådar, och klarar sig bra i slagsmål, men hon bryr sig om vad hon tar på sig 

för kläder, sjunger opera till radion och njuter av sitt sexliv. Trots att Warshawskis temperament, 

impulsivitet, och självständighet ofta drar in henne i de faror hon hamnar i, hoppas läsaren ändå att 

hon ska lyckas vinna mot skurkar, bluffmakare och manschauvinister.
114

 

 

Lisbeths känsla för lagen är i likhet med V.I. Warshawski och andra hårdkokta detektiver 

ambivalent, till skillnad från Mikael som beskrivs som mycket godtrogen: 

 

Hon bedömde honom [Mikael Blomkvist] som en god människa, möjligen med ett stundom lite 

för framträdande Bror Duktig-komplex, Och dessvärre outhärdligt naiv i vissa elementära 

moraliska spörsmål. Han var en överseende och förlåtande natur, som sökte förklaringar och 

psykologiska ursäkter för människors handlande, och som aldrig skulle begripa att världens 

rovdjur bara förstod ett språk.  (Män som hatar kvinnor, s. 537.) 

 

Precis som Paretskys Warshavski gör Lisbeth inbrott hos misstänkta gärningsmän, men 

istället för lägenheter eller hus är det deras datorer hon bryter sig in i för att komma åt 

information. Precis som Warshawski kan Lisbeth slåss, njuter av sitt sexliv och framförallt, 

hon avskyr manschauvinister. Både Paretsky och Salander kämpar speciellt mot de män som 

ger sig på oskyldiga kvinnor.  

 I Wennerströms fall tar Lisbeth lagen i egna händer och agerar både jury och 

domare när hon indirekt sänder honom i döden. Det är ett vanligt grepp i hårdkokta 

detektivromaner (Se avsnitt 5.6.4 - Kriterier för den hårdkokta genren.) Fullt medveten om 

konsekvenserna meddelar hon pressen var Wennerström befinner sig efter hans flykt. Lisbeth 
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går till och med ett steg längre än flesta hårdkokta detektiver i Flickan som lekte med elden 

när hon stjäl flera miljoner av Wennerström. Det framkommer aldrig rent ut varför hon stjäl 

pengarna men det hör till genren att vi som läsare antar en positiv inställning till detta. Det 

rättfärdigas bland annat med att hon anonymt ger en summa pengar till en kvinna som 

Wennerström har behandlat mycket illa. Trots att hon behåller en stor del av pengarna för sig 

själv är det ingen tvekan om att det är Lisbeth som ‖The good guy‖ och Wennerström som 

‖The bad guy‖. Att vi ser Lisbeths kupp mot Wennerström som något positiv har gissningsvis 

tre anledningar som alla är typiska för kriminalromanen:  

 

1. Wennerström är rik.  

2. Han hatar kvinnor.  

3. Han är en mördare.  

 

De övriga superskurkarna i Stieg Larssons romaner (Martin Vanger och Zalachenko) är också 

rika, mördare, hatar kvinnor och är dessutom psykopater.   

 Syftet från författarens sida med att låta Lisbeth stjäla Wennerströms pengar i 

Män som hatar kvinnor skulle man kunna tänka sig vara att Lisbeth ska bli ekonomiskt 

oberoende, vilket är en nödvändighet för utvecklingen av den andra boken men man kan 

också se ideologiska skäl, Lisbeth är fattig, Wennerström är rik. ‖Stjäla från de rika, ge till de 

fattiga‖. Den mentaliteten är tydligt vänsterorienterad och det går inte att komma ifrån att 

Stieg Larsson var uttalat politiskt vänsterorienterad vilket inte är ovanligt bland svenska 

kriminalförfattare. I TV-programmet Babel från den 1 april 2010 var temat ‖Varför skriver 

gamla kommunister så bra deckare?‖ Henning Mankell och Jan Guillou som medverkade i 

programmet menade att många författare med vänsterpolitiska åsikter följde i 

Sjöwall/Wahlöös spår. Exempel är författare som Håkan Nesser och Henning Mankell.  

 k deckare Andra drag som finns hos Lisbeth är specifikt karaktäristiska för den kvinnliga 

hårdkokta detektiven. (Se avsnitt 5.6.4.2 – Den kvinnliga hårdkokta detektiven.) Precis som 

de kvinnliga detektiverna från 80-talet så är Lisbeth föräldralös och skapar en ny familj som 

substitut i Blomkvist, Roberto, Palmgren och Armanskij. Lisbeth vägrar också att vara ett 

offer.  

 I Luftslottet som sprängdes är Salander mer passiv av förklarliga skäl, då hon till 

stor del är sängliggande på sjukhuset och fängslad under rättegången. Därmed blir hennes 

hårdkokta stil inte lika framträdande. 
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6.6 MILLENNIUMSERIEN – EN MODERN KRIMINALSERIE? 
 

I det här avsnittet går jag igenom de sex influenser och trender som gåtts igenom i avsnitt 5.7 

- Den moderna kriminalromanen och undersöker om någon eller några av dessa influenser, 

inslag eller trender finns representerade i Millenniumseriens tre romaner.  

 

6.6.1   Influenser från olika yrkesgrupper 
 

I Stieg Larssons serie får vi insyn i tre olika yrkesgrupper; tidningsbranschen, poliskåren och 

rättsväsendet. Polismiljön har ända sedan 50-talet varit en vanlig miljö i kriminalromaner. 

Skildringen av en rättegång är inte heller den ovanlig. Det som är nytt är att allt fler 

kriminalförfattare ger inblickar i andra yrkesgrupper. (Se bilaga 6 – Moderna inslag hos 

kriminalförfattare) 

 Mikael Blomkvists yrkesroll och tidningen Millennium är en tydlig influens från 

journalistikens värld. Det går inte att bortse från kopplingen till tidningen EXPO som Stieg 

Larsson arbetade på. Det finns dessutom en skildring av arbetet på en svensk morgontidning i 

Luftslottet som sprängdes. I en händelsesekvens som är frikopplad från Lisbeths 

händelsesekvens och morden på Dag Svensson och Mia Bergman får vi följa Erika Berger när 

hon tar över posten som chefsredaktör på en stor tidning. Genom denna sekvens får vi en 

överblick över hur en stor tidning fungerar vilket exemplet nedan visar: 

  

Hon var inte helt övertygad om att hon var rätt person att leda den oformliga organisation som 

utgjorde Svenska Morgon-Posten. Det var ett gigantiskt kliv från Millennium med fem anställda 

till en dagstidning med åttio journalister och ytterligare drygt nittio personer i form av 

administration, teknisk personal, layoutare, fotografer, annonssäljare, distribution och allt annat 

som hör tidningsmakeri till. Dessutom tillkom ett förlag, ett produktionsbolag och ett 

förvaltningsbolag. Sammanlagt 230 personer. (Luftslottet som sprängdes s. 189.) 

 

Ett fenomen som tillhör tidningsbranschens värld är tidningsscoopen. Det finns inte mindre än 

fem olika scoop. (Se bilaga 7 – Tidningsscoop i Millenniumserien.) De skulle kunna vara helt 

ovidkommande för mordgåtan men Stieg Larsson väver ihop mordgåtan med skildringar av 

det yrke som han är mest välbekant med.   

 Förutom journalistens och polisens värld får vi också en inblick i det svenska 

rättsväsendet. En stor del av Luftslottet som sprängdes går ut på att hitta tillräckliga bevis för 

att rädda Salander varav den sista delen utspelar sig i en rättegångssal. Här är det Mikaels 

syster Annika Giannini, Lisbeth Salanders advokat som är hjältinnan. Stieg Larsson bygger 
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upp rättegångsdramat som i amerikanska advokatserier där kampen ligger mellan advokater 

och vittnen och det framförallt handlar om att förstöra varandras trovärdighet:  

 

‗Du menar att en 16-årig flicka som har sex är neurotisk?‘ 

‗Du förvränger mina ord‘ 

‗Men du vet inte om hon någonsin fått ekonomisk ersättning för sexuella tjänster? ‘ 

‗Hon har aldrig gripits för prostitution‘ 

‗Vilket hon knappast kan gripas för eftersom det inte är ett lagbrott. ‘ 

‗Eh, det är riktigt. Vad det handlar om i hennes fall är ett tvångsmässigt neurotiskt beteende. ‘ 

‗Och du har inte tvekat att dra slutsatsen att Lisbeth Salander är sinnesjuk utifrån detta tunna 

material. När jag var 16 söp jag mig redlöst berusad på en panna vodka som jag stal av min pappa. 

Menar du att jag därmed är sinnessjuk? ‘ 

‗Nej, självfallet inte. ‘ 

‗Stämmer det inte att då du själv var 17 år var du på en fest där du blev så fruktansvärt berusad att 

ni gav er ut på stan och pangade rutor nere vid torget i Uppsala. Du greps av polisen och fick 

nyktra till dig och fick sedan ett strafföreläggande. ‘  

Peter Teleborian såg häpen ut. ‘ 

‗Eller hur? ‘ 

‗Jo man gör så mycket dumt när man är 17. Men…‘ 

‗Men det föranleder inte dig att dra några slutsatser om att du har en allvarlig psykisk sjukdom?‘ 

(Luftslottets som sprängdes, s. 627.) 

 

Som ni kan se i citatet ovan så är det nästan för enkelt för advokaten att vända Teleborians 

vittnesmål mot honom. Det är inte spännande eftersom vi vet att han är skyldig. Det 

intressanta är att se hur de överlägsna besegrar de svagare.  

  

6.6.2  Influenser från dramaserier och vardagsliv 
 

Inslag och skildringar av saker som inte har med brottet eller gåtan att göra utan fokuserar på 

karaktärernas privatliv finns det gott om. Huvudkaraktärerna Lisbeth och Mikael har ett antal 

kärlekshistorier i serien som skulle passa in i vilken såpa som helst. (Se bilaga 8 - 

Kärleksaffärer i Millenniumserien.) Familjeliv och barn behandlas knappt i trilogin. De enda 

barn som förekommer flyktigt, och vars namn vi aldrig får veta är Mikael Blomkvists systers. 

 I serien får vi även följa lite mindre betydande karaktärer. Ett exempel på det är 

Erikas livvakt. I ett sidospår skildras hennes erfarenhet av kvinnomisshandel som är ett 

genomgående tema i Stieg Larssons böcker: 
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Det var därför hon hade slutat på Södermalmspiketen. Hon hade fått ett enda galet utbrott av raseri 

vid ett enda tillfälle då piketen för tredje gången på lika många dagar hade åkt till en adress i 

Hägersten sedan samma kvinna hade ringt polisen och skrikit på hjälp därför att hennes man hade 

misshandlat henne. (Luftslottet som sprängdes, s. 503.)  

 

Detta sidospår har ingenting med trafficking eller morden på Dag Svensson och Mia 

Bergman att göra men är ett exempel på det stora persongalleri som Stieg Larsson bygger 

upp i serien. Det är så stort att det gott och väl skulle kunna ligga som underlag för många 

romaner om tidningen Millennium, Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander som inte 

nödvändigtvis behöver inkludera mordfall. Det hade också kunnat ha utvecklats till en 

långvarig drama/thrillerserie.  

 

 

6.6.3  Influenser från den undre världen/organiserad brottslighet 
 

I serien skildras trafficking som ett stort problem. Stieg Larsson skildrar hur trafficking 

bygger på organiserad brottslighet. Av Dag Svensson och Mia Bergman får vi som läsare reda 

på hur det går till när flickor luras från öst till väst: ‖Du kan utgå från att det vid varje givet 

tillfälle finns ungefär 100 aktiva tjejer som i någon bemärkelse är offer för trafficking. Det 

innebär att den totala omsättningen i hela Sverige varje månad hamnar på drygt 6 miljoner 

kronor och per år alltså någonstans kring 70 miljoner kronor.‖ (Flickan som lekte med elden, 

s. 103.)  

 I Flickan som lekte med elden lär vi känna ett antal brottslingar som bedriver 

trafficking och torskar som utnyttjar flickorna. Organisationen drivs med hjälp av en MC 

klubb. Det är dock viktigt att poängtera att till skillnad från Jens Lapidus romaner så skildras 

de personer som bedriver traffickingverksamheten som rakt igenom onda i serien. I 

verkligheten och i Lapidus böcker är det inte så svart och vitt.  

 

 

6.6.4  Influenser från actionfilmer/actionserier på TV/kriminalserier på 

TV 
 

Precis som i actionserier på TV så är det våld som framställs i Millenniumserien orealistiskt. 

Det är en form av visuellt våld som är mycket detaljerat och ger mindre utrymme för läsaren 

att själv fantisera fram en bild av våldshändelsen. Jag har tidigare beskrivit thrilleravsnittet i 

Män som hatar kvinnor, där Martin Vanger tagit Mikael till fånga och Lisbeth kommer för att 

rädda honom. Det finns ett antal liknande spektakulära händelser i de andra böckerna (Se 
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bilaga 9 – Actionscener i Millenniumserien). Ett exempel är Lisbeths kamp mot Ronald 

Niedermann i slutet av Luftslottet som sprängdes. Det är helt osannolikt att Lisbeth ska vinna 

över Niedermann men det har effekt. Läsaren får samma känsla som man får när man ser 

Sylvester Stallone i filmen Rocky (1976) slå från underläge och vinna, eller när man ser 

filmen The Gladiator (2000). Skillnaden är att de är män, i Millenniumserien är det Lisbeth 

som står för de flesta actionscenerna. Men det finns kvinnliga förebilder. Likheterna mellan 

slutet av Flickan som lekte med elden och actionfilmen Kill Bill (2003)
115

 är slående. Den 

brittiska journalisten Barry Forshaw, författare till Stieg Larsson-biografin The man who left 

too soon (2010), påpekar likheterna i en intervju i DN: 

 

 Man vet att handlingen inte är trovärdig och Lisbeth Salander... ja, hon finns helt enkelt inte och 

ska inte finnas heller, säger han 

 Det är lite ‖Kill Bill‖ över henne, tillägger han och syftar på Uma Thurmans osannolika roll som 

The Bride i Quentin Tarantinos film.
116

 

 

I Kill Bill ger sig hjältinnan ut på en hämndresa efter att ha blivit sviken av en man. Hon blir 

skjuten och begravs levande men tar sig med hjälp av enorma krafter upp ur graven. På 

liknande sätt blir Lisbeth skjuten i huvudet och begravs levande. Med hjälp av ett cigarettetui 

gräver hon upp sig upp ur jorden och återvänder till gården för att avsluta det hon påbörjat. 

Den andra filmen jag tänker på är Enough (2002).
117

 En ung kvinna med ett litet barn blir 

grovt misshandlad psykiskt och fysiskt av sin man. Hon försöker fly men mannen hittar henne 

vart hon än tar vägen. Till slut bestämmer hon sig för att kämpa istället för att fly. Hon lär sig 

kampsport, kartlägger hans liv och planerar att attackera honom i hans eget hem.  

 Lisbeth Salander är en blandning av kvinnorna i Kill Bill och Enough.  Precis 

som dessa kvinnor har hon blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av män och bestämmer sig 

för leta upp den man som har plågat henne, väl medveten om att det kan sluta med hennes 

egen död. Att hon är medveten om det gestaltas i det här meddelandet till Mikael: ―[Tack för 

att du varit min vän] Mikael kände en kyla krypa längs ryggraden. Det var inte det svaret han 

hade hoppats på. Det kändes som en avskedsreplik. Lisbeth Salander ensam mot världen.” 

(Flickan som lekte med elden, s. 568)  
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Det kraftiga våld som finns i Millenniumserien är inte ovanligt i moderna 

kriminalromaner. Det finns flera orsaker till det. En anledning kan vara just påverkan från 

filmvärlden. Kill Bill är en våldsam film med mycket visuellt våld och Larsson har 

uppenbarligen hämtat inspiration från filmens huvudkaraktär och säkerligen även våldet.  I en 

intervju som jag gjorde med Sara Paretsky ställde jag den här frågan: 

 

You told me that you liked Stieg Larsson´s Lisbeth Salander in general but had a hard time with 

the graphic description of the sexual abuse. It seems you draw some line there. Do you think books 

in general today are more graphic when it comes to violence and sex? And if so, do you have any 

idea why? Is it influences from TV and movies we see or perhaps symptoms of something else? 

 

[Svar från Sara Paretsky.] These are tough questions to answer in a short way. I think sadistic and 

graphic violence have always been a sub-part of the genre, but were considered pornographic and 

were not widely distributed or read until the last 15 or 20 years. The level and degree of graphic 

violence seems to get more extreme all the time. I think this is partly due to some writers wanting 

to create a dramatic presence for themselves in a crowded marketplace. I also think some readers 

are desensitized to the graphic descriptions of the violence so that the decibels have to be increased 

to get their attention. I also think that some of the increase in fictional graphic violence against 

women is a reaction to the women‘s movement – some readers and writers perhaps feel so 

threatened by the greater presence of women in positions of authority that they act out revenge 

fantasies through these kinds of violent crime novels.
118

 

 

Paretskys svar är intressanta och ger fullt rimliga förklaringar till det ökade våldet i 

kriminalromaner men inte varför ‖de goda‖ använder sig av våld i kriminalromaner. En enkel 

förklaring skulle kunna vara att man i kriminalromanen (ej pusseldeckaren), äventyrsromanen 

och actionfilmen/actionserien har skapat en värld där de ‖goda‖ kämpar mot de ‖onda‖. Det 

enda sättet för de ‖goda‖ att besegra de ‖onda‖ är att använda sig av våld (bekämpa våld med 

våld), vilket rättfärdigas i rättvisans namn.  

Alla tre romaner i serien har filmatiserats och gjorts om till en serie om sex 

avsnitt som visats i SVT våren 2010. Det finns många möjligheter till en fortsättning med 

nya brottsfall, intriger och orättvisor. Man kan faktiskt säga att den är som klippt och 

skuren för en modern nordisk TV-kriminalserie. Serien har en del likheter med TV-serien 

Brottet som jag i avsnitt 5.7.1.4 - inslag från TV-serier/Actionfilmer nämner som ett 

exempel på en modern TV- kriminalserie. Precis som den växlar serien mellan olika 

miljöer och karaktärer och är uppbyggda på cliffhangers. 
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 Lisbeths stöld av Wennerström pengar är en tydlig influens från 

kuppböcker/kuppfilmer. Kuppen utspelar sig dock väldigt snabbt och tar så pass lite utrymme 

i romanen (10 sidor) att man knappast kan karaktärisera det som en kuppberättelse. 

 

 

6.6.5   Aktuella samhällsfrågor 
 

Stieg Larsson använder sig av samhällsfrågan kvinnomisshandel som ett genomgående tema i 

serien. Kvinnomisshandel har varit en stor mediaaktuell samhällsfråga det senaste årtiondet 

Exempelvis väckte Marianne Fredrikssons Älskade barn (2001) om kvinnomisshandel och 

prostitution, viss uppmärksamhet. Av vilken anledning Stieg Larsson valde temat våld mot 

kvinnor är oklart, men att det är ett tacksamt som ger många sympatier är säkert.  

  Temat löper genomgående genom alla tre romaner och börjar med att börjar 

med att Harriet Vanger blir misshandlad och utnyttjad av både sin far och bror i Män som 

hatar kvinnor. Det antyds att våldet finns ännu längre bak i tiden i den Vangerska familjen. 

Därefter får man möta ett flertal kvinnor som har blivit eller blir utsatta för våld av män 

och/eller blivit mördade av dem. Om man sammanställer alla kvinnor som blir misshandlade 

på ett eller annat sätt i serien är det överraskande hur många det är. 20 stycken namngivna 

kvinnor blir eller har blivit misshandlade och ett stort antal okända kvinnor är sexslavar, 

prostituerade och/eller har blivit mördade. (Se bilaga 10 – Kvinnomisshandel i 

Millenniumserien.) 

     Det finns som jag tidigare nämnt en lång tradition att adressera aktuella 

samhällsfrågor i svenska kriminalromaner men jag anser att Stieg Larsson tog ett steg längre 

när det gäller samhällsfrågor i temaform. Aldrig tidigare har, så vitt jag vet, en 

kriminalförfattare i så stor och konsekvent utsträckning använt sig av en specifik aktuellt 

samhällsfråga som kvinnomisshandel i en kriminalroman. Kanske banade Larssons 

Millenniumserie väg för författare som till exempel Karin Alfredsson och Katarina Wennstam 

som använder kriminalromanen som ett debattverk för kvinnomisshandel, trafficking och 

prostitution? (Se avsnitt 5.7.1.5.) Skillnaden mellan dessa och Millenniumserien är, enligt min 

åsikt, att temat alltid är underordnat spänningen.  
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6.6.6  Händelsesekvenser, protagonister och antagonister  

 
I avsnitt 5.7 - Den moderna kriminalromanen nämner jag det ökande antalet av 

händelsesekvenser, protagonister och antagonister som ett nytt inslag i den moderna 

kriminalromanen. Om vi tittar på hur romanerna i Millenniumserien är uppbyggda (Se bilaga 

11 – Tidsaxel för Män som hatar kvinnor) för att se hur de olika händelsesekvenserna är 

placerade i tidsordning ser vi att det i Män som hatar kvinnor inte bara finns två utan fyra 

händelsesekvenser:  

 

1. Gåtan Harriet Vanger - Det som ledde fram till Harriets försvinnande Denna 

händelsesekvens, som vi får oss berättad i efterhand, utgörs av själva brottet och orsaken till 

det som ledde fram till det. Harriet Vanger blir sexuellt utnyttjad av sin far och bror och 

dräper sin far i självförsvar när han försöker våldta henne. På grund av dessa händelser 

bestämmer sig Harriet för att rymma med hjälp av sin kusin. Då ingen vet om att hon blivit 

sexuellt utnyttjad tror ingen att hon frivilligt försvunnit. Istället tror man att hon har blivit 

bortrövad eller mördad. 

Perspektiv: Harriet Vanger  

 

2. Gåtan Harriet Vanger – Det som sker efter Harriet Vangers försvinnande. Den andra 

händelsesekvensen hör ihop med den första. Den blir av naturliga skäl den huvudsakliga av 

dem. Händelsesekvensen återger själva undersökningen och utspelas till största delen i nutid. 

Henrik Vanger ber journalisten Mikael Blomkvist, (detektiven) att ta reda på vad som hände 

med hans brorsdotter, som spårlöst försvann för 40 år sen i ett slutet sällskap.  

Perspektiv: Henrik Vanger, Mikael Blomkvist, Martin Vanger och Lisbeth Salander 

 

3. Mikael Blomkvists händelsesekvens. Mikael - och i förlängningen tidningen Millennium 

- blir åtalad för förtal av affärsmannen Wennerström. Mikaels berättelse går ut på att få 

upprättelse för åtalet då han är oskyldig.  

Perspektiv: Mikael Blomkvist 

  

4 Lisbeth Salanders händelsesekvens. Detektivens partner, i denna romanserie, Lisbeth har i 

likhet med Mikael också en egen historia. Hennes berättelse, som är högst personlig, är 

däremot inte kopplad till huvudberättelsen på samma sätt som Mikaels berättelse. Hon blir 

våldtagen av sin förmyndare. Då hon inte litar på polisen beslutar hon sig för att ta saken i 

egna händer. Hon spelar in en av våldtäkterna på film och hämnas därefter på ett brutalt sätt 
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genom att tatuera in ‖Jag är en sadistisk våldtäktsman och ett svin‖ på hans mage. Den 

inspelade filmen blir sedan en försäkran om att han aldrig kommer att röra henne igen. I slutet 

av boken beslutar hon sig för att stjäla Wennerströms pengar.  

Perspektiv: Lisbeth Salander 

 

 

I roman två och tre, som är en enhet, finns det också fyra olika händelsesekvenser.  

 

1. Lisbeth Salanders händelsesekvens Hela prologen handlar om Lisbeth Salanders vistelse 

på ön Grenada där hon räddar en kvinna från sin misshandlade man, har en kärleksaffär med 

en ung pojke och råkar ut för en orkan. En stor del av del 1 handlar vidare om Lisbeths vardag 

fram till morden. Efter morden får vi åter igen följa henne i hennes vardag och hennes 

uppgörelse med sin halvbror Ronald Niedermann.  

Perspektiv: Lisbeth Salander 

 

2. Morden på Dag Svensson och Mia Bergman är förvisso sammankopplade med Lisbeth 

Salander men anledningen till att de mördas av Niedermann på order av Zalachenko är att de 

har rotat för mycket i den kriminella verksamhet Zalachenko bedriver. Den bedriver 

prostitution, trafficking och narkotikasmuggling. Jakten på mördarna är från början en vanlig 

polisutredning där Lisbeth Salander är deras huvudmisstänkte. Även Millennium Milton 

Security och Lisbeth Salander utreder morden.  

Perspektiv: Lisbeth Salander, Millennium, Milton Security, polisen, Zalachenko, 

Niedermann, Nils Bjurman, MC-gänget och Erika Berger 

 

3. ‖Sektionens” övergrepp Under utredningarna av morden på Dag Svensson och Mia 

Bergman framkommer det att den lilla gruppen inom svensk säkerhetstjänst som nämns som 

‖Sektionen‖ har agerat olagligt och skyddat deras spion Zalachenko i alla lägen och till vilket 

pris som helst. Millennium, Milton Security, Författningsskyddet och till viss mån polisen 

nystar i konspirationshärvan.  

Perspektiv: Lisbeth Salander, Millennium, Advokat Annika Giannini, Sektionen, 

Författningsskyddet, Milton Security, läkaren Anders Jonasson och polisen/åklagaren. 

 

4. Erika Bergers händelsesekvens är en sidoberättelse och utgör en ganska liten del av 

romanerna sammanlagt. Erika börjar arbeta som chefredaktör på en stor morgontidning och 

råkar där ut för trakasserier som så småningom eskalerar till inbrott i hennes hem. Erika får en 
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personlig livvakt och lite hjälp av Lisbeth Salander som med sina hackerkunskaper snabbt 

listar ut vem det är som trakasserar henne. 

Perspektiv: Erika Berger och Susanne Linder 

  

I trilogin finns det ett flertal olika händelsesekvenser, ett antal protagonister och antagonister. 

I Män som hatar kvinnor växlar vi mellan två protagonister – Lisbeth Salander och Mikael 

Blomkvist. Det finns fyra antagonister – Gottfried Vanger, Martin Vanger, Wennerström och 

Nils Bjurman - en för varje enskild händelsesekvens. I de två senare romanerna är Lisbeth och 

Mikael fortfarande protagonister men det finns flera. Erika Berger som utkämpar sin egen 

kamp mot sin anonyme antagonist är ett exempel. Det finns även ett antal antagonister och 

synvinklar från en rad olika personer, grupper och myndigheter. (Se bilaga 12 - Tidsaxel för 

Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes). Detta visar att Stieg Larsson har 

vänt sig från den traditionella uppbyggnaden av kriminalromaner där vi finner en-två 

händelsesekvenser och högst två protagonister.  

 Sammanfattningsvis kan man se att Stieg Larsson serie, i mer eller mindre 

utsträckning, innehåller alla de 6 influenser och trender jag har redovisat i avsnitt 5.7 ‖Den 

moderna kriminalromanen‖. Jag vill påstå att romanerna i Millenniumserien är arketyper för 

den moderna kriminalromanen. 
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7 SLUTSATSER  

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att visa hur en ny typ av kriminalroman har skapats på 

2000-talet. Det är inte längre säkert att man kan kategorisera en kriminalroman till en 

traditionell kriminalgenre.  

 Min utgångspunkt var att gå igenom kriminallitteraturens traditionella genrer och 

utifrån dessa titta på genrekaraktäristiken i Millenniumserien för att se om recensenterna 

Strömberg och Olsson hade rätt i sin bedömning att Stieg Larssons Millenniumserie består av 

en pusseldeckare, en polisroman och en spionroman. Jag tycker mig ha kunnat bevisa att 

dessa påståenden, precis som jag utgick ifrån, inte stämmer. Visserligen finns det tydliga drag 

av respektive genre i respektive roman men de är inte till hundra procent en pusseldeckare, 

polisroman eller spionroman. Genrerna blandas och går in i varandra. Thrillergenren ligger 

tätt ovanpå alla tre romanerna och det finns inslag från den hårdkokta deckaren.  

 Blandningen av genrer är symptomatiskt för den ‖moderna kriminalromanen‖ 

där man skildrar såväl idylliska villaområden (Camilla Läckberg) som skitiga smutsiga 

‖gränder‖ (Jens Lapidus) och allt mitt emellan. De tidigare så strikta genrereglerna har 

luckrats upp och det är fritt fram att blanda genrer med influenser från TV- och filmmedia.  

Att kriminalförfattare har andra framgångsrika karriärer i andra yrken och förmedlar kunskap 

och erfarenhet från ‖den andra branschen‖ i kriminalromanerna i allt större utsträckning är en 

trend. En annan trend är att man ökar antalet händelsesekvenser, protagonister och 

antagonister vilket är vanligt i den ‖vanliga‖ romanen men har tidigare varit främmande i 

kriminallitteraturen. Sist men inte minst har de för tiden aktuella samhällsfrågorna som ges 

stort utrymme i media tagit allt större plats i kriminalromanerna.   

  

7.1 Stieg Larssons framgångsformel 
 

Stieg Larssons romaner är ett typexempel på ‖den moderna kriminalromanen‖. Romanerna är 

en samhällsskildring av det moderna Stockholm, Sverige och av tidningsbranschen. De är en 

spegel av aktuella samhällsfrågor från 20000-talet, en blandning av olika världar, olika 

kriminalgenrer och trender jag har tagit upp i uppsatsen. Stieg Larsson har egentligen inte 

skapat något nytt i sina romaner men han har satt ihop gamla och nya element till en helt ny 

kombination. Kanske är det just det som gör att romanerna har blivit en sådan succé inte bara 

i Sverige utan i hela världen. 
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Bilaga 1 – Bergers standardiserade inslag i populärlitterära genrer
119

 
 

 

  GENRE   GENRE 

 

  Western   Science Fiction 

  

Time:  1800s   Future  

Location:  Edge of Civilization  Space  

Hero: Cowboy   Spaceman  

Heroine: Schoolman  Spacegal  

Secondary characters: Townsfolk, Indians  Technicians    

Villains: Outlaws   Aliens  

Plot: Restore Law  Repel Aliens  

Theme: Justice Progress  Triumph of humanity  

Costume: Cowboy Hat  High-tech  

Locomotion: Horse   Spaceship  

Weaponry: Six-gun   Ray gun  

  

  

 GENRE   GENRE 
 

 

 Hard- boiled Detective Spy  

Time: Present   Present 

Location: City   World  

Hero: Detective  Agent  

Heroine: Damsel in distress  Woman spy  

Secondary characters: Cops, criminals  Other spies  

Villains: Killers   Moles    

Plot: Find killer  Find mole 

Theme: Discovery of killer  Save free world  

Costume: Raincoat   Suit  

Locomotion: Beat up car  Planes  

Weaponry: Pistol, fists  Pistol & silencer 
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Bilaga 2 – S.S. Van Dines 20 regler för pusseldeckaren
120

 
 

  "Twenty rules for writing detective stories" (1928) 

(Originally published in the American Magazine (1928-sep), 

and included in the Philo Vance investigates omnibus (1936).  

by S.S. Van Dine 
(pseud. for Willard Huntington Wright) 

THE DETECTIVE story is a kind of intellectual game. It is more — it is a sporting event. 

And for the writing of detective stories there are very definite laws — unwritten, 

perhaps, but none the less binding; and every respectable and self-respecting 

concocter of literary mysteries lives up to them. Herewith, then, is a sort Credo, 

based partly on the practice of all the great writers of detective stories, and partly on 

the promptings of the honest author's inner conscience. To wit:  

   1. The reader must have equal opportunity with the detective for solving the 

mystery. All clues must be plainly stated and described.  

   2. No willful tricks or deceptions may be placed on the reader other than those 

played legitimately by the criminal on the detective himself.  

   3. There must be no love interest. The business in hand is to bring a criminal to the 

bar of justice, not to bring a lovelorn couple to the hymeneal altar.  

   4. The detective himself, or one of the official investigators, should never turn out 

to be the culprit. This is bald trickery, on a par with offering some one a bright 

penny for a five-dollar gold piece. It's false pretenses.  

   5. The culprit must be determined by logical deductions — not by accident or 

coincidence or unmotivated confession. To solve a criminal problem in this latter 

fashion is like sending the reader on a deliberate wild-goose chase, and then telling 

him, after he has failed, that you had the object of his search up your sleeve all the 

time. Such an author is no better than a practical joker.  

   6. The detective novel must have a detective in it; and a detective is not a detective 

unless he detects. His function is to gather clues that will eventually lead to the 

person who did the dirty work in the first chapter; and if the detective does not reach 

his conclusions through an analysis of those clues, he has no more solved his 

problem than the schoolboy who gets his answer out of the back of the arithmetic.  

   7. There simply must be a corpse in a detective novel, and the deader the corpse 

the better. No lesser crime than murder will suffice. Three hundred pages is far too 

much pother for a crime other than murder. After all, the reader's trouble and 

expenditure of energy must be rewarded.  

   8. The problem of the crime must he solved by strictly naturalistic means. Such 
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methods for learning the truth as slate-writing, ouija-boards, mind-reading, 

spiritualistic séances, crystal-gazing, and the like, are taboo. A reader has a chance 

when matching his wits with a rationalistic detective, but if he must compete with 

the world of spirits and go chasing about the fourth dimension of metaphysics, he is 

defeated ab initio.  

   9. There must be but one detective — that is, but one protagonist of deduction — 

one deus ex machina. To bring the minds of three or four, or sometimes a gang of 

detectives to bear on a problem, is not only to disperse the interest and break the 

direct thread of logic, but to take an unfair advantage of the reader. If there is more 

than one detective the reader doesn't know who his codeductor is. It's like making 

the reader run a race with a relay team.  

   10. The culprit must turn out to be a person who has played a more or less 

prominent part in the story — that is, a person with whom the reader is familiar and 

in whom he takes an interest.  

   11. A servant must not be chosen by the author as the culprit. This is begging a 

noble question. It is a too easy solution. The culprit must be a decidedly worth-while 

person — one that wouldn't ordinarily come under suspicion.  

   12. There must be but one culprit, no matter how many murders are committed. 

The culprit may, of course, have a minor helper or co-plotter; but the entire onus 

must rest on one pair of shoulders: the entire indignation of the reader must be 

permitted to concentrate on a single black nature.  

   13. Secret societies, camorras, mafias, et al., have no place in a detective story. A 

fascinating and truly beautiful murder is irremediably spoiled by any such wholesale 

culpability. To be sure, the murderer in a detective novel should be given a sporting 

chance; but it is going too far to grant him a secret society to fall back on. No high-

class, self-respecting murderer would want such odds.  

   14. The method of murder, and the means of detecting it, must be rational and 

scientific. That is to say, pseudo-science and purely imaginative and speculative 

devices are not to be tolerated in the roman policier. Once an author soars into the 

realm of fantasy, in the Jules Verne manner, he is outside the bounds of detective 

fiction, cavorting in the uncharted reaches of adventure.  

   15. The truth of the problem must at all times be apparent — provided the reader 

is shrewd enough to see it. By this I mean that if the reader, after learning the 

explanation for the crime, should reread the book, he would see that the solution 

had, in a sense, been staring him in the face-that all the clues really pointed to the 

culprit — and that, if he had been as clever as the detective, he could have solved 

the mystery himself without going on to the final chapter. That the clever reader 

does often thus solve the problem goes without saying.  

   16. A detective novel should contain no long descriptive passages, no literary 

dallying with side-issues, no subtly worked-out character analyses, no "atmospheric" 

preoccupations. such matters have no vital place in a record of crime and deduction. 

They hold up the action and introduce issues irrelevant to the main purpose, which is 
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to state a problem, analyze it, and bring it to a successful conclusion. To be sure, 

there must be a sufficient descriptiveness and character delineation to give the novel 

verisimilitude.  

   17. A professional criminal must never be shouldered with the guilt of a crime in a 

detective story. Crimes by housebreakers and bandits are the province of the police 

departments — not of authors and brilliant amateur detectives. A really fascinating 

crime is one committed by a pillar of a church, or a spinster noted for her charities.  

   18. A crime in a detective story must never turn out to be an accident or a suicide. 

To end an odyssey of sleuthing with such an anti-climax is to hoodwink the trusting 

and kind-hearted reader.  

   19. The motives for all crimes in detective stories should be personal. International 

plottings and war politics belong in a different category of fiction — in secret-

service tales, for instance. But a murder story must be kept gemütlich, so to speak. It 

must reflect the reader's everyday experiences, and give him a certain outlet for his 

own repressed desires and emotions.  

   20. And (to give my Credo an even score of items) I herewith list a few of the 

devices which no self-respecting detective story writer will now avail himself of. 

They have been employed too often, and are familiar to all true lovers of literary 

crime. To use them is a confession of the author's ineptitude and lack of originality. 

(a) Determining the identity of the culprit by comparing the butt of a cigarette left at 

the scene of the crime with the brand smoked by a suspect. (b) The bogus 

spiritualistic séance to frighten the culprit into giving himself away. (c) Forged 

fingerprints. (d) The dummy-figure alibi. (e) The dog that does not bark and thereby 

reveals the fact that the intruder is familiar. (f)The final pinning of the crime on a 

twin, or a relative who looks exactly like the suspected, but innocent, person. (g) 

The hypodermic syringe and the knockout drops. (h) The commission of the murder 

in a locked room after the police have actually broken in. (i) The word association 

test for guilt. (j) The cipher, or code letter, which is eventually unravelled by the 

sleuth.  

(End.) 
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Bilaga 3 – Knoxs regler för pusseldeckaren 
 

Knox's "Ten Commandments" (or "Decalogue") are as follows:
121

 

 

1. The criminal must be mentioned in the early part of the story, but must not be 

anyone whose thoughts the reader has been allowed to know.  

2. All supernatural or preternatural agencies are ruled out as a matter of course.  

3. Not more than one secret room or passage is allowable.  

4. No hitherto undiscovered poisons may be used, nor any appliance which will 

need a long scientific explanation at the end.  

5. No Chinaman must figure in the story. [I det har fallet betyder Chinaman trick, 

dvs. Inga knep som göra det omöjligt för läsaren att kunna lista ut vem mördaren 

är] 

6. No accident must ever help the detective, nor must he ever have an 

unaccountable intuition which proves to be right.  

The detective himself must not commit the crime.  

8. The detective is bound to declare any clues which he may discover.  

9. The stupid friend of the detective, the Watson, must not conceal from the 

reader any thoughts which pass through his mind: his intelligence must be 

slightly, but very slightly, below that of the average reader.  

10. Twin brothers, and doubles generally, must not appear unless we have been 

duly prepared for them. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 Knox, Wikipedia 04.04.2010, http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age_of_Detective_Fiction. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supernatural
http://en.wikipedia.org/wiki/Preternatural
http://en.wikipedia.org/wiki/Fu_Manchu
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age_of_Detective_Fiction
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Bilaga 4 – Caweltis kriterier för den hårdkokta deckaren
122

 
 

1. Ett av de viktigaste elementen i den hårdkokta deckaren är den moderna storstaden som 

används som bakgrund till berättelsen. Detta är en återgång till Poe och Dupins 

berättelser. Skillnaden här är att staden här symboliserar en cynisk, kall och tuff värld, 

ett ödsligt landskap ‖The city as a wasteland, as a man-made desert or cavern of lost 

humanity, is a major theme in the landscape of the hard-boiled detective story:‖
123

  

 

2. Den hårdkokta detektiven blir nästan alltid personligt och känslomässigt involverad i 

intrigen till skillnad från detektiven i pusseldeckare som aldrig blir det.  

 

3. Gåtan är viktig i den hårdkokta detektivromanen men det är inte det centrala. 

I den hårdkokta detektivromanen sker mordet sällan först utan detektiven får 

något mindre uppdrag, som ofta är falskt, och under den utredningen sker ett 

mord.  

 

For example, Sam Spade in The Maltese Falcon is asked by a beautiful young lady to 

investigate the disappearance of her sister [ett uppdrag som är påhittat], while pursuing this 

investigation, Spade‘s partner is mysteriously murdered. Then Sam himself is confronted 

by a mysterious Levantine who first ask him puzzling questions about a bird and then 

attempts to hold him up and search his office. Gradually events accumulate, more murders 

take place, and additional mysterious characters are introduced.
124

 

 

4. Detektiven som arbetar ensam och oftast är man – I alla fall fram till 70-talet- är tuff, 

cynisk och litar inte på någon. Ett resultat efter att ha levt i en värld med fysiskt våld, 

korruption och svek.  

 

5. Detektiven har visserligen har uppdragsgivare men som aldrig låter dem styra honom. 

Scener där detektiven sätter uppdragsgivaren på plats är vanliga och är detektivens sätt 

att visa att ingen kontrollerar honom som påminner om cowboyen. 

 

                                                           
122

 Alla citat i bilagan är hämtade från Caweltis kapitel ‖The Hard-Boiled Detective story‖, i Adventure, Mystery 

and Romance. s. 139-161 
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6. Detektiven är oftast berättaren. 

 

7. I pusseldeckaren är ondskan representerad av den enskilda brottslingen – mördaren. 

Ondskan försvinner och man återgår till den normala ordningen när detektiven sätter 

fast mördaren. I den hårdkokta deckaren är ondskan en del av samhället som 

genomsyrar allt vilket betyder att även om man sitter dit en skurk kommer man inte åt 

ondskan. 

 

8. Detektiven hamnar ofta i ett moraliskt dilemma. T.ex. kan det vara så att lagen inte 

räcker till och skurken kan gå fri i vilket fall detektiven mycket väl kan ta lagen i egna 

händer.  Detektiven är därför både undersökare, jury, och domare. 

 

9. Detektiven har starka moraliska principer. Han tar aldrig emot mutor och är emot 

korruption, han är emot orättvisor och kämpar för den svaga: ‖The private eye resists 

the temptation to perform lucrative investigative work in favor of the lonely and 

personal quest for justice‖. 

 

10. Fysiskt våld förekommer ofta: ‖Because the hard-boiled detective embodies the threat 

of judgment and execution as well as exposure, the pressure against his investigation is 

invariable more violent than in the classical story [pusseldeckaren].
125

  

 

11. Den hårdkokta detektiven litar inte på polisen som kollektiv eftersom de ofta är mutade 

och korrupta. Enskilda poliser kan dock fungera som vän och allierad till detektiven. 

 

12. Till skillnad från pusseldeckaren där offren spelar en mycket liten roll som 

läsaren inte ska sympatisera med så är det tvärtom i den hårdkokta 

detektivromanen. Det första offret kan vara en vän till detektiven eller någon 

annan som skildras på ett sympatiskt sätt. 

13. I pusseldeckaren är mördaren anonym fram till slutet men i den hårdkokta 

deckaren är det ofta en central person som är huvudbrottslingen. Det är ofta en 

vän eller kvinna som förråder detektiven.  

 

                                                           
125

 Cawelti, s. 143 
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14. Brottslingen agerar sällan ensam utan är ofta en del av en brottslig 

organisation. 

 

15. Den hårdkokta detektivromanen har precis som pusseldeckaren fem olika 

roller: a) Detektiven b) offret/offren c) brottslingen och d) de som är 

inblandade i brottet. Vilka kan vara polisen, vittnen, misstänkta osv.  

Den femte rollen e) som dock inte alltid förekommer är den kvinnliga 

förråderskan, en femme fatale som detektiven är sexuellt attraherad av. 

 

16. Kvinnosynen hos den hårdkokta detektivromanen är komplex.  Det finns två 

typer av kvinnor. De oskuldsfulla och ‖rena‖, med en traditionell syn och de 

sexuella, sinnliga kvinnorna som ofta porträtteras som storbystade och rika. 

Kvinnor från den andra kategorin är sådana som detektiven blir attraherade av 

och som ständigt förråder honom och/eller visar sig vara mördare. Cawelti 

menar att detektiven känner sig hotad av den andra kategori av kvinnor som 

står för fel sorters värderingar samtidigt som de är sexuellt lockande. Den 

första kategorin, å andra sidan, står för de ideal som är önskvärda men som 

detektiven egentligen inte finner sexuellt attraktiva.  

 

17. De mindre karaktärerna i berättelserna är uppdelade i två grupper.  

1) De som verkar hjälpsamma och respektabla i början men som visar sig 

vara korrupta och sviker detektiven. 

2) De som hjälper detektiven: ‖The cynical but honest reporter is a favorite 

figure for this role of friend of confidant to the detective, because he can 

be presented as a man who has seen the sordid side of life […]. 
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Bilaga 5 – Kartor 

   
 

                   

 

Karta över kabinerna på flodbåten i   Karta över Hedebyön. 

Agatha Christies roman Döden på Nilen.    (Män som hatar kvinnor, s. 103) 

(svensk pocketutgåva, (Stockholm, 1994), s. 127.  
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Bilaga 6 – Moderna inslag hos kriminalförfattare 
   

MODERNA INSLAG  FÖRFATTARE FÖRFATTARE 

  

 

   Liza Marklund
126

 Jens Lapidus 

   

Yrkesgrupper och rörelser Journalistik  Gangstervärlden 

  

Dramaserier och familjeliv Mycket av båda Relationsdramatik 

   

Den undre världen/ Organiserad brottslighet Ibland  Alltid  

 

Actionfilmer/actionserier/ kriminalserier Ja  Alltid  

 

Aktuella samhällsfrågor i temaform Ja  Mycket  

  

Fler än två händelsesekvenser Ja  Ja  

 

Fler än en protagonist  Nej  Ja  

  

Kvinnliga protagonister  Ja  Ja  

  

 

   Karin Alfredsson Lars Kepler 

 

Yrkesgrupper och rörelser Medicin  Medicin 

 

Dramaserier och familjeliv Mycket av båda Mycket av båda 

 

Den undre världen/ Organiserad brottslighet Lite  Väldigt lite 

 

Actionfilmer/ actionserier/ kriminalserier Lite  Mycket 

 

Aktuella samhällsfrågor i temaform Mycket  Lite 

 

Fler än två Händelsesekvenser Ja  Ja 

    

Fler än två protagonister  Ja  Ja 

 

Kvinnliga protagonister  Ja  Ja 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
126

 De fyra författarna på den här sidan har debuterade med kriminalromaner skrivna efter 1998. 
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MODERNA INSLAG  FÖRFATTARE FÖRFATTARE 

  

 

   Henning Mankell
127

 Karin Fossum 

   

Yrkesgrupper och rörelser Polisen  Polisen  

  

Dramaserier och familjeliv På polisstationen Lite 

   

Den undre världen/ Organiserad brottslighet  Lite (ej deras persp.) Lite (ej deras persp.) 

  

Actionfilmer/ actionserier/ kriminalserier  Bitvis  Sällan  

 

Aktuella samhällsfrågor i temaform Mycket, ej temaform En del, ej temaform 

   

Fler än två händelsesekvenser Nej  Nej  

 

Fler än två protagonister  Nej  Nej  

  

Kvinnliga protagonister  Nej  Nej  

   

 

    

   Sjöwall/Wahlöö  

 

     

Yrkesgrupper och rörelser Polisen    

   

Dramaserier och familjeliv Väldigt lite 

 

Den undre världen/ Organiserad brottslighet Ibland   

 

Actionfilmer/ actionserier/ kriminalserier Bitvis   

 

Aktuella samhällsfrågor i temaform Mycket men ej i temaform  

 

Fler än två händelsesekvenser  Nej   

 

Fler än två protagonister  Ja   

  

Kvinnliga protagonister  Nej 

 

 

 

 

 

   

 

                                                           
127

 Författarna på den här sidan debuterade alla innan 1998. (Karin Fossum debuterade 1997, ett år innan Liza 

Marklund debuterade med sin bok Sprängaren.) 
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MODERNA INSLAG  FÖRFATTARE FÖRFATTARE 
 

    

   Stieg Larsson  

     

Yrkesgrupper och rörelser Tidningsbranschen/Poliskåren/ Rättsväsendet/ 

    

Dramaserier och familjeliv Mycket relationsdramatik men ej familjeliv. 

 

Den undre världen/ Organiserad brottslighet Ja   

 

Actionfilmer/ actionserier/ kriminalserier Mycket  

 

Aktuella samhällsfrågor i temaform Mycket 

 

Fler än två händelsesekvenser  Ja   

 

Fler än två protagonister  Ja   

  

Kvinnliga protagonister  Ja 
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Bilaga 7 – Tidningsscoop i Millenniumserien 
 

I denna bilaga listar jag 5 olika tidningsscoop som finns i Millenniumserien. Scoopen är 

exempel på hur Stieg Larsson använder sig av journalistikens värld, en värld han är mycket 

väl bekant med då han själv är journalist, för att föra storyn framåt. 

 

Scoop 1 handlar om information som kan fälla den ohederliga finansmannen Wennerström, 

men som visar sig vara en fälla och Blomkvist hamnar i den besvärliga situation vi finner 

honom i, i början av Män som hatar kvinnor. Nämligen åtal för ärekränkning och väntande 

fängelsetid.  

 

Scoop 2 kommer när Blomkvist hittar bevis som verkligen kan sätta dit Wennerström för 

ekonomisk brottslighet och förskingring. Till hjälp får han Henrik Vanger som också har ett 

horn i sidan till Wennerström. Det gör att man knyter ihop de två huvudspåren i romanen - 

Jakten på Wennerström och undersökningen av Harriet Vanger. Rent dramaturgiskt så är det 

lysande. Blomkvist löser gåtan, får revansch och gör hela samhället en tjänst när han en gång 

för alla gör sig av med Wennerström som gestaltas som en ond och kapitalistisk man. 

 

Scoop 3 behandlar en traffickingskandal. Högt uppsatta politiker, poliser mm har köpt tjänster 

av sexslavar från öst. I det här fallet är det inte Mikael Blomkvist som går i täten för scoopet 

utan det är den nyanställde journalisten Dag Svensson. När Dag blir mördad, vilket blir ett av 

huvudspåren i romanen, så får Mikael Blomkvist ta vid där Dag Svensson slutade. Även här 

går spåren samman. Det är Zalachenko, han som är roten till allt ont Lisbeth Salander råkar ut 

för, som leder traffickinghärvan och det är hans son Ronald Niedermann som mördar Dag 

Svensson. Det är knappast ett sammanträffande. Det är i likhet med första romanen ett 

utmärkt sätt att knyta två olika spår i romanen som till synes inte har med varandra att göra. 

Stieg Larsson sammankopplar trafficking och mordgåta med Lisbeth Salanders stora 

hemlighet.  

 

Scoop 4 gräver en av medarbetarna på Millennium fram och handlar om barnarbetskraft i 

Asien. Samma person som sitter i styrelsen för den tidning Erika Berger arbetar, är också 

styrelseordförande för ett svenskt byggföretag. Företaget tillverkar även toalettstolarna via ett 

dotterbolag i Vietnam. Det bolaget är stämplat av FN för att utnyttja barnarbetskraft. Det är 

ännu ett osannolikt sammanträffande i trilogin men har inget med mordfallen att göra. 
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Scoop 5 är det stora avslöjandet av ‖sektionen‖ och de rättsövergrepp Lisbeth Salander blivit 

utsatt för. I alla tre romanerna så resulterar scoopen, som får en enorm genomslagskraft i 

media, i ökat kultstatus för tidningen Millennium och Mikael Blomkvist. Millennium 

publicerar böcker om scoopen vilket ger stora inkomster till tidningen och en känsla av att de 

har gjort samhället en stor tjänst genom att sätta dit personer som i grund och botten är män 

som på ett eller annat sätt misshandlar kvinnor. Trilogins huvudtema.  
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Bilaga 8 – Kärleksaffärer i Millenniumserien 
 

Mikael Blomkvist och Erika Berger.  

Erika och Mikael har haft ett sexuellt förhållande sen 80- talet trots stadiga förhållanden på 

var sitt håll. Hon var en av anledningarna till att han lämnade sin fru. De två har en 

överenskommelse med Erika Bergers man om att det är ok att Mikael är med Erika då och då, 

så länge hon berättar när hon sover över där. Mikael och Erika är delägare i tidningen 

Millennium och arbetar således tillsammans dagligen. De är långt mer än sexuella partners 

och berättar allt för varandra, som bästa vänner.  

 

Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander 

Trots åldersskillnaden på ca 20 år så hindrar det inte vare sig Mikael eller Lisbeth. Det är från 

början ett öppet sexuellt förhållande men Lisbeth får så småningom riktiga känslor för honom 

och kan inte hantera det. Istället för att tala med honom om sina känslor tar hon avstånd från 

honom helt och flyr helt enkelt utomlands. Deras kärleksaffär återupptas inte men deras 

vänskap restaureras så småningom. 

 

Mikael Blomkvist och Cecilia Vanger 

Även detta förhållande är problematiskt då Cecilia är kusin till Harriet Vanger och därmed en 

av de personer som är misstänkta i utredningen av hennes försvinnande. Hon är till skillnad 

från Lisbeth lite äldre än Mikael. När Mikael gräver lite väl djupt i den Vangerska 

släkthistorien och Cecilia dessutom börjar få känslor för Mikael, så tar hon avstånd från 

honom och kärleken vänds till vrede. 

 

Mikael Blomkvist och Harriet Vanger 

Efter Harriets återuppståndelse startar de ett förhållande i andra romanen. Precis som Cecilia 

Vanger är hon är äldre än Mikael. Det här är ett förhållande på lika villkor där inget är 

speciellt seriös. Förhållandet planar ut så småningom. 

 

Mikael Blomkvist och Veronica Figuerola 

Veronica samarbetar med Mikael för att avslöja sektionen. Veronica faller hejdlöst och 

Mikael verkar också ha fått starkare känslor för henne. Hur deras relation utvecklas vet man 

inte men Erika Berger går så långt så att hon säger att hon är beredd att hålla sig borta från 

Mikael om han menar allvar med Veronica. 
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Lisbeth Salander och Miriam Wu 

Lisbeth har ett förhållande med den öppet lesbiska och exotiska Miriam Wu som är 

halvasiatisk/halvfransk. De är inte officiellt par men har ett öppet och vänskapligt förhållande 

som bygger på ömsesidig respekt. Lisbeth skänker sin lägenhet till Miriam och Miriam är den 

enda person som ger Lisbeth presenter. Trots att hon är en av de personer som står henne allra 

närmast låter hon inte Miriam få veta var hon bor. 

 

Lisbeth och George Bland 

Under Salanders vistelse på ön Grenada har hon ett förhållande med en tonårspojke hon 

träffar på en strand när hon upptäcker att han behöver hjälp med sina matteläxor. Lisbeth tar 

Georges oskuld och de blir vänner. Hon spenderar en del nätter i hans lilla hydda men stannar 

aldrig till morgon. Affären tar slut när Lisbeth lämnar ön.  
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Bilaga 9 – Actionscener i Millenniumserien 
 

Män som hatar kvinnor 

1. Lisbeth Salanders hämnd mot Nils Bjurman. (Hon binder honom och tatuerar in 

texten: ‖Jag är en våldtäktsman.‖) 

2. Beskjutningen av Mikael Blomkvist. (Okänd person skjuter från långt håll.) 

3. Martin Vangers tillfångatagande av Mikael Blomkvist. (Håller honom fången i en 

tortyrkammare.) 

4. Lisbeth Salanders räddning av Mikael Blomkvist. (Hon slår ner Martin Vanger med en 

golfklubba.) 

 

Flickan som lekte med elden 

1. Tornadon på ön Grenada och Lisbeths räddning av kvinna.  

2. Svavelsjö Mc:s fångar Miriam Wu genom att slänga in henne i en skåpbil. 

3. Paolo Robertos dödskamp mot Ronald Niedermann.  

4. Lisbeth Salander slagsmål mot två av Svavelsjö Mc:s killar. 

5. Niedermann och Zalachenkos tillfångatagande av Lisbeth Salander. 

6. Lisbeth Salanders utgrävande från sin grav efter att hon har blivit skjuten i huvudet, 

axeln och höften. 

7. Lisbeth Salanders attack mot sin far. (Här används yxa och pistol.) 

 

Luftslottet som sprängdes 

1. Mordet på Zalachenko.  

2. Attentatet mot Mikael Blomkvist och Erika Berger. (Beställningsjobb.) 
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Bilaga 10 – Kvinnomisshandel i Millenniumserien 
 

Män som hatar kvinnor: 

1. Margareta Vanger – (man) Rickard Vanger, Psykisk och fysisk misshandel, våldtäkt. 

 

2. Harriet Vanger – (far) Gottfried Vanger, Fysisk och psykisk misshandel, våldtäkt, incest, 

kränkning, hot, utpressning. 

Harriet Vanger – (bror) Martin Vanger fysisk och psykisk misshandel, våldtäkt, incest, 

kränkning, hot, utpressning. 

 

3. Cecilia Vanger – (far)Harald Vanger Psykisk och psykisk? misshandel. 

Cecilia Vanger – (man) Jerry Karlsson, Fysisk och psykisk misshandel. 

 

4. Lisbeth Salander – (förmyndare) Nils Bjurman, fysisk misshandel, våldtäkt, kränkning, hot. 

 

5. Kvinna som tvingas abortera bort sitt barn (och Wennerströms barn) – Wennergren, hot, 

psykisk och fysisk misshandel, kränkning. 

 

6. Rebecka Jacobsson - Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt, 

frihetsberövande, mord. 

 

7. Lovisa Sjöberg - Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt, 

frihetsberövande, mord. 

 

8. Lea Persson - Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt, 

frihetsberövande, mord. 

 

9. Mari Holmberg - Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt,  

frihetsberövande, mord  

 

10. Rakel Lunde – Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt,  

frihetsberövande, mord.  
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11. Liv Gustavsson – Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt,  

frihetsberövande, mord.  

 

12. Sara Witt – Gottfried Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt, 

frihetsberövande, mord. 

 

13. Lena Andersson – Martin Vanger fysisk och psykisk misshandel, tortyr våldtäkt, 

frihetsberövande, mord. 

 

14. X- antal okända kvinnor – Martin Vanger Fysisk och psykisk misshandel, frihetsberövande, 

tortyr, kränkning, mord. 

 

 

Flickan som lekte med elden: 

15. Agneta Sofia Salander – (man) Zalachenko, fysisk och psykisk misshandel, våldtäkt, 

kränkning. 

Agneta Sofia Salander – Sektionen, rättsövergrepp.  

 

16. Geraldine Forbes – Richard Forbes (man), fysiskt och psykiskt våld, våldtäkt, kränkning. 

 

17. Lisbeth Salander – (läkare) Peter Teleborian Rättsövergrepp, psykisk misshandel, 

frihetsberövande, tortyr, kränkning. 

Lisbeth Salander – Sektionen, rättsövergrepp. 

Lisbeth Salander – Myndigheter såsom polis och socialtjänst, kränkning. 

Lisbeth Salander – (polis) Hans Faste, kränkning, misskreditering. 

Lisbeth Salander – (polis) Nicklas Eriksson, kränkning misskreditering. 

Lisbeth Salander – (far) Zalachenko fysisk och psykisk misshandel. 

Lisbeth Salander – (bror) Ronald Niedermann, fysisk misshandel. 

 

18. Irina P + x antal okända kvinnor – Zalachenko, frihetsberövande, psykisk, hot, kränkning 

Irina P. + x antal okända kvinnor - Ronald Niedermann, frihetsberövande, fysisk 

misshandel, hot. 
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19. Sonja Modig – (kollega) Hans Faste, kränkning, misskreditering. 

Sonja Modig – (kollega) Niclas Eriksson, kränkning. 

 

20. Miriam Wu – Hans Faste – kränkning, misskreditering. 

Miriam Wu – Ronald Niedermann, frihetsberövande, fysisk misshandel. 

 

 

Luftslottet som sprängdes: 

21. Erika Berger – (Stalker) Peter Fredriksson, förföljelse, hot, kränkning.  

Erika Berger – (kollega) Anders Holm – kränkning. 
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BILAGA 11 – Tidsaxel för Män som hatar kvinnor 

 

(Gult) Händelsesekvens 1 

Dåtid - Det som ledde fram till Harriets försvinnande.  

 

(Grönt) Händelsesekvens 2 

Dåtid och Nutid - Utredningen av Harriet Vangers 

försvinnande  

 

 

 

(Lila) Händelsesekvens 3 

Nutid – Mikael Blomkvists och Millenniums – kamp mot 

Wennerström. 

  

(Turkost) Händelsesekvens 4  

Nutid - Hur Lisbeth blir våldtagen av Nils Bjurman och hur 

hon stjäl Wennerströms miljarder med mera.

DÅTID 

1949 - 2002 

NUTID 

NOVEMBER 2002 – DECEMBER 2003 

1949

1966 

1966 

2002 

NOV DEC JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC 

                

                   

  Jun 

01 
              

     

                                 



 


