
DECKARE
Följande delar brukar vanligtvis ingå i en deckare:  

1. Bakgrundsberättelsen där tid, miljö, personer och relationer 
beskrivs, själva ramen vari allt utspelar sig. 

2. Beskrivningen av själva brottet är huvudingrediensen i en 
deckare. Det är detta som är höjdpunkten och som allt kretsar 
kring. 

3. Brottets utredande eller förklaringen till brottet. I den här 
delen av berättelsen byggs en kedja upp som ska leda till:  

4. Upplösningen: brottslingen avslöjas, alternativt avslöjas 
inte.



Olika typer av deckare

• Den klassiska engelska 
detektivromanen /”Pusseldeckaren” 

• Den hårdkokta amerikanska kriminalromanen 

• Polis (rutin) romanen 

• Den psykologiska kriminalromanen 

• Spionromanen/politiska thrillern



Den klassiska engelska detektivromanen  
  ”Pusseldeckaren”

• Knepig gåta är det viktigaste (listiga alibin, kan 
vara ett planerat brott) 

• Finns ett antal misstänkta, kanske har brottet skett 
i ett låst rum eller hus 

• Inga ledtrådar får döljas för läsaren 

• Mysiga miljöer 

• Privatdetektiv-amatör eller professionell, gärna en 
äldre dam eller herre, lite speciell 

• Detektiven har någon att bolla sina tankar med



Den klassiska engelska detektivromanen  
  ”Pusseldeckaren”

Exempel på författare: 

• Agatha Christie  

• P.D James 

• Minette Walters 

• Elisabeth George 

• Ruth Rendell 

• Stieg/Ulla Trenter 

• Jan Mårtensson



Den hårdkokta amerikanska 
kriminalromanen

• ”Vår värld är ond och någon måste rensa 
upp i träsket” 

• Sjabbig, men rättrådig privatdetektiv 
(poliskommissarie) 

• Trista miljöer ofta i storstäder, visar 
samhällets ”baksida” 

• Brottet inte så planerat, kan vara slump-
artat, lösningen likaså



Den hårdkokta amerikanska 
kriminalromanen

Exempel på författare: 

• Raymond Chandler 

• Walter Mosley 

• Sue Grafton 

• Michael Connelly



Polis (rutin) romanen

• Det vanliga rutinarbetet för polisen 
viktigast. 

• En grupp poliser arbetar med fallet. 
Eventuellt kan någon synas lite mer. 

• Ofta storstadsmiljö 

• Ofta slumpen, som avgör om man kan lösa 
brottet eller inte.



Polis (rutin) romanen

Exempel på författare: 

• Ed Mc Bain 
• Ruth Rendell 
• Anna Holt 
• Karin Fossum 
• Reginald Hill 
• Colin Dexter 
• Peter Robinson 
• Sjöwall/Wahlöö 
• Olov Svedelid 
• Henning Mankell



Polis (rutin) romanen

Fler exempel på författare: 

• Håkan Nesser 
• Åke Edwardson 
• Kjell Eriksson 
• Camilla Läckberg 
• Arne Dahl 
• Marie Jungstedt 
• Åsa Larsson 
• Stieg Larsson 
• Liza Marklund



Den psykologiska kriminalromanen

• Brottslingen är i centrum - varför sker 
brottet? Hur kan en människa eventuellt 
brytas ned av brottet? 

• Ingen vet vad som gömmer sig i människo-
själen… Våra psykologiska drivkrafter. 

• Detektiven ointressant; finns oftast ingen. 

• Upplösningen kan vara oviktig. 

• Ligger nära andra genrer 



Den psykologiska kriminalromanen

Exempel på författare 

• Margaret Yorke 
• Ruth Rendell 
• P.D James 
• Minette Walters 
• Kerstin Ekman 
• Inger Frimansson 
• Håkan Nesser 
• Karin Alvtegen



Spionromanen/politiska thrillern

• Försiktiga, lågmälda spioner  
eller  

 superhjältar 

• Gentlemannaspion som kämpar för sitt 
fosterland    eller  

 spioner som sviker och går över till 
”andra sidan”   eller  

 superhjälten som räddar världen 

• Nära en vanlig roman  
eller  

 action, våld, likriktat handlingsförlopp



Spionromanen/politiska thrillern

Exempel på författare 

• Ian Fleming 
• John le Carré 
• Colin Forbes 
• Ken Follett 
• Robert Ludlum 
• Frederick Forsyth 
• Alistar MacLean 
• Jack Higgins 
• Jan Guillou 
• Sven Westerberg


