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Deckargenren

Detektivroman eller deckare är litteratur som kännetecknas av koppling till brott. 

Det kan vara att intrigen koncentrerar sig kring ett brott eller brottslighet. 

Fokus kan ligga på begående av brott eller uppklarande av brott.

Berättelsen kan vara skriven utifrån detektivens, offrets eller gärningsmannens 

perspektiv.

Deckargenren består av flera subgenrer. Här är några (se följande slides).



Pusseldeckare

Detektiven är vanligtvis något av en amatör och problemlösare.

Våldet beskrivs inte i detalj. 

Miljön är ofta en liten stad. 

Detektiven använder sina observations- och slutledningsförmåga samt 
allmänbildning för att lösa brottet.

Exempel på pusseldecks-författare: Agatha Christie, Georges Simenon, 
Dorothy Sayers, Arthur Conan Doyle. 



Pusseldeckare



Spionroman

Spionroman kallas också för agentroman. I centrum står ofta en karaktär med ett 
uppdrag - från regering, underrättelseorganisation eller annan organisation - som gör att 
hen arbetar med ett specialuppdrag nära en fiende.



Hårdkokt deckare
Denna typ av deckare är realistisk och samhällskritisk. Ofta skildrar den våld, korruption, social utsatthet eller personlig 
involvering i brott. Den utspelar sig oftast i en storstad. Detektiven har en till synes cynisk, objektiv och känslokall, dvs. 
hårdkokt attityd. 



Nordic Noir

Denna genre, som ofta är mycket samhällskritisk, kallas också Scandinavian Noir. 

Detektiven är ofta en polis med egna problem som tynger honom, gör honom 
missanpassad och nästan till en antihjälte. 



Procedurdeckare
Här följer vi den vanliga polisens / barndektivers arbete. 

Den skyldigas identitet är ett mysterium för läsaren. 

Exempel på författare: Camilla Läckberg, Liza Marklund, Helene Tursten, 



Psykologiska thrillers

Här är stämningarna viktiga. Det förekommer ondska, tragisk ironi och hämndkänslor med mera.

Man får lära känna de psykologiska och sociala faktorerna bakom brotten. 



Thrillers / politiska deckare



Organiserad brottslighet

Dessa berättelser tar upp brottsliga familjer, syndikats inre verksamhet, maffia med mera. Vanligtvis förekommer lojalitet 
och rygghugg, ett speciellt moraliska etos, där hämnd väntar dem som är illojala.



Gängkriminalitet



True crime



Spänningsromaner

Sociala orättvisor och dramatiska händelser utreds av poliser med flera.



“Hade jag bara vetat” och mysrysare
 Huvudkaraktären är nästan alltid en kvinna. Hon dyker in i ett drama eller en fara, ofta kopplat till en man hon blivit kär i. 

Handlingen utspelas ofta i en herrgård med knarrande dörrar, hasande fotsteg och mystiska ljussken under natten.


