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Abstract: 
 
This study examines the boom in Swedish crime fiction from a statistical perspec-
tive. Theoretical input and methods are derived from the fields of sociology of 
literature, book history, and bibliometrics. With a quantitative approach, all Swe-
dish crime fiction published in 1977–2010 (just over 1,700 titles) are compiled to 
identify patterns over time. The main source for bibliographical information and 
delimitations is “Deckarkatalogen” (an annual bibliography published by the Swe-
dish crime fiction magazine Jury). 

Main results: Nearly 2.5 times as many first editions of crime fiction were is-
sued in Sweden in the first decade of the 2000s, compared to the 1980s. The in-
crease was particularly vast in the years following the turn of the millennium. All 
kinds of publishers have contributed to this expansion, but two types stand out: 
major publishers and self-publishers. The share of crime fiction written by women 
increased in the same period of time from between 10 and 20 percent to just over 
30 percent. Furthermore, the gender balance among the bestsellers of crime fiction 
in the 2000s is nearly even. Crime fiction has been extremely dominant on the 
bestseller charts in Sweden during the 2000s, and the genre outnumbers all other 
fiction taken together. A few major publishing groups are publishing a growing 
share of the crime fiction bestsellers. Mostly newer authors are bestsellers in the 
2000s, and the time from debut to commercial success is shrinking.  

In the conclusion it is argued that crime fiction can be seen as the normal litera-
ture – a term coined by Franco Moretti – among bestsellers of fiction in Sweden 
during the first decade of the 2000s. The study gives insight into the interplay 
between authors, publishers, and the reading public, and helps us understand how 
genre, from a sociological point of view, operates on the literary market. 
 
Keywords: Swedish crime fiction, statistics, book market, publishing, sociology of 
literature, book history, bibliometrics. 
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Förord 

Den här boken är tillkommen inom ramen för min doktorsavhand-
ling, ett projekt med arbetstiteln ”Deckare som mål eller medel?” 
Där granskar jag den svenska kriminallitteraturen och dess fram-
gångar under slutet av 1990-talet och 2000-talets första decennium 
utifrån flera litteratursociologiska och bokhistoriska infallsvinklar. 
Framöver kommer jag att undersöka bland annat deckares 
bokomslag, de svenska kriminalförfattarnas etablering utomlands, 
samt det litterära systemets behandling av författarskap på gränsen 
till genren. Föreliggande arbete är alltså att betrakta som en första 
del i ett större arbete, och jag kommer att bygga vidare på de resul-
tat som här presenteras i min fortsatta forskning. Samtidigt är 
boken givetvis tänkt att fungera också i egen rätt, men det är värt 
att betona att den endast belyser delar av det komplexa fenomen 
som kriminallitteraturens framgångssaga utgör. 

Ett stort tack till min handledare Johan Svedjedal, för hans 
idéer, kommentarer, kunnande och uppmuntran. Tack också till 
min biträdande handledare Lars Burman och till Dag Hedman, 
som bägge har gjort noggranna genomläsningar av manuset, samt 
till alla som har lämnat värdefulla synpunkter under seminarierna 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Ytterligare ett 
tack till Johan Wopenka för initierade anmärkningar från ”Jury-
sidan”.  

Slutligen vill jag rikta ett tack till samtliga av Jurys bibliografer 
som genom åren nedlagt ett stort arbete på att förteckna den 
svenska utgivningen av kriminallitteratur. Om inte bibliografer 
funnits, skulle undersökningar av det här slaget inte gå att genom-
föra, och vi skulle veta betydligt mindre om det svenska litteratur-
samhället. 
 
Stockholm i augusti 2012 
Karl Berglund 
 





Inledning 

en svenska kriminallitteraturen har de senaste 10–15 åren 
firat stora framgångar. Genren befinner sig i vad som 
brukar benämnas ”deckarboomen” och det finns idag en 

lång rad bästsäljande svenska deckarförfattare.1 På årstopplistan i 
Svensk Bokhandel för bäst säljande inbunden skönlitteratur 2010 
innehades 12 av de 20 översta platserna av svenska deckare. 2   
Kriminallitteraturen och dess författare får stor massmedial expo-
nering och många av berättelsernas filmatiseras snabbt efter sin 
utgivning. Dessutom har de svenska deckarna fått ett omfattande 
internationellt genomslag. Före boomen var det främst Maj Sjö-
walls och Per Wahlöös polisromanserie Roman om ett brott som 
blivit populär utanför Nordens gränser. Idag säljer allt fler svenska 
kriminalförfattare stora eller mycket stora upplagor utomlands. 
Stieg Larsson har på kort tid intagit tätpositionen. Under 2010  
erövrade han USA och kallades av Publishers Weekly för årets mest 
framgångsrika författare. 3  Till detta kommer ett avsevärt antal  
nordiska kollegor och i utländska boklådor finns nu separata av-
delningar för vad som kallas ”Scandicrime”, ”Schwedenkrimi” och 
”Nordic Noir”. 

I kulturdebatter betraktas den här utvecklingen oftast som  
oroande. Kriminallitteratur tränger undan annan samtidslitteratur 
heter det, och genrens uppsving ses som ett utslag av en kommer-
sialiserad förlagsindustri och samtidens förflackning. 4  Politiker, 
näringsliv och svenska turistorganisationer menar tvärtom att  
deckarna synliggör Sverige i världen och att de bör betraktas som 
en av våra viktigaste kulturexporter. De pekar på att ökad synlighet 
leder till fler turister och inkomster. 5  I deckartidskrifterna Jury 
(1972–2008) och DAST Magazine (1968–2007) har skribenterna 
varit förvånade och glada, och boomen har setts som den svenska 
deckarens ”nya guldålder”.6 

Också i den akademiska världen börjar boomen göra avtryck. 
Under de senaste åren har det tillkommit en rad analyser av den 
skandinaviska kriminallitteraturen, ofta utifrån samhälleliga per-

D 
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spektiv – i Sverige främst inom litteratur- och filmvetenskap, i  
utlandet huvudsakligen inom Scandinavian Studies. Två återkom-
mande ingångar är hur genren skildrar det svenska folkhemmets 
förfall och genusorienterade analyser.7 

Vad samtliga röster har gemensamt, sina inneboende olikheter 
till trots, är att de beskriver boomen och dess verkningar med mer 
eller mindre vaga referenser. Inledningen till antologin Scandinavian 
Crime Fiction (2011) får utgöra ett exempel: 

Leif Davidsen, Karin Fossum, Anne Holt, Arnaldur Indriðason, 
Stieg Larsson, Leena Lehtolainen, Henning Mankell, Liza Marklund 
and Matti Rönkä have all sold hundreds of thousands, if not millions 
of books outside the region. […] At the time of writing, Marklund’s 
nine novels have been translated into thirty languages and sold some 
7.5 million copies. The best-selling crime-fiction author among the 
Scandinavian writers is Henning Mankell, whose Wallander series 
has sold 25 million copies, even outperforming Harry Potter in the 
German-language market.8 

Siffrorna beläggs med en not som går till ett radioprogram.9 Av-
sikten är här inte att kritisera antologin ovan – dess innehåll har 
ingenting med siffror och statistik att göra. Snarare är syftet att 
sätta fokus på att anförda fakta när det gäller den svenska kriminal-
litteraturen är svårbedömda. Inte sällan grundar sig siffrorna på 
uppgifter i massmedia, som i sin tur går tillbaka på källor som 
kommer från förlagen eller från författarnas egna hemsidor.10 

Att det används svepande formuleringar eller problematiska 
källor när det gäller de svenska deckarna beror på att det saknas 
alternativ.11 Föreliggande arbete är ett försök till att litteratursocio-
logiskt och statistiskt beskriva den svenska kriminallitteraturens 
utveckling på den svenska bokmarknaden under de senaste dryga 
30 åren. I centrum står frågor som de följande: Hur många deckare 
publiceras i Sverige årligen? Hur mycket har utgivningen ökat? Hur 
förhåller det sig till övrig skönlitterär utgivning? Hur ser köns-
fördelningen ut bland författarna? När slog kvinnorna igenom i 
genren? Hur många deckare är bästsäljare? Vilka är de mest fram-
gångsrika kriminalförfattarna? Vilka förlag är de dominerande  
utgivarna? 

Avsikten är dock inte enbart deskriptiv. Utöver att berätta om 
en framgångsrik genre, ger undersökningen en bild av en bok-
bransch i snabb utveckling. Tre av de strukturella förändringar som 
diskuteras i relation till kriminalgenren är de stora förlagens allt 
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tydligare dominans när det gäller bästsäljare, den snabba tillväxten 
av antalet egenutgivare, samt de litterära agenternas ökande         
betydelse. Det finns ett samspel mellan kriminallitteraturens    
framgångar och bokmarknadens omställningar: Branschen har 
naturligtvis påverkat deckarboomen, men deckarboomen har också 
påverkat branschen. 

En statistisk analys av den svenska utgivningen av kriminal-
litteratur besvarar inte alla frågor om deckarboomen, men det  
synliggör mönster som annars inte hade kunnat beskrivas.12 Vad 
som studeras här är de delar av fenomenet som syns i svensk 
bokutgivning, -försäljning och biblioteksutlåning. Andra delar att 
granska framöver är till exempel kriminallitteraturen i pressen   
(recensioner, debatter, intervjuer), översättningar och framgångar 
utomlands, ljud- och e-böckers betydelse, samt adaptioner för film, 
tv och datorspel.13 

Undersökningen är uppdelad i tre huvudkapitel. I det första 
kapitlet analyseras den svenska utgivningen av kriminallitteratur i 
sin helhet. I det andra specialgranskas en grupp framgångsrika  
författarskap. I det tredje görs en särskild studie över bästsäljare 
och biblioteksutlåning. Studiens huvudsakliga material och metod 
beskrivs i avsnittet som följer, annat material i anslutning till att det 
används. Ett utförligt metodresonemang om kriterierna som har 
använts för att mäta litterär framgång förs i appendix A. Diagram 
används i kapitel 1–3 för att påvisa statistiska tendenser. De baseras 
samtliga på tabeller, samlade i appendix B och C. 

 

 

 
 





 

Metod och material 

tudiens huvudkälla är deckartidskriften Jurys ”deckarkatalo-
ger”, årliga bibliografier över utgivningen av kriminalfiktion i 
bokform i Sverige. Utöver deckarkatalogerna används Sveri-

ges författarfonds biblioteksutlåningsstatistik för att belysa       
kriminalförfattares utlåning, Kungl. bibliotekets statistik över 
svensk bokutgivning – i Nationalbibliografin registrerad utgivning 
(monografier) – och Svenska Förläggareföreningens statistik över 
sina medlemmars utgivning för jämförelsetal med bokutgivningen i 
stort, samt Kungl. bibliotekets bibliografi Suecana Extranea för 
uppgifter om översättningar. Till detta kommer uppgifter från 
Svenska Förläggareföreningens Pocketpriser samt de årliga bäst-
säljarlistorna från branschtidskriften Svensk Bokhandel. Under-
sökningen bottnar i en litteraturstatistisk forskningstradition varur 
många metodiska grepp har hämtats.14 Nedan följer en genomgång 
av deckarkatalogerna som källmaterial för litteraturstatistiska    
studier, samt ett resonemang om förlag och förlagstyper. 

JURYS DECKARKATALOGER 

Det viktigaste källmaterialet och studiens bas är deckartidskriften 
Jurys årliga bibliografier över den svenska deckarutgivningen, de så 
kallade ”deckarkatalogerna”. Den första publicerades 1977, varefter 
bibliografin har utkommit varje år i tryck till och med 2008, då 
tidskriften lades ner. På Svenska Deckarakademins hemsida har det 
publicerats deckarkataloger också för år 2009 och 2010, med 
samma redaktörer och urvalskriterier som tidigare år. 15  Det är   
således Jurys definition av vilka titlar som ska räknas som deckare 
som är utgångspunkten för studien. Det är på detta material all 
statistik grundar sig. Det är också katalogernas startår som har be-
stämt undersökningens startpunkt. 

S 
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Att Jurys bibliografier har valts som källa har pragmatiska      
anledningar. Tidigare litteraturstatistiska studier över särskilda  
genrer har utgått från bibliotekens klassifikation.16 För kriminal-
litteratur görs emellertid ingen central klassificering från biblioteks-
håll, varför Nationalbibliografin inte har kunnat användas.17 Att 
själv resonera sig fram till vad som ska räknas till genren, för att 
sedan sammanställa egna listor år för år, vore inte bara tidsödande 
utan ur ett litteratursociologiskt perspektiv inte heller särskilt    
meningsfullt. Liksom i Claire Squires Marketing Fiction (2007)    
förstås genre i föreliggande arbete som något som bestäms av  
författare och förläggare i samverkan med recensenter och läsare. 
Kriminallitteratur som genre bör alltså inte ses som något bestän-
digt eller absolut, utan tvärtom som föränderligt och konstant  
under omförhandling. Ett slutgiltigt svar på frågan ”vad är en  
deckare?” är med ett sådant synsätt varken möjligt att ge eller efter-
strävansvärt att få.18 Men för att kunna genomföra en statistisk 
undersökning krävs naturligtvis ändå en avgränsning av genren. 
Vad katalogerna förtecknar fungerar i studien som en operational-
iserad genrebestämning.19 

Katalogerna i Jury har en rad egenskaper som gör dem särskilt 
lämpliga för ändamålet. De ska i sammanhanget inte utläsas som 
slutgiltiga förteckningar över den svenska deckarutgivningen.   
Istället är det Jurys funktion som normerande instans som gör  
katalogerna intressanta. Det Jury definierar som deckare kan i en 
mening förstås som deckare just därför att Jury definierar det som 
deckare. Då Jury under tidsperioden varit ett för genren centralt 
organ ska denna aspekt inte underskattas. Tidskriften har också 
starka kopplingar till Svenska Deckarakademin, en organisation 
som bland annat delar ut de viktigaste litteraturpriserna i genren.20 
Det är också ur deckarkatalogerna som kandidaterna till utmärkel-
serna Bästa svenska kriminalroman samt Svenska Deckarakademins 
Debutpris väljs.21 

Vidare har personerna bakom tidskriften och katalogerna en 
mycket gedigen kunskap om den svenska deckargenren och dess 
historiska utveckling. Katalogernas redaktörer och tidskriftens  
övriga medarbetare har publicerat flertalet böcker i ämnet och är 
att betrakta som experter på svensk kriminallitteratur.22 Det finns 
ingen instans mer lämpad än Jury att så korrekt som möjligt för-
teckna utgivningen av svensk kriminallitteratur. 

Deckarkatalogerna är också ett tacksamt material rent meto-
diskt. Endast ett fåtal personer har varit redaktörer och kataloger-
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nas form, funktion och urvalskriterier har varit i princip oföränd-
rade.23 Jämförbarheten mellan årgångarna är med andra ord hög. 
Dessutom har katalogerna fördelen av att inte vara en retrospektiv 
bibliografi. Inkluderat i katalogerna är vad som av redaktörerna där 
och då definierades som deckare, vilket gör urvalet till ögonblicks-
bilder i takt med sin samtid.24 

Med detta sagt bör ett par noteringar göras om urvalskriterier-
na. I katalogerna förs ständigt återkommande resonemang om vad 
som ska räknas till genren. Chefredaktör Bertil R. Widerberg    
belyste problemet med genrens gräns redan i samband med den 
första katalogen: ”Gränsdragningen för vad som är deckare och 
thrillers kan alltid diskuteras och i tveksamma fall har vi hellre friat 
än fällt – d v s hellre tagit med en bok än ställt den utanför.”25 Att 
hellre ”fria än fälla” har sedan dess varit den rådande principen. 
Katalogerna grundar sig från starten på en inkluderande genre-
definition som innefattar detektivromaner, polisromaner, thrillers, 
agentromaner, psykologiska spänningsromaner, med mera.26 Hur 
genrebestämningen rent praktiskt har gått till förklarar Anders 
Hammarqvist i 1996 års katalog mer noggrant: 

Exakt vad som är en deckare eller en kriminalroman kan man som 
bekant ha olika uppfattning om. Deckarkatalogen bygger i flertalet 
fall på förlagens förhandsuppgifter om genretillhörighet, vilket    
sannolikt medför att här finns med lite fler titlar än det egentligen 
borde; vi har valt att hellre fria än fälla men utfärdar en princip-
varning om att riktigt allt som enligt reklamen ”har thrillerkaraktär” 
eller är ”spännande som en deckare” nog inte är vare sig thriller eller 
deckare.27 

Här framgår att förlagens egna genredefinitioner spelar in för ur-
valet.28 Böcker tydligt marknadsförda som deckare förs med andra 
ord i stor omfattning till katalogerna. Detta kan måhända vara  
problematiskt ur en genrekonnässörs synvinkel, men har ur en 
litteratursociologisk mindre betydelse. Hammarqvists formulering 
stödjer också argumentet att paratexter har central betydelse vid 
genrebestämningar.29 Tilläggas kan att förhållandet är detsamma i 
litteraturstatistiska undersökningar som grundar sig på bibliotekens 
klassifikationer. Katalogisatören läser knappast de verk som klassi-
ficeras, utan bekantar sig med böckerna utifrån paratexter som 
författarnamn, titel och undertitel, omslag, baksidestext, förlags-
klassifikation och så vidare.30 
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Samtidigt har Jury alltså ambitionen att korrigera vad som upp-
fattas som felaktigheter eller överdrifter i förlagens lansering. Jury 
publicerar dessutom rättelser till katalogen där ”misstag” korrigeras. 
Även om paratexter påverkar katalogernas innehåll ska deras    
betydelse med andra ord inte överskattas. Jury utger inte heller kata-
logerna för att vara en fullständig och korrekt förteckning över 
utgivna svenska deckare. I nästan varje katalogs förord återkommer 
frågan om det problematiska i vad som ska räknas till genren, vilket 
vittnar om både insikt i genrebegreppets undflyende natur och en 
stor noggrannhet i arbetet med katalogen. Samtidigt skönjs stund-
tals uppfattningen att deckarkatalogerna kan ses som den svenska 
deckarens nationalbibliografi.31 Här anas en delvis kluven inställ-
ning, där avvägningar och tveksamheter apropå genretillhörighet å 
ena sidan, ställs mot bibliografisk noggrannhet och ambitionen att 
förteckna alla svenska deckare å den andra. Hur som helst är det 
omsorgsfullt sammansatta bibliografier det rör sig om, vilket styr-
ker materialets värde ur ett litteraturstatistiskt metodperspektiv. 

Med två undantag har deckarkatalogen publicerats i Jurys tredje 
nummer årligen, antingen som en artikel eller som ett separat   
supplement.32 Från och med 1989 har även korrigeringar till katalo-
gen publicerats i det fjärde numret årligen (eller mer sällsynt, i det 
första numret året därefter). Dessa Jurys egna rättelser har alla tagits 
hänsyn till och materialet har korrigerats i linje med dem. 

Uppenbara felaktigheter i deckarkatalogerna har rättats och 
dubbletter har uteslutits. Klassikerutgivning, även i originalutgiv-
ning, har i den lilla mån det förekommit exkluderats.33 Vidare har 
de subkategorier som från och till listats i katalogerna exkluderats. 
Det rör sig bland annat om kategorier som barn- och ungdoms-
böcker, skräck, ”i periferin” och lättläst. Det är alltså bara ”kärnan” 
av förstagångsutgivna deckare för vuxna som tagits med. Gränsen 
mot exempelvis skräckgenren har av Jury dragits någonstans mellan 
Johan Theorin, vars verk har klassificerats som deckare och ingår i 
materialet, och John Ajvide Lindqvist, vars verk har klassificerats 
som skräck och följaktligen inte ingår i undersökningen. Avgräns-
ningen mot den psykologiska spänningsromanen skär igenom  
exempelvis Karin Alvtegens författarskap, vars samtliga titlar föru-
tom Skam (2005) och En sannolik historia (2010) klassificerats som 
kriminalromaner. Ett exempel på en spänningsförfattare som inte 
alls finns representerad i katalogerna är Marie Hermanson. 

Gränsen gentemot kategorin ”i periferin” är i Jurys deckar-
kataloger mer godtycklig.34 Som exempel kan nämnas att Håkan 
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Nessers Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö i 1998 års katalog 
förts till ”i periferin”. Av Jury betraktades romanen således inte som 
en deckare i första hand, varför den inte heller finns medtagen i 
föreliggande studie. Kerstin Ekmans Händelser vid vatten, som ofta 
betraktats som ett verk på gränsen till kriminalgenren, inkluderades 
däremot i 1993 års katalog, liksom Mons Kallentofts debutroman 
Pesetas år 2000.35 Dylika avgränsningar går alltid att argumentera för 
eller emot. Viktigt att här komma ihåg är att antalet titlar på grän-
sen till genren utgör en mycket liten del av det totala antalet titlar 
och i statistisk mening inte påverkar utfallet i någon avgörande 
riktning. Det ska också påpekas att ett visst bortfall har noterats när 
det gäller den egenutgivna kriminallitteraturen och att detta inte har 
kompenserats.36 

Endast förstagångsutgivna svenska deckare har tagits med i 
undersökningen, pocketutgåvor och liknande har i den mån det 
förtecknats i katalogerna exkluderats. 37  När det gäller finlands-
svenska deckare har enbart de som finns förtecknade i den svenska 
nationalbibliografin inkluderats.38 Novellsamlingar och antologier 
har däremot genomgående inkluderats, vare sig de redovisats i  
separata avdelningar i katalogen eller inte. Utländska deckare i 
svensk översättning, vilka varje år redovisas i katalogerna, har   
givetvis inte inkluderats i populationen. Däremot har deras antal 
räknats för att möjliggöra jämförelser med utgivningen av svenska 
original.39 

Utifrån ovan skisserade metodiska hänsyn har bibliografierna 
excerperats och sammanställts till en ”deckardatabas”. Totalt  
rymmer databasen 1 708 titlar av 623 författare eller författar-
konstellationer, utgivna på 259 förlag.40 De data som finns angivna 
i katalogerna är författare, titel, förlagsort, förlag samt utgivningsår. 
Råmaterialet har kompletterats i den mån så krävts, exempelvis 
med uppgifter gällande författarpseudonymer och förlag, varefter 
det statistiskt har bearbetats. De variabler som har analyseras för 
hela deckarpopulationen är utgivningsår, förlag, förlagstyp, kön och 
författarkonstellation. 

FÖRLAG OCH FÖRLAGSTYPER 

Vilka förlag som har utgivit deckare, vilka förlag som har utgivit 
framgångsrika kriminalförfattare samt hur detta har förändrats, är 
en central aspekt i en kartläggning av den svenska kriminallitteratu-
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ren. Utöver att studera enskilda förlag, ges en bättre överblick om 
populationens förlag också delas upp i ett antal olika förlagstyper, 
med utgångspunkt i hur deras utgivning har sett ut. I tidigare    
litteraturstatistiska studier har systematiseringen av förlag vanligen 
skett utifrån deras funktion och plats i litteratursamhället. Typ-
kategorier har varit kvalitetsförlag, massmarknadsförlag, religiösa 
förlag och egenutgivare. 41  Christina Tellgren, som har studerat  
specifikt barn- och ungdomslitteraturen, tillfogar en kategori för 
renodlade barnboksförlag.42 En delvis annan utgångspunkt har Åsa 
Warnqvist i sin systematisering av de svenska lyrikutgivarna. Istället 
för att utgå ifrån förlagens position i litteratursamhället i stort, 
grundar hon uppdelningen på deras lyrikutgivning, det vill säga 
utifrån vad hon studerar. Sett till förlagens lyrikutgivning delas 
sedan förlagen in i tre förlagsgrupper: 1) Stora lyrikutgivare, 2) medel-
stora och mindre lyrikförlag och -utgivare, samt 3) lyrikutgivning på eget 
förlag.43 

I den här undersökningen har en medelväg valts. Den huvud-
sakliga utgångspunkten är det antal deckare som respektive förlag 
har utgivit under tidsperioden, ett angreppssätt som liknar Warn-
qvists. Viss hänsyn har emellertid tagits både till förlagens ställning 
i litteratursamhället i stort, och till huruvida de utgivna deckarna är 
skrivna av framgångsrika kriminalförfattare. Också Tellgrens grepp 
att särskilja renodlade genreförlag har beaktats. Utifrån dessa reso-
nemang har följande fem förlagsgrupper arbetats fram: 

 
1) Stora deckarutgivare. Till kategorin har förts de etablerade förlag 

som under tidsperioden har publicerat mer än 30 svenska    
originaldeckare samt har en god representation bland de fram-
gångsrika författarna. Gruppen innehåller 11 förlag.44 

2) Medelstora deckarutgivare. Till kategorin har förts de medelstora 
och små etablerade förlag som har publicerat 10 till 30 svenska 
originaldeckare under tidsperioden. Gruppen innehåller 15  
förlag.45 

3) Små deckarutgivare. Till kategorin har först de medelstora och 
små etablerade förlag som har publicerat upp till 10 svenska 
originaldeckare under tidsperioden. Gruppen innehåller totalt 
cirka 80 förlag. Här finns många mindre förlag som har utgivit 
endast en eller ett par deckare under perioden. Skiljelinjen 
gentemot kategori fem har dragits med avseende på etablering 
i litteratursamhället i stort.46 
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4) Renodlade deckarutgivare. Till kategorin har förts de förlag som är 
inriktade på utgivning av litteratur inom deckargenren. Dessa 
förlag ger marginellt eller inte alls ut övrig litteratur. Gruppen 
innehåller sju förlag.47 

5) Egenutgivare. Till kategorin har förts de förlag som enbart ger ut 
författarens/förläggarens böcker, samt de som har växt något 
och ger ut ytterligare en författare. Hit har också självpublice-
ringsförlag förts, företag som har specialiserat sig på att mot en 
viss kostnad trycka böcker till alla beställare.48 Egenutgivarna är 
den avgjort största gruppen sett till antalet förlag, cirka 150–
170 beroende på hur de räknas.49 

 
Indelningen följer relativt väl förlagens position i litteratursamhället 
i stort – samtliga stora förlag återfinns i gruppen av stora deckar-
utgivare och så vidare. Piratförlaget kan med sin stora utgivning av 
kriminalromaner ses som ett förlag i gränszonen till kategori 4. Det 
har dock förts till kategori 1 då det utöver sin kriminalutgivning 
publicerat en rad framgångsrika titlar utanför kriminalgenren. Det 
är när allt kommer omkring inte deckaren som är Piratförlagets 
nisch utan bästsäljaren, även om de två kategorierna i hög utsträck-
ning har sammanfallit under 2000-talet. 50 

De stora deckarutgivarna står, föga förvånande, för den största 
delen av antalet utgivna titlar, närmare 46 procent. De medelstora, 
de små och egenutgivarna står för ungefär en sjättedel vardera av 
utgivningen, medan de renodlade deckarförlagen är den minsta 
gruppen med 4,6 procent av populationens titlar (se tabell C4). 

 





 

1. Utgivningen av  
kriminallitteratur 1977–2010 

UTGIVNINGEN I STORA DRAG 

tgivningen av svensk kriminallitteratur har ökat markant 
under perioden, särskilt under 2000-talet. Utgivningsnivån 
för svenska deckare var relativt stabil 1977–1998, om än 

med årliga svängningar. Med undantag för ett par starka år, 1978 
med 50 titlar och 1991 med 49 titlar, och en bottennotering 1985 
på 22 titlar, gavs det under perioden ut 30–40 svenska deckare 
årligen. En svag ökning skedde under första hälften av 1990-talet, 
men det var först från 1999 och framåt som utgivningen tilltog i 
större omfattning. Under senare delen av 2000-talets första decen-
nium har utgivningsexpansionen fortsatt. Undersökningens två 
sista år har det klart högsta antalet utgivna svenska deckare med en 
bit över 100 titlar per år (se diagram 1). 

Om utgivningen delas upp i decennier blir genrens tillväxt   
tydlig. Under 1980-talet gavs det ut 311 deckare, under 1990-talet 
411 och under 2000-talets första decennium 750. Jämförs 1980-
talet med 2000-talets första decennium har utgivningen av svenska 
deckare ökat med nästan två och en halv gånger. Den rekordstora 
utgivningen år 2010 är inte inräknad i dessa siffror. Belysande för 
hur stor ökningen har varit är att det under femårsperioden    
1980–1984 gavs ut 162 svenska deckare, medan det under år 2010 
ensamt gavs ut 110 titlar. Per femårsperiod gavs det ut minst antal 
deckare 1985–1989 (149), och flest 2005–2009 (411) (se tabell C6). 
Utgivningstakten av svenska deckare har med andra ord accelererat 
och några tendenser till att den har börjat avta går inte att skönja.51 
Sett till dessa siffror är det mycket befogat att tala om en boom för 
svensk kriminallitteratur under 2000-talets första decennium.  

U 
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UTLÄNDSK KRIMINALLITTERATUR  
I SVENSK ÖVERSÄTTNING 

Också utgivningen av den översatta kriminallitteraturen har varie-
rat. Toppåren är 1989, 2007 och 2008 med 123 utgåvor vardera, 
medan den lägsta noteringen är 1982 års 64 utgåvor. Vad som  
däremot inte har skett är någon större ökning över tid. Med ett par 
undantag har antalet översatta kriminalutgåvor varierat mellan    
80–120 årligen (se diagram 2). Delas utgivningen in i femårs-
perioder syns en viss ökning, men i jämförelse med den svenska 
kriminallitteraturens expansion är den översatta kriminallitteratu-
rens tillväxt marginell. Utgivningen av svenska deckare i original 
har gått från att under 1980- och 1990-talet vara mindre än hälften 
så stor som den av översatta deckare, till att under 2000-talet närma 
sig samma utgivningsnivå. Under 1980-talet stod de svenska origi-
nalen för runt en fjärdedel av den totala utgivningen i genren (25,6 
procent). Motsvarande siffra för 2000-talets första decennium var 
drygt två femtedelar (42,4 procent). Två år (2002 och 2010) har de 
svenska deckarna varit fler än de översatta (se tabell C5–C6). 

Expansionen av svenska deckare i original verkar alltså inte ha 
konkurrerat ut den till svenska översatta kriminallitteraturen. Men 
ökningen för de svenska originalen verkar inte heller ha åtföljts av 
en motsvarande ökning för översättningarna. Ökningen inom  
utgivningen av kriminallitteratur i Sverige har i princip skett inom 
förstagångsutgivningen av svenska original. 

KRIMINALLITTERATUR OCH  
ÖVRIG SKÖNLITTERÄR UTGIVNING 

Att utgivningen under 2000-talets första decennium har expanderat 
är inte unikt för deckargenren, utan en genomgående tendens för 
svensk bokutgivning.52 Huruvida kriminallitteraturens andel av den 
skönlitterära bokutgivningen har ökat är tyvärr inte alldeles enkelt 
att fastställa. Det saknas nämligen en tillförlitlig statistik över den 
totala svenska bokutgivningen. Vad som finns att tillgå är dels 
Kungl. bibliotekets (KB) sammanställningar över de monografiska 
utgåvor som katalogiserats i Nationalbibliografin, dels Svenska 
Förläggareföreningens statistik över de till föreningen anslutna 
förlagen. Det här är två väsentligen olika material och som bland 
annat  Ann Steiner har påpekat omfattar  branschstatistiken  endast 
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Diagram 1. Förstagångsutgivning av svensk kriminallitteratur 1977–2010: antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C5. 
 

Diagram 2. Förstagångsutgivning av kriminallitteratur i Sverige 1977–2010: antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C5. 
 
omkring en fjärdedel av den totala svenska bokutgivningen. 53 
Materialen är vidare behäftade med enskilda metodiska problem, 
och skillnader dem emellan ska tydas varsamt. Icke desto mindre är 
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jämförelser med den kriminallitteratur som förtecknas i deckar-
katalogerna belysande när det gäller övergripande tendenser. Nedan 
presenteras först KB:s och Svenska Förläggareföreningens statistik 
var för sig, varefter jämförelser med utgivningen av kriminal-
litteratur följer. 

KB:s statistik är grov men ger en relativt god bild av de stora 
dragen för den svenska bokutgivningen. Siffror finns redovisade 
för olika kategorier ned till nivån skönlitteratur för vuxna, och är 
där uppdelad dels på svenska original och översättningar till 
svenska, dels på ”nya verk” och ”nya upplagor”.54 Vad KB kallar 
nya verk är dessvärre inte samma sak som förstagångsutgåvor, utan 
innefattar alla utgåvor som har försetts med ett nytt ISBN-
nummer. Här ryms med andra ord också pocketutgåvor, klassiker-
utgivning och en hel del annat, vilket gör att statistiken bör tolkas 
försiktigt.55 Ytterligare ett problem är att KB:s statistik utgår från 
det år då verken katalogiserades i Nationalbibliografin, något som 
inte alltid stämmer överens med faktiskt publikationsår.56 

Antalet nya verk av svensk skönlitteratur som registrerades i 
Nationalbibliografin låg åren 1977–2003 på en något så när jämn 
nivå, om än med en viss nedgång under senare delen av 1990-talet 
och de inledande åren av 2000-talet. År 2004 skedde en snabb och 
kraftig ökning. Efter en viss tillbakagång åren därefter verkar anta-
let ha stabiliserats på en betydligt högre nivå än tidigare (se diagram 
3). Som jämförelse var medelvärdet 1985–1989 för antalet nya 
svenska skönlitterära verk 662 per år. Femårsperioden 1995–1999 
var motsvarande siffra 616, medan det 2005–2009 hade stigit till 
hela 1 136, i det närmaste en dubblering (se tabell C8). En del av 
ökningen kan förklaras med att KB 2004–2010 inräknade ett större 
antal publikationer då de breddade begreppet ”nya verk”.57 Hur 
avgörande metodförändringen är för ökningen inom skönlittera-
turen är svårt att säga, men klart är att den har haft betydelse. En 
indikation ger uppgiften för 2011, då Nationalbibliografin återigen 
stramade upp urvalet. Antalet skönlitterära nya verk registrerade 
under 2011 var 1 184. Det är en rejäl tillbakagång från året innan då 
motsvarande siffra var 1 523, men fortfarande väsentligen högre än 
1990-talets nivåer.58 KB:s statistik för 2004–2010 ska alltså be-
traktas som i överkant i jämförelse med den för tidigare perioder. 
Däremot ska inte uppgången endast förstås som ett mätproblem. 
Modern teknik har gjort att tröskeln för publicering har blivit lägre, 
med följden att registreringen i Nationalbibliografin i hög grad 
mäter en faktisk ökning (se avsnittet om egenutgivare nedan). 
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Diagram 3. Skönlitterära ”nya verk” för vuxna registrerade i Nationalbibliografin 1977–2010: antal 
titlar per år 

	  
Källa: Tabell C7. 
 
 

Diagram 4. Utgivning av fiktionsprosa för vuxna ”i original” av förlag anslutna till Svenska  
Förläggareföreningen 1977–2010: antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C9. 
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Medan den svenska skönlitteraturen ökat under perioden, har enligt 
KB:s statistik den till svenska översatta skönlitteraturen istället 
minskat något. Antal registrerade översatta verk var som högst i 
början av 1980-talet, och sjönk sedan successivt till i mitten av 
1990-talet. Därefter har antalet återigen sakta börjat stiga, men inte 
till nivåer i paritet med 1980-talets. Den översatta skönlitteraturen 
har minskat både i absoluta tal och sett till andelen av nyregistre-
rade verk, medan den svenska skönlitteraturen istället har ökat i 
andel såväl som i antal. Under 1980-talet stod den översatta skön-
litteraturen för nära tre femtedelar av de nyregistrerade verken 
(59,3 procent), den svenska skönlitteraturen för två femtedelar 
(40,7 procent). Under 1990-talet var fördelningen jämn, med en 
liten övervikt för den översatta litteraturen – 51,5 procent respek-
tive 48,5 procent. Under 2000-talets första decennium stod den 
översatta skönlitteraturen för en andel om 43,2 procent, den 
svenska skönlitteraturen för 56,8 procent (se tabell C8). 

Svenska Förläggareföreningens årliga branschstatistik omfattar 
endast de förlag som är medlemmar i föreningen. Vilka och hur 
många det är varierar något från år till år, och det påverkar givetvis 
utfallet. Medlemmarna utgörs dock av de största förlagen. För-
läggareföreningen själva brukar uppskatta att sina medlemmar står 
för runt 70 procent av den totala svenska bokförsäljningen, men 
andelen är idag antagligen mindre.59 Även i Förläggareföreningens 
siffror räknas som original alla utgåvor som försetts med nytt 
ISBN-nummer. Statistiken har med andra ord samma problem som 
Nationalbibliografin vad gäller att urskilja förstagångsutgivning. 
Uppgifterna finns i Förläggareföreningens statistik nedbrutna till 
nivån ”annan svensk skönlitteratur”, vilket innefattar all skönlittera-
tur för vuxna förutom lyrik och dramatik som redovisas separat.60 

Förändringarna i utgivningen hos Förläggareföreningens med-
lemmar är mindre dramatiska. Den svenska originalutgivningen av 
fiktionsprosa för vuxna var som störst i slutet av 1970-talet, i slutet 
av 1980-talet samt i början av 1990-talet. De senaste 15 åren har 
antalet titlar gradvis minskat, från 328 år 1994 till 237 år 2010, en 
minskning motsvarande 27,3 procent. Periodens toppnotering var 
1978/79 (366 utgåvor) och dess lägsta notering år 1983/84       
(227 utgåvor). De till svenska översatta utgåvorna var flest under    
1980-talets andra hälft, med 1988/89 som periodens toppår      
(435 utgåvor). Under 1990-talet och 2000-talets första decennium 
har översättningarna legat på en stabil nivå, men 2008–2010 har   
de markant minskat (se diagram 4).  Relationen  mellan  svensk och  
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Diagram 5. Index över utgivning av till svenska översatt skönlitteratur och kriminallitteratur  
1977–2010: förändring per år från index 1977 =100 

 
Källa: Tabell C5, C7 och C9. Kommentar: År 1977–1992 redovisades Svenska Förlägga-
reföreningens statistik inte per kalenderår utan per det s.k. ”bokhandelsåret” (1 april–31 
mars). Siffrorna för 1 april 1977–31 mars 1978 har ovan förts till år 1977, 1 april 1978–
31 mars 1979 till år 1978, osv. fram t.o.m. år 1992. Jfr även diagram 4. 
 
 
översatt fiktionsprosa har varit jämn och i stort sett konstant under 
hela tidsperioden. I genomsnitt står de svenska utgåvorna för 47,5 
procent av de nya originalen, översättningarna för 52,5 procent   
(se tabell C9–C10). 

Sammantaget var antalet utgåvor av fiktionsprosa från de till 
Förläggareföreningen anslutna förlagen flest under slutet av 1980-
talet och i början av 1990-talet. Därefter har utgivningen sakta men 
säkert gått tillbaka, men det är först från 2008 och framåt som siff-
rorna minskar i snabbare takt. Noterbart är att antalet nyutgivna 
titlar sett till samtliga litteraturkategorier inte har följt samma    
tendens. Tvärtom ökade den totala utgivningen fram till 2007, men 
därefter har även den avtagit.61 Också försäljningen för utgivningen 
i sin helhet går på tvärs emot tendensen för nyutgiven fiktions-
prosa. Justerat mot inflationen har medlemmarnas totala försäljning 
ökat i princip konstant sedan 1973, med en tillbakagång under  
början av 1980-talet och en mindre tillbakagång under första    
hälften av 1990-talet. Från 1995 till 2007 ökade försäljningen kraf-
tigt, för att 2008–2010 återigen dala.62 
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Siffrorna från Nationalbibliografin och Svenska Förläggare-
föreningen som har anförts ovan bör inte jämföras i absoluta tal 
mot antalet förstagångsutgåvor av kriminallitteratur förtecknade i 
deckarkatalogerna, då de olika källorna mäter olika saker. Vad som 
däremot är intressant är de gemensamma och särskiljande         
tendenser som de uppvisar. I diagram 5–7 har dessa tendenser 
åskådliggjorts genom index över de olika utvecklingskurvorna 
1977–2010. Undersökningens startpunkt år 1977 har satts som 
index = 100, och det är alltså förändringen från år 1977 som kan 
utläsas av diagrammen.  

När det gäller översättningar har utgivningen av kriminal-
litteratur varit relativt konstant sett över tid, om än med inbördes 
skillnader år för år. I KB:s statistik registrerades under 1980-talet 
flest utgåvor per år, medan andra halvan av 1990-talet och 2000-
talets första år innebar en nedgång. Bilden är ungefär densamma 
för Förläggareföreningens medlemmar, fast uppgången där kom 
senare och var mer markant. Utgivningen av fiktionsprosa från 
föreningens medlemmar uppvisar också en tydlig nedgång under 
studiens sista år, vilket inte har någon motsvarighet i KB:s statistik 
(se diagram 5). Den mest avgörande skillnaden mellan de tre    
kurvorna är att den översatta kriminallitteraturen inte hade någon 
topp under 1980-talet utan hela tiden legat relativt konstant. Det 
kan möjligen ses som ett tecken på att deckarnas andel av den till 
svenska översatta skönlitteraturen blivit större, men någon särskilt 
tydlig trend är det inte tal om. 

Utvecklingen för den svenska originalutgivningen är mer    
uppseendeväckande. Kriminallitteraturen har ökat kraftigt, liksom 
antalet registrerade verk i Nationalbibliografin, framförallt under 
studiens sista tioårsperiod (även om KB:s siffror för 2004–2010 
alltså bör ses som något i överkant). Tendensen för Förläggare-
föreningens medlemmar är däremot den motsatta, med en gradvis 
minskning av utgivningen under 2000-talets första decennium     
(se diagram 6). 

Olikheten mellan trenden för Förläggareföreningens medlem-
mar och hela utgivningen (KB:s statistik) tycks indikera att en stor 
del av ökningen inom utgivningen av skönlitteratur beror på insat-
ser från små förlag och egenutgivare. Samma tendens finns inom 
utgivningen av kriminallitteratur. En mer rättvisande jämförelse 
mellan Förläggareföreningens statistik och uppgifterna i deckar-
katalogerna kan därför göras mellan den förra och uppgifter om 
kriminallitteratur  utgiven  endast av stora  och  medelstora  deckar-  



1. UTGIVNINGEN AV KRIMINALLITTERATUR 1977–2010 | 29 
 

 
 

Diagram 6. Index över utgivning av svensk skönlitteratur och kriminallitteratur 1977–2010:   
förändring per år från index 1977 =100 

 
Källa: Tabell C5, C7 och C9. 
 
 

Diagram 7. Index över originalutgivning av Svenska Förläggareföreningens medlemmar och  
kriminallitteraturutgåvor av stora och medelstora deckarutgivare 1977–2010: förändring per år från 
index 1977 =100 

 
Källa: Tabell C9 och C11. 
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utgivare. De 26 förlag som har förts till de två kategorierna motsva-
rar relativt väl de medlemmar i Förläggareföreningen som ger ut 
skönlitteratur för vuxna.63 

Utvecklingskurvorna följs åt ganska väl åren 1977–1998, men 
1999–2000 ökar plötsligt utgivningen av kriminallitteratur från 
stora och medelstora utgivare mycket snabbt. Ökningen stannar 
sedan upp, men skillnaden kvarstår till undersökningens slutår. 
Från att både kriminal- och skönlitteraturen i stort sett har följt 
index 1977–1999, har den förra under 2000-talets första decennium 
stigit till 150–200 i relation till index, den senare fallit till 70–80 (se 
diagram 7). 

Vad diagram 7 visar är en mycket viktig del av deckarboomen. 
Medan den skönlitterära utgivningen på stora och medelstora eta-
blerade förlag överlag har minskat något under 2000-talet, har det 
samtidigt skett en påfallande ökning av förstagångsutgåvor av   
kriminallitteratur på motsvarande sorts förlag. Kriminallitteraturen 
står av allt att döma för en allt större andel av de viktigaste svenska 
förlagens originalutgivning av skönlitteratur. 

Uttryckt i absoluta tal utgavs av Förläggareföreningens med-
lemmar 2 904 skönlitterära verk i original under 1980-talet, 2 919 
under 1990-talet och 2 628 under 2000-talets första decennium. 
Antalet förstagångsutgåvor av kriminallitteratur publicerade av 
stora och medelstora deckarutgivare var under 1980-talet 239,  
under 1990-talet 245 och under 2000-talets första decennium 426. 
Uttryckt i andel motsvarar kriminallitteraturen från de stora och 
medelstora deckarutgivarna 8,2 procent av skönlitteraturen från 
Förläggareföreningens medlemmar under 1980-talet, 8,4 procent 
under 1990-talet och 16,2 procent under 2000-talets första decen-
nium. Även om försiktighet bör iakttas i jämförelser mellan olika 
serier av statistik, tycks de anförda uppgifterna peka på att kriminal-
litteraturens andel av utgivningen av skönlitteratur på de större 
svenska förlagen under 2000-talets första decennium ungefär har 
fördubblats jämfört med tidigare. 

FÖRLAGEN 

Vilka sorts förlag står främst bakom expansionen av kriminallittera-
tur? Svaret är kortfattat och hårdraget: de stora deckarutgivarna 
och egenutgivarna. De stora deckarutgivarnas förstagångsutgivning 
av svensk  kriminallitteratur  låg 1977–1999 på en relativt jämn nivå   
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Diagram 8. Förstagångsutgivning av svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per typ av förlag: 
antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C11. 
 
 
som varierade från 1977 års 10 titlar (periodens minimum) till 1993 
och 1999 års 24 titlar (periodens maximum), med en genomsnittlig 
utgivning om 17,7 deckare per år. År 2000 tog utgivningen ett 
språng till 37 titlar, och de efterföljande tio åren har utgivningen 
legat kvar på denna höga nivå – toppnoteringar är 2002 och 2004 
års 41 titlar, lägsta notering är 2009 års 27 utgåvor. Den genom-
snittliga utgivningen 2000–2010 var 33,2 deckare per år. De stora 
deckarutgivarna har alltså under 2000-talets första decennium i 
stort sett dubblerat sin utgivning av kriminallitteratur jämfört med 
tidigare år. Decenniets minsta årsutgivning (27 titlar) är dessutom 
högre än tidigare års högsta notering (24). 

Egenutgivarna har stått för en ännu mer remarkabel uppgång. 
Under 1980-talet utgavs 16 deckare på eget förlag. Under 1990-talet 
var motsvarande siffra 49, och under 2000-talet utkom hela 174 
titlar på eget förlag. Antalet egenutgivna deckare har i en jämförelse 
mellan 1980-tal och 2000-tal med andra ord drygt tiodubblats.  
Studiens två sista år passerar dessutom egenutgivarna de stora för-
lagen i antal utgivna titlar och blir därmed den största förlagstypen, 
räknat i antal förstagångsutgåvor. 

Ytterligare en förlagsgrupp som har expanderat är de renodlade 
deckarutgivarna. Under 1980-talet existerade sådan utgivning 
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knappt alls, men från 1990-talets andra hälft och framåt har det 
etablerats en liten men till synes stabil utgivning om 2–8 titlar per 
år.64 Också de små och medelstora utgivarna har ökat sin utgivning 
under tidsperioden, men förändringen är för dem mer marginell  
(se diagram 8). 

Samtliga förlagstyper har ökat sin utgivning av kriminal-
litteratur i absoluta tal, men under tidsperioden har förskjutningar 
ägt rum i förlagstypernas relativa styrka inom deckarutgivningen. 
De stora deckarutgivarna har trots sin stora ökning minskat sin 
andel av den förstagångsutgivna kriminallitteraturen. Under 1980-
talet gav de stora deckarutgivarna ut 57,2 procent av de svenska 
deckarna, medan motsvarande siffra för 1990- och 2000-talet var 
cirka 45 procent. De medelstora och små deckarutgivarna delar 
samma vikande tendens – från 19,6 procent under 1980-talet till 
11,9 procent under 2000-talet, respektive från 17,7 procent till 14,3 
procent. Förklaringen till dessa förskjutningar är framförallt    
egenutgivningen, vars andel av kriminallitteraturutgivningen har 
stigit från 5,1 procent under 1980-talet till 23,2 procent under 
2000-talets första decennium. Också de renodlade deckarutgivarna 
spelar in då deras utgivningsandel under 2000-talets första decen-
nium var 5,7 procent, en klar ökning från en enda utgiven titel  
under hela 1980-talet (se diagram 9 samt tabell C13–C14). 

Egenutgivarnas kraftiga expansion under studiens avslutande år 
är en betydande förändring inom deckarutgivningen och behandlas 
utförligare i ett separat avsnitt nedan. Till stor del kan den förklaras 
med de tekniska landvinningar som har gjorts när det gäller      
bokproduktion. Genom digital tryckteknik och print-on-demand 
har det blivit betydligt enklare och billigare att framställa ett mindre 
antal exemplar av en bok. 65  Andelen egenutgivare kan också     
relateras till tidigare litteraturstatistiska studier av den svenska 
bokmarknaden. I Johan Svedjedals totalundersökning av svensk 
fiktionsprosa för vuxna 1914–1940 stod de för 6,8 procent.66 I Lars 
Furulands och Hans Olof Johanssons granskning av den skön-
litterära utgivningen i Sverige 1965–1970 stod egenutgivarna för 3,3 
procent. 67  När det gäller lyrik har egenutgivarnas andel varit      
väsentligen högre: I Hans Olof Johanssons studie över lyrik-
utgivningen 1931–1960 var egenutgivarnas andel 28,9 procent;68 i 
Åsa Warnqvists undersökning av lyrikutgivningen 1976–1995 var 
andelen 35,9 procent.69 
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Diagram 9. Förstagångsutgivning av svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per typ av förlag: 
andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C11. 
 
 

Diagram 10. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per typ av förlag och 
med egenutgivare exkluderade: andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C11. 
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Lyrik innehar en speciell position i litteratursamhället, och att an-
delen egenutgivare där är betydande är inte förvånande. Mer     
uppseendeväckande är att egenutgivarnas andel är så stor när det 
gäller kriminallitteraturen, inte minst i relation till beskrivningar av 
genren (och genrelitteratur överlag) som enbart bestående av bäst-
säljare. Sett till hela tidsperioden 1977–2010 står egenutgivarna för 
16,5 procent av den svenska förstagångsutgivningen av kriminal-
litteratur.70 Under 2000-talets första decennium var egenutgivarnas 
andel hela 23,2 procent.71 

Att närmare en fjärdedel av utgivningen av kriminallitteratur 
numera sker på eget förlag gör att samtliga etablerade förlagsgrup-
per – möjligtvis de renodlade deckarutgivarna undantagna – tappar 
andelar av deckarutgivningen. Då egenutgivare inte på samma sätt 
är en del av och konkurrerar på den nationella bokmarknaden, är 
detta emellertid inte en alldeles rättvisande bild. Om egenutgivarna 
exkluderas och endast den på etablerade förlag utgivna kriminal-
litteraturen tas i beaktande är förändringarna mindre dramatiska. 
De stora deckarutgivarnas andel har varit i princip oförändrad  
under perioden. Detsamma gäller de små deckarutgivarna, medan 
de medelstora minskat från drygt 20 procent till drygt 15 procent. 
De renodlade deckarutgivarna uppvisar en tydlig ökning, och som 
allra största var deras andel ett par år under andra halvan av 1990-
talet (se diagram 10). 

Om egenutgivarna exkluderas är ökningen naturligtvis inte  
heller fullt lika stor som räknat för hela deckarutgivningen, men 
den är fortfarande uppseendeväckande. De 295 utgivna titlarna 
under 1980-talet kan jämföras med 362 under 1990-talet och 576 
under 2000-talet. Ökningen från 1980-talet till 1990-talet var 22,7 
procent, och från 1980-talet till 2000-talets första decennium hela 
95,3 procent (jfr diagram 11). 

Sett till enskilda förlag har Norstedts flest förstagångsutgivna 
svenska deckare (143 utgåvor), följt av Bonniers (134), Tre böcker 
(88), Wahlström & Widstrand (86) och Forum (69). Norstedts har 
haft en relativt stabil utgivning över tid inom genren, medan    
Bonniers har ökat utgivningen under 2000-talet (se tabell C15). Det 
är dock hos övriga utgivare som de största förändringarna har ägt 
rum. AWE/Gebers gav ut hela 30 deckare under 1980-talet, men 
köptes 1990 upp av Liber, varefter förlagets utgivning av skönlitte-
ratur försvann. Ytterligare tre förlag som gav ut sina flesta deckare 
under 1980- och 1990-talet  är  Bra Böcker,  Carlssons,  och  Wiken   
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Diagram 11. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 (samtliga samt egenutgivare 
exkluderade): antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C11. 
 
 
förlag i Höganäs (det senares utgivning avstannade helt under 
1990-talet). 

Resterande förlag med fler än 15 utgåvor av kriminallitteratur 
1980–2009 har däremot expanderat sin deckarutgivning över tid, i 
de flesta fall kraftigt och i vissa fall från noll. Förlag med ett tydligt 
sådant mönster är Alfabeta/AlfabetaAnamma, Forum, Natur & 
Kultur, Ordfront, Prisma, Semic, Tre böcker och Wahlström & 
Widstrand (se tabell C15). Det här är väletablerade förlag som alla 
har inkorporerat utgivning av kriminallitteratur i sitt utbud, och de 
synliggör tendensen att vad som förut betraktades som en populär-
litterär specialnisch numera är en mer självklar del i allmän-
utgivande förlags basutbud. Kriminallitteraturen beskrivs dessutom 
ofta som betydelsefull av förlagen. Ordfront – vars deckar-
framgångar började med och länge totalt dominerades av Henning 
Mankell – framhåller sin utgivning av kriminallitteratur med att 
förlaget efter Mankell ”fortsatt från Ystad till Stockholm via    
Uppsala och Härnösand med Carin Gerhardsen, Maria Küchen, 
Kjell Eriksson och Annika Sjögren”.72  

Tendensen att deckarutgivningen blir allt viktigare syns också i 
att ett antal förlag med stor deckarutgivning har startats under den 
studerade perioden. Det i särklass mest framgångsrika av dem är 
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Piratförlaget, men nämnas kan också Kalla Kulor förlag och    
Ordupplaget, samt de renodlade deckarförlagen Mälaröbörsen och 
Per Olaisen förlag. 

Många har påpekat att bokbranschen går mot en polarisering, 
där ett fåtal bästsäljare tar allt större plats, även om också de minsta 
och mest nischade titlarna har blivit en betydelsefull faktor. Det 
sistnämna har av Chris Anderson benämnts som den långa svansen 
– när världens alla böcker enkelt går att köpa via internetboklådor 
blir summan av dessa småsäljande och specialiserade intressen en 
maktfaktor.73 Småsäljarna blir dessutom allt fler. Som Johan Sved-
jedal har påpekat har antalet bokutgåvor per capita i Sverige mer än 
fördubblats under efterkrigstiden.74 De största gynnas på dagens 
bokmarknad samtidigt som de minsta förlagen växer i antal och blir 
alltmer synliga. Mellanskiktet tappar däremot mark i utgivningen, 
med sjunkande upplagor och vikande försäljning. En vanligt     
förekommande liknelse är att bokbranschen börjar se ut som ett 
äppelskrutt.75 

De här tendenserna syns också i utgivningen av svensk krimi-
nallitteratur. Viktigt är att påminna om genrens heterogena       
karaktär. De bästsäljande deckarna är en mycket liten del av den 
samlade svenska utgivningen inom genren. Succéerna har onekligen 
blivit fler under 2000-talet, men det har samtidigt skett en ökning 
av deckarutgivningen på alla nivåer i litteratursamhället. Möjligen 
går det att tala om två deckarboomer i utgivningen: den kom-
mersiellt framgångsrika och den rent kvantitativa. Det finns      
anledning att hålla isär dessa två fenomen även om de i viktiga 
avseenden naturligtvis hänger samman. Utgivningen av kriminal-
litteratur på eget förlag, eller av genreentusiaster på renodlade 
deckarförlag, har blivit allt större under 2000-talet, men dessa  
deckare befinner sig fjärran från topplistor och utlandslanseringar. 

FÖRFATTARNA 

En annan aspekt på kriminallitteraturens utveckling är hur många 
författare som verkar i genren. Den totala utgivningen 1977–2010 
består av 1 708 titlar. Om antologier (63 stycken totalt) exkluderas 
är resterande 1 645 förstagångsutgåvor skrivna av 623 författare 
eller författarkonstellationer.  

Antalet verk som varje författare har skrivit varierar stort.76 Det 
finns 28 författare som har skrivit 10 eller fler deckare,  och tillsam-  
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Tabell 1. Populationens författare (antologier exkluderade): antal och andel författare och titlar per 
antal förstagångsutgåvor 

Antal förstagångsutgåvor Antal författare Antal utgåvor 

1 363 (58,3 %) 363 (22,1 %) 
2–3 139 (22,3 %) 320 (19,5 %) 
4–5  61 (9,8 %) 264 (16,0 %) 
6–9  32 (5,1 %) 238 (14,5 %) 
10– 28 (4,5 %) 460 (28,0 %) 
Totalt 623 (100,0 %) 1 645 (100,0 %) 
 
Källa: Jurys deckarkataloger 1977–2010. 
 
 
mans står de bakom hela 460 av populationens förstagångsutgåvor. 
De utgör 4,5 procent av författarna men har skrivit 28,0 procent av 
titlarna (se tabell 1). Vid en räkning av antalet förstagångsutgåvor 
ligger Kjell E. Genberg i topp med 40 (inkluderade här är också de 
9 kriminalromaner han har utgivit under pseudonymen Christian 
Aage), närmast följd av Jan Mårtenson (35), K. Arne Blom (32), 
och Olov Svedelid (30). Även Svedelid skulle kunna koras till   
periodens meste kriminalförfattare, då han utöver sina 30 egna 
kriminalromaner tillsammans med Leif Silbersky har utgivit ytter-
ligare 22 (se tabell C16 för en sammanställning av de kvantitativt 
största författarskapen). 

I populationen har 363 författare givit ut endast en titel vardera 
(58,3 procent). Utgåvor på eget förlag är klart överrepresenterade 
bland denna grupp författare, 127 av de 363 författarna är egen-
utgivare. Av egenutgivarna har hela 45,0 procent utgivit en titel 
under den undersökta perioden. Motsvarande siffra för samtliga 
kriminalförfattare är 22,1 procent, och för samtliga författare    
exklusive egenutgivare 17,3 procent. Andelen ”en-titelsförfattare” i 
de stora deckarutgivarnas utgivning var 12,2 procent.77 Kriminal-
författare som utkommer på de stora förlagen tenderar alltså att i 
större omfattning fortsätta att skriva deckare. En förklaring till 
detta är att tröskeln för publicering är högre till dessa förlag. En 
annan att de stora förlagen, när de väl bestämmer sig för att satsa 
på ett kriminallitterärt författarskap, väger in utsikter för långsiktig, 
seriell utgivning. Ytterligare en förklaring är att stora förlag snappar 
upp redan framgångsrika debutanter från små förlag och gör dem 
till sina, eller att författare som har fått ett genombrott söker sig till 
större förlag för att bredda sin läsekrets.78 

Noteras kan också att antologier främst har givits ut av renod-
lade deckarförlag samt av medelstora och små utgivare. Totalt 51 
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av populationens 63 antologier (81 procent) kommer från sådana 
förlagstyper. De renodlade deckarutgivarna sticker ut särskilt, då 
antologier står för närmare en femtedel av deras totala deckarut-
givning (se tabell C17). Den höga andelen kan till viss del förklaras 
av Per Olaisen förlag som har specialiserat sig på att ge ut krimi-
nalnoveller i antologiformatet, men även andra genreinterna aktö-
rer som Jury, DAST och Boströms har gett ut flera novellsamlingar 
var. Kriminalnoveller är inte några storsäljare, och de stora förlagen 
har i mycket liten omfattning brytt sig om dem. Vad som hamnar 
på topplistorna från deckargenren är uteslutande kriminalromaner. 

Att granska författares första förekommande verk i populationen 
ger en bild av tillströmningen av nya författarskap i genren över 
tid.79 Ökningen av nytillkomna kriminalförfattare är procentuellt 
sett ännu större än för förstagångsutgåvorna. På 1980-talet till-
fördes populationen runt 50 nya kriminalförfattare per femårs-
period, vilket under 1990-talet steg till 70–74. Perioden 2000–2004 
var motsvarande siffra 115 och 2005–2009 hela 158. År 2010   
tillkom hela 44 författare, vilket sammantaget innebär att över  
hälften av populationens författare (50,8 procent) har tillkommit 
under 2000-talet.  

Liksom gällande förstagångsutgåvor beror ökningen främst på 
egenutgivarna, och då en-titelsförfattare bland dem är klart över-
representerade är siffrorna inte förvånande. Om egenutgivarna 
exkluderas är ökningen inte alls lika påfallande. Medan siffrorna för 
1980-talet inte påverkas nämnvärt står egenutgivarna för ungefär 40 
procent av 2000-talets nytillkomna kriminalförfattare i population-
en, med en toppnotering 2005–2009 där nästan hälften (48,7    
procent) gavs ut på eget förlag (se tabell C18). 

KÖNSFÖRDELNING 

Mycket har skrivits om hur kvinnorna har erövrat den svenska 
kriminallitteraturen under 2000-talet.80 Under 1980- och 1990-talet 
ansågs bristen på kvinnliga författare i genren vara så allvarlig att 
Jury 1997 instiftade ett särskilt pris – Polonipriset – till lovande 
kvinnliga deckarförfattare. Ulla Trenter och Kerstin Matz startade 
ungefär samtidigt en deckarskrivkurs för enbart kvinnor. 81  Det 
första Polonipriset tilldelades år 1998 Liza Marklund, som precis 
höll på att slå igenom. Bara tre år senare avskaffades priset då syftet 
ansågs vara uppnått, nu rådde det inte längre brist på kvinnor i gen-  
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Diagram 12. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per kön: antal och 
andel titlar per typ av förlag 

 
Källa: Tabell C22. 
 
 
ren. Under 2000-talet har medierna korat en rad nya deckardrott-
ningar, och det är lätt att få uppfattningen att kvinnor har tagit över 
kriminalgenren. Kerstin Bergman skriver i Kriminallitteratur (2011) 
att den ”allra tydligaste trenden inom den svenska deckaren under 
2000-talets första decennium är kvinnodominansen”. 82 Och visst 
har kvinnor de senaste åren firat stora framgångar i genren. Men 
hur ser det ut räknat över hela den svenska deckarutgivningen? 

I populationen i dess helhet är män i klar majoritet som för-
fattare med över två tredjedelar av titlarna (69,8 procent). Kvinnor 
har skrivit drygt en femtedel (22,2 procent), medan övriga        
författarkonstellationer står bakom 8,0 procent av utgåvorna (se 
tabell C19).83 Mönstret sett till antal författare är snarlikt, om än 
männens dominans där är något mindre och kvinnornas andel  
något större. Med antologierna borträknade utgör de manliga   
författarna drygt två tredjedelar av populationen (68,9 procent), 
kvinnorna knappt en fjärdedel (24,9 procent) och övriga konstel-
lationer 6,3 procent (se tabell C21). Någon kvinnodominans inom 
deckarutgivningen i sin helhet finns alltså inte.  

Könsfördelningen är, med vissa variationer, någorlunda      
densamma sett också till olika typer av förlag. Andelen män är på-
fallande jämnt fördelad, och det skiljer bara drygt 5 procentenheter 
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mellan egenutgivarna, som har högst andel män (71,3 procent), och 
de medelstora deckarutgivarna, som har lägst andel (65,9 procent). 
Andelen deckare skrivna av kvinnor varierar mer. Högst andel 
finns hos de stora deckarutgivarna (26,6 procent), medan de renod-
lade deckarutgivarna har den lägsta (6,9 procent).84 

Sett till hela tidsperioden är männen alltså i klar majoritet, men 
förhållandet har inte varit konstant. Kvinnornas antal och andel har 
ökat, och ökningen skedde framförallt åren strax innan millennie-
skiftet. Från att tidigare ha stått för 10–15 procent av utgivningen, 
ökade kvinnornas andel till omkring en tredjedel under 2000-talets 
första decennium (se diagram 13). Under 1980-talet skrevs 37 
svenska deckare av kvinnor, att jämföra med 2000-talets första 
decennium där motsvarande siffra är 239. Av det totala antalet 
deckare skrivna av kvinnor 1980–2009 är 74,2 procent utgivna 
under 2000-talets första decennium. Femårsperioden med lägst 
andel kvinnor är 1990–1994 (8,3 procent). Periodens botten-
notering år 1995 utgavs inte en enda svenska deckare skriven av en 
kvinna. Högst var andelen 2000–2009 (31,9 procent). Det enskilda 
toppåret är 2000, då 20 av 51 förstagångsutgåvor av kriminal-
litteratur hade kvinnliga författare (39,2 procent). 

Ökningen i antal titlar av kvinnor är naturligtvis en del av   
genrens expansion som helhet, men också kriminallitteratur skriven 
av män har ökat kraftigt. Under 1980-talet skrevs 243 deckare av 
män, under 2000-talets första decennium 471. Expansionen i antal 
utgåvor är således något större för de manliga författarna (228  
jämfört med 202). Männen har dock ökat sin utgivning i långt  
beskedligare takt än kvinnorna – 93,8 procent jämfört med 546 
procent (se tabell C19 och C23).  

Bland de kvantitativt starkaste författarskapen är övervikten av 
män som mest påfallande. Av författarskapen med 10 eller fler 
publicerade deckare är 21 av 28 män (75 procent). Av författar-
skapen med 15 eller fler alster utgivna är samtliga 12 män (se tabell 
C16). Någon tendens till en ökande andel kvinnor med minst tio 
utgivna deckare för senare års författare syns inte för den under-
sökta perioden. Sannolikt kommer dock det här förhållandet att 
förändras på tio års sikt, om kvinnorna som har varit framgångsrika 
i genren under 2000-talet fortsätter att publicera deckare i liknande 
takt som hittills. 

Tendensen sett till första förekommande verk i populationen 
är snarlik den för antal utgåvor (se diagram 14). Under 1980-talet 
tillkom bara tio kvinnliga deckarförfattare i populationen.  Det  kan   
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Diagram 13. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per kön: andel titlar 
per år 

 
Källa: Tabell C19. 
 
 

Diagram 14. Författarnas första förekommande verk 1977–2010 fördelade per kön: andel titlar per 
år 

 
Källa: Tabell C21. 
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jämföras med 2000-talets första decennium då motsvarande siffra 
var 93. Ökningen av nytillkomna kriminalförfattande män i popu-
lationen är något högre i absoluta tal (90 män jämfört med 83 
kvinnor), men med tanke på den kraftiga majoriteten för män i hela 
populationen innebar detta en långt svagare relativ ökning för dem 
(115,3 procent mot 830 procent för kvinnorna). Under femårs-
perioden 1985–1989 var kvinnornas andel av de nytillkomna för-
fattarna i populationen som lägst (7,8 procent). Högst andel    
kvinnor tillkom populationen 2000–2004 (38,7 procent). År 2000 
är enda gången som andelen kvinnor varit högre än den för     
männen bland nytillkomna författare (64,3 procent). Fem enskilda 
år tillkom inga nya kvinnliga författare inom populationen: 1979, 
1983, 1985, 1988 och 1995 (se tabell C20 och C24). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att männen kvantitativt 
dominerat och fortfarande dominerar den svenska utgivningen av 
kriminallitteratur. Det gäller sett till såväl antal förstagångsutgåvor 
som till antalet författare, men även utslaget på olika typer av   
förlag. Ökningen av antalet och andelen kvinnor åren kring millen-
nieskiftet är emellertid slående. Före den ”kvinnliga deckarvågen” 
stod kvinnorna för omkring 10–15 procent av både utgåvor och 
nytillkomna författare. Under 2000-talets första decennium har 
kvinnornas andel av förstagångsutgåvorna legat på omkring en 
tredjedel, och bland nytillkomna författare ytterligare något högre. 
Sett till utgivningen av svensk kriminallitteratur syns en tydlig våg 
av kvinnligt deckarförfattande, med start strax innan millennie-
skiftet. Att kvinnor därefter skulle ha tagit över genren är dock en 
överdrift, men som kommer att visas nedan har genomslaget för 
kvinnliga författare varit än större i den mest framgångsrika    
gruppen och bland bästsäljarna. Till detta ska läggas det mediala 
genomslag som de framgångsrika kvinnliga deckarförfattarna har 
haft under 2000-talet. 

EGENUTGIVARNA – EN BOOM I SKYMUNDAN 

Innan de mest framgångsrika kriminalförfattarna behandlas mer i 
detalj finns det goda skäl att dröja en stund vid de många egen-
utgivarna av kriminallitteratur under 2000-talet. Som redan har 
konstaterats står denna grupp för nära nog hälften av ökningen av 
den svenska deckarutgivningen. De här författarnas verk är dock 
knappast vad som brukar avses när det talas om den svenska 
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deckarboomen. Faktum är att egenutgivning sällan uppmärk-
sammas, trots att den har blivit en allt större och viktigare del av 
litteratursamhället. Kjell Bohlund konstaterar i sin rapport       
Bokmarknaden 2010 att bokbranschen är till synes stabil om Svenska 
Förläggareföreningens statistik tas som utgångspunkt. Men sam-
tidigt skrivs och publiceras allt mer litteratur utanför den etablerade 
förlagsstrukturen. Bohlund menar att denna ”växande gräsrots-
verksamhet” antagligen inte ska betraktas som en renodlad kon-
kurrent till de etablerade förlagen, utan snarare en plantskola, där 
framgångsrika egenutgivare sannolikt kommer att gå över till större 
förlag.85 

Självpubliceringsföretag är förlag vilka genom billig digital 
tryckteknik (med mycket små upplagor och/eller print-on-demand) 
specialiserat sig på att trycka alla böcker alla författare vill få     
utgivna.86 Huruvida affärsidén är att betrakta som förlagsverksam-
het går att diskutera då inget urval görs. En elak tolkning är att 
självpubliceringsföretagen kapitaliserar på människors författar-
drömmar.87 Företagen erbjuder, förutom själva tryckningen, också 
distributionstillval där boken förses med ISBN-nummer, levereras 
till de stora forskningsbiblioteken för arkivering och görs sökbar i 
internetbokhandlarna. Som Rasmus Fleischer framhåller i Boken och 
biblioteket (2011) använder dessa företag bokens höga status i sin 
marknadsföring, och tekniken i kombination med affärsmodellerna 
har gjort gränsen mellan tryckt och övrigt material svårare att dra.88 

Sett till utgivningen av kriminallitteratur är det tydligt att vad 
som förr stannade i byrålådan eller förblev oskrivet nu i allt högre 
omfattning ges ut, antingen på egna förlag som nyttjar små uppla-
gor och distribution genom exempelvis Bokrondellen, eller via 
självpubliceringsföretag som gör detsamma.89 I populationen finns 
ett tiotal självpubliceringsföretag som har gett ut från ett par upp 
till drygt tio titlar vardera. De oftast förekommande är Recito (13), 
Paper Talk (11), Nomen (5) och B4Press (5). Samtliga titlar från 
dem är utgivna mellan 2005–2010, varav det stora flertalet 2009–
2010. Egenutgivarnas expansion under studiens sista år kan alltså 
till viss del förklaras av självpubliceringsföretagens framväxt. 

En publiceringsmodell där författarna själva bekostar ut-
givningen är emellertid inget nytt fenomen. På 1700- och 1800-talet 
var det vanligt förekommande att författarna tog en del av det  
ekonomiska ansvaret. 90  Svenska Andelsförlaget, Sveriges första 
kooperativa bokförlag grundat 1912, var i teorin författarstyrt, men 
i praktiken var författarna tvungna att köpa andelar i kooperativet 
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för att kunna få sina verk utgivna. 91  Svenska Allmogeförlaget, 
grundat 1926, lät författarna själva stå för kostnader för produk-
tion, medan förlaget stod för marknadsföringen.92 Ett modernare 
exempel är Författares Bokmaskin, grundat 1972 av fyra författare 
som blivit refuserade. De investerade i en offsetpress och erbjöd 
alla författare som betalade att trycka sina alster hos bokmaskinen. 
Konceptet blev lyckosamt och fortlevde under lång tid. Det starta-
des också flera liknande maskiner, men ingen kom i närheten av 
den ursprungligas framgång.93 För exempelvis lyrikutgivningen har 
Författares Bokmaskins betydelse varit frapperande stor. Som Åsa 
Warnqvist visar stod förlaget bakom hela 240 titlar mellan 1976–
1995, vilket gör det till periodens näst största lyrikutgivare, endast 
slagen av Bonniers. 94  För den svenska kriminallitteraturen har 
bokmaskinen spelat en mer blygsam roll. I populationen finns  
endast fem titlar utgivna hos Författares Bokmaskin, den första 
publicerad 1979 och den sista 1993. 

En tendens som löper parallellt med självpubliceringsföreta-
gens framväxt är den typ av egenutgivare som menar att den gamla 
förlagsstrukturen blivit obsolet i och med den moderna tekniken. 
En intervju med det egenutgivande förlaget Aglaktuq är ett bra 
exempel: 

De [Aglaktuq] ger ut sina egna romaner. De kallar sig litteraturens 
punkare. Och kanske är de en föraning om en framtid där författarna 
gör allting själva. […] – Jag fick idén om att starta förlag mitt i      
natten! Jag tänkte att detta liknar musikbranschen på 00-talet. Det 
började med att smala artister startade egna bolag. Sedan kom några 
stora, som Robyn. Nu är det etablerat, säger Karin Ström.95 

Just skivbranschens snabba förändring – där många artister har fått 
ett genombrott utan något reguljärt skivbolag i ryggen, och där 
dessutom åtskilliga välkända artister det senaste decenniet har  
lämnat de stora skivbolagen för egna etiketter – är en återkom-
mande referens när bokbranschens framtid dryftas.  

Något hårdraget kan tre olika typer av egenutgivare urskiljas. 
Den första är de redan kommersiellt framgångsrika författarna som 
bryter sig loss från de stora förlagen och startar eget. Den andra är 
de som publicerar sig själva för att sedan, när de har blivit       
framgångsrika, ansluta sig till den etablerade förlagsstrukturen – 
bokbranschens motsvarighet till ”Myspace-fenomenen”. 96  Den 
tredje är de som likt Aglaktuq ovan framhåller att de själva har valt 
att bli egenutgivare och att de är nöjda med det. De hävdar att 
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bokbranschen är omodern och ser stora möjligheter för fram-
tiden.97 Hur ser det då ut bland de egenutgivande svenska kriminal-
författarna? Finns dessa typer representerade? 
 Det finns när det gäller svensk kriminallitteratur åtminstone två 
bra exempel på storsäljande deckarförfattare som har övergivit ett 
etablerat förlag och startat eget: Piratförlaget och Leopard förlag. 
Piratförlaget grundades 1999 av Liza Marklund och Jan Guillou 
tillsammans med deras respektive förläggare Sigge Sigfridsson och 
Ann-Marie Skarp. Leopard förlag grundades 2001 av Henning  
Mankell och hans förläggare Dan Israel.98 Förlagen har emellertid 
växt mycket snabbt och är idag svårligen att betrakta som egenutgi-
vare, varför de i det här avsnittet fortsättningsvis lämnas därhän. 
Men det är värt att komma ihåg är att de är en del av samma för-
ändring inom förlagsvärlden som de många små egenutgivarna. 
 Egenutgivare av kriminallitteratur som har upptäckts av större 
förlag och har blivit kommersiella succéer är däremot svårfunna. 
En författare som delvis passar in i bilden är Camilla Läckberg. 
Hon debuterade 2003 på det lilla familjeföretaget Warne förlag, 
varefter hon då succén var ett faktum gick över till Forum. Men 
trots att förlaget är litet och lokalt förankrat på västkusten är Warne 
förlag inte ett exempel på en egenutgivare.99 Om endast gruppen 
om 282 egenutgivna kriminalromaner beaktas är det tunnsått med 
framgångssagor. Här finns nästan inga mer namnkunniga för-
fattare. Av de få kända namnen tillhör de flesta kriminalförfattare 
ur en äldre generation, som i tidigare skeden har utkommit på  
etablerade förlag.100 

Ett par författare har likväl efter en egenutgiven debut gått   
vidare till etablerade förlag. Det mest framgångsrika exemplet i den 
svenska kriminalgenren är antagligen Lars Rambe. Hans debut-
deckare Spåren på bryggan (2007) gavs ut på det egna förlaget Kura 
skymning. Uppföljaren Skuggans spel (2010) publicerades av Cosy 
Crime, ett imprint till Kalla Kulor Förlag. Båda titlarna har senare 
kommit i pocketutgåvor genom Pocketförlaget. På författarens 
hemsida betonas karriärvägen från egenutgivare till bästsäljare.101 

Rambe är också en av tre författare till boken Lyckas med bokut-
givning. Handfasta råd från framgångsrika egenutgivare (2011). I ett sepa-
rat kapitel – ”Så lyckades Lars” – redogör Rambe för sin egen resa i 
litteratursamhället.102 En kortfattad version ges i författarporträttet i 
samma bok: 
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Lars Rambe, författare och advokat. Gav ut sin första deckare   
”Spåren på bryggan” på eget förlag 2007, fick den såld till Pocket-
förlaget och skaffade agent. Boken är nu såld till flera länder. I      
Italien låg den etta på storpocketlistan och e-bokslistan i två månader 
2010. Hans böcker har nu sålts i över 60 000 exemplar.103 

Huruvida Rambe är att betrakta som en bästsäljare eller inte går att 
diskutera, men klart är att vandringen från egenutgivare till etable-
rad kriminalförfattare (med agent!) har blivit den officiella berättel-
sen om Rambe. Och att berättelsen används för att sälja böcker. 

Men Rambe hör till undantagen. Lejonparten av författarna har 
fortsatt som egenutgivare utan att röra sig vidare till andra slags 
förlag.104 Deras böcker har generellt sett sålt, uppmärksammats och 
recenserats sparsamt eller inte alls. Ändå finns det författare som 
sticker ut inom den här gruppen. Ett av de mer häpnadsväckande 
exemplen är Henrik P. Molin. Han utgav 2003–2005 fyra deckare 
på det egna förlaget Stockholm Pocket Publishing. I särklass mest 
uppmärksammad blev debuten Tyst partner (2003), men inte i   
samband med att den gavs ut utan först två år senare. Så här heter 
det i en intervju med Molin i Expressen från 2005: 

Han gav ut sin debutroman på eget förlag. För att få fart på försälj-
ningen producerade Henrik P. Molin en reklamfilm med sig själv i 
huvudrollen som visades i TV 4. Sedan åkte han till Hollywood och 
sålde filmrättigheterna till ett amerikanskt filmbolag. […] – Det är en 
bra grund att stå på om man vill skapa en internationell bestseller av 
”Tyst partner”. Och det vill jag, säger Henrik över en lunch på 
Sunset Marquis i Los Angeles. […] – Jag varken får eller vill avslöja 
de exakta siffrorna, men det handlar om ett sjusiffrigt belopp i 
svenska kronor.105 

Läsaren blir serverad en framgångssaga om den egenutgivande 
deckarförfattaren som gick från noll till att genom smart marknads-
föring strax sälja filmrättigheter i Hollywood. Snarlika beskrivning-
ar återfinns i en rad tidningar från samma tid, och med ett par  
återkommande signalord: eget förlag, 45 sekunder lång reklamfilm i 
TV4, har på rekordtid sålts i 25 000 exemplar, har sålt filmrättig-
heter i Hollywood för ”ett sjusiffrigt belopp”.106 Om storyn är sann 
eller inte är svårt att avgöra. Någon film har det ännu inte blivit, 
men det hindrar förvisso inte att rättigheter kan ha sålts. Uppgiften 
om de 25 000 sålda exemplaren – en siffra som på Wikipedia i  
skrivande stund har stigit till 80 000 exemplar – kommer uppenbar-
ligen från Molin själv och är omöjlig att kontrollera.107 
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Vad exemplen Molin och Rambe synliggör är att det finns ett 
stort medieintresse för egenutgivare som lyckas, och att intresset 
för genomslaget som sådant är betydligt större än för böckerna de 
skriver. I artiklarna om Molins framgångar i Hollywood berörs 
romanen endast flyktigt.108 Han har heller knappt recenserats – 
totalt har det skrivits två recensioner av Tyst partner, ytterligare en av 
Domen – medan antalet artiklar om författarens framgångar över-
stiger tiotalet.109 Talande i fallet Molin är Karl G. Fredrikssons  
recension av Tyst vittne i Nerikes Allehanda från 2004: 

Jo, förlaget har – möjligen i något slags undermedveten insikt om 
bokens brister – till utskicket av den bifogat en hel del skriftligt 
material, men framför allt en cd-rom som, förutom text- och bild-
materiel, innehåller en ”boktrailer” som spelar upp scener ur boken. 
Det rörande är här förlagets uppenbara förtjusning över detta, en 
förtjusning som är så stor att marknadsföringen av boken i hög grad 
kommit att handla om marknadsföringen av boken istället för om 
boken. Kanske är det förnuftigt, för marknadsföringen av boken är 
bättre än boken. […] PS Intressant hur sådant här smittar, för här 
sitter jag och recenserar marknadsföringen av boken istället för 
boken.110 

Molins samtliga titlar finns tillgängliga för försäljning som e-bok via 
internetbokhandlarna, och de flesta finns där också i pocket.   
Dessutom har Tyst partner utgivits i en engelsk e-boksversion (Silent 
Partner, 2007) som går att köpa över hela världen genom Amazon. 
Det finns däremot inga uppgifter om hur den internationella    
bokförsäljningen har gått.111 

Ett annat exempel är Björn Karlin som på egna förlaget 
Svenska Aktieinstitutet utgivit sex thrillers 1998–2003, med hand-
ling förlagd till internationell affärsmiljö. Karlin använder sig    
liksom Molin av business- och glamourvinkeln. Samtliga romaner 
har omslag som påminner om bestsellers och finns att köpa både 
som e-böcker och i kartonnage via internetboklådorna. Minnes-
värda titlar är Ericssons list II. Scam i Rosenbad (1999) och Ericssons list 
III. Scam med sju samurajer (2000), men uppgifter om försäljnings-
framgångar saknas.  

Molin representerar måhända den mest uttalat kommersiella 
sidan av egenutgivning, men det är en missuppfattning att tro att 
egenutgivare av kriminallitteratur överlag inte skulle ha kommersi-
ella intentioner med sitt författande. Att intentionerna mer sällan 
förverkligas är en annan sak. 
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Vanligt bland egenutgivare är annars en stark lokal förankring, 
med en trogen publik i en begränsad, regional sfär. Ett första   
exempel är Mats Myrén, som på egna förlaget Utbildningsbolaget 
har utgivit sju kriminalromaner 2004–2012. Författaren bor och 
verkar i södra Dalarna, och det är också där hans flesta deckare 
utspelar sig – ett par av dem dessutom med undertiteln ”Spän-
ningsroman i Folkarebygd”. 112  På egna hemsidan förklaras att   
författarens debut blev ”en ’kioskvältare’ i nämnda kommun som 
gav Mats ’blodad tand’ ”.113 Ett andra exempel är Blommaberg 
förlag, där tolv kriminalromaner av Leif Woxlin och Joakim    
Westlund, som tillsammans också driver förlaget, har utgivits 
2004–2012. De har sin bas i Bergsjö i Hälsingland, och det är just 
Hälsingland som skildras i kriminalromanerna. Särskilt viktigt är det 
lokala temat i Woxlins serie om åtta ”Hälsingedeckare”: 

Berättelserna i serien En Hälsingedeckare rymmer kärlek och dramatik, 
vardagliga glädjeämnen och bekymmer. Dessutom den särskilda   
hälsingekultur som kännetecknas av stora hemman och bondepalats 
från början av förra seklet, av folkmusik och folklore, och av ett 
självständigt släkte som i stor utsträckning formats av att ha fått stå 
utanför storbolagens påverkan och exploatering - och utanför    
satsningarna på statliga verk. Alla likheter med verkliga personer kan vara 
högst avsiktliga. Även att högst verkliga personer kan förekomma.114 

De sista, kursiverade meningarna appellerar uppenbarligen till den 
lokala publiken, och Woxlin har följdriktigt främst blivit uppmärk-
sammad i lokaltidningar som Sundsvalls Tidning, Hälsingetidningar och 
Dalarnas Tidningar. Där har genomslaget å andra sidan varit desto 
större.115 Ett tredje exempel är Tjörnbaserade anomaR Förlag, som 
huvudsakligen ger ut kriminalromaner av ägaren Ramona       
Fransson.116 Åren 2007–2012 har sex deckare utkommit i en serie 
om spaningschef Greger Thulin. De utspelar sig alla i trakterna 
kring Tjörn och har titlar som Mord i Skärhamn (2007), Mord under 
Tjörn runt (2010) och Hämnaren från Tjörn (2012). Likt Woxlin har 
Fransson rönt en hel del medial uppmärksamhet i den region där 
hon är verksam.117 

Det här är endast nedslag bland egenutgivarna, exemplen skulle 
kunna flerfaldigas. Regionala försäljningsframgångar (i varierande 
storlek) för sådana författare är antagligen relativt vanliga, men de 
tenderar att glömmas bort då försäljningen faller utanför etablerade 
distributionsformer och författarna befinner sig långt ifrån bok-
branschens nationella nivå. De är också mer eller mindre omöjligt 
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att vare sig mäta eller försöka uppskatta hur stor sådan försäljning 
faktiskt är. 

Exemplen ger också en fingervisning om att egenutgivarna har 
publicerat fler deckare än vad som finns förtecknat i deckar-
katalogerna. Inom undersökningens tidsspann 1977–2010 har  
Henrik P. Molin skrivit fyra kriminalromaner, varav två har      
förtecknats i katalogerna. Av Björn Karlins sex thrillers återfinns 
fyra i populationen, av Mats Myréns sex deckare fyra och av     
Ramona Franssons fem kriminalromaner fyra. Samtliga Blomma-
bergs elva titlar utgivna inom tidsperioden har dock förtecknats av 
Jury. Diskrepansen vittnar om ett visst mörkertal när det gäller den 
egenutgivna kriminallitteraturen, vilket är värt att ha i åtanke. Den 
markanta expansionen av egenutgivare är med andra ord något 
större än vad deckarkatalogerna visar. 

Föga förvånande är egenutgivande författare överlag avsevärt 
mindre produktiva än författare utgivna på reguljära förlag. Knappt 
hälften (45,0 procent) av egenutgivarna har endast publicerat en 
titel. De mest omfångsrika författarskapen när det kommer till 
kriminallitteratur i egenutgivning 1977–2010 är Lennart Brohed 
med sju titlar 2003–2009 på Slussens bokförlag (varav de två första 
tillsammans med Monika Brohed), Leif Woxlin med sju titlar på 
Blommaberg förlag 2004–2010, och Lars Fredrikson med sex titlar 
på Fredrikson förlag 2001–2006.118 Hela 61,7 procent av de egen-
utgivna deckarna i populationen utkom under 2000-talets första 
decennium, en andel som stiger till 74,8 procent om också år 2010 
räknas in. Jämförs egenutgivarnas könsfördelning under dessa år 
(73,9 procent män) är männens andel något högre än sett till hela 
populationen under samma tidsperiod (66,0 procent män).119 

Omkring 60 av utgåvorna kommer från självpublicerings-
företag, resterande cirka 220 från egna förlag. Bland de senare finns 
givetvis de rent personliga förlagen, uppkallade efter sin författare 
på något vis: Lars Fredrikson ger ut på Fredrikson förlag, Karl G. 
Sjödin ger ut på KGS förlag, Lindy Lindh ger ut på Lindyworks, 
Rolf Gordon Smith ger ut på R.G.S. Ord & handling, Ramona 
Fransson ger ut på anomaR Förlag, och så vidare. En annan åter-
kommande variant är att välja ett förlagsnamn som framstår till 
synes neutralt: Högspänningsförlaget, Stockholm Pocket Publish-
ing, Svenska Aktieinstitutet, Succéförlaget Abc, Tryckeriförlaget, 
Utbildningsbolaget. Slutligen finns en uppsjö personliga, fantasirika 
och mer eller mindre svårbegripliga förlagsnamn: Blommaberg, 
Butterfly Med, Excalibur Press of London, Förlagstryckeriet Vitter-
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leken, My Russian Tea Room, Pilgrimsfalken och Sweet Words 
Poetry, för att nämna några. 

För stora växlar ska inte dras på vad egenutgivare väljer att 
kalla sitt förlag, men nog säger det något om förlagets intentioner. 
My Russian Tea Room och Stockholm Pocket Publishing ger 
mycket olika konnotationer, och det är knappast någon slump att 
det är ekonomen Henrik P. Molin som använder sig av det senare. 
Förlagsnamnen synliggör också att bredden på den svenska    
egenutgivna kriminallitteraturen är mycket stor, och att gruppen 
spänner från rena hobbyprojekt via regionala deckarkungar till 
kommersiellt satsande utlandslanseringar med varierande resultat.120  

Vilken betydelse egenutgivningen kommer att ha för den 
svenska kriminallitteraturen är vanskligt att sia om. De flesta    
bedömare verkar överens om att egenutgivning överlag kommer att 
bli en allt viktigare faktor på bokmarknaden, särskilt när e-boken 
slår igenom på allvar. I USA, där e-boken har en mer framträdande 
position, har egenutgivare med hjälp av smarta prissättnings-
strategier redan lyckats erövra platser på Amazons bästsäljar-
listor.121 Att en motsvarande trend kommer också till Sverige är inte 
osannolikt. 

 
 
 

 



 

2. De mest framgångsrika  
kriminalförfattarna 

n analys av all svensk utgivning av kriminallitteratur synlig-
gör förändringar över tid för genren i sin helhet. Vad som 
däremot inte framträder är huruvida tendenserna gäller 

också de mest uppmärksammade kriminalförfattarna. Har sådana 
författares utgivning ökat i samma utsträckning? På vilka sätt av-
viker de från tendenserna för deckarutgivningen i stort? Vilka   
förlag ger ut dem? Hur ser könsfördelningen ut? Frågorna i detta 
kapitel är alltså ungefär desamma som i det föregående, men den 
undersökta gruppen en annan. Med hjälp av fem urvalskriterier har 
de mest framgångsrika författarskapen sållats fram ur populationen. 
Innan tendenser och resultat för den här gruppen (som omfattar 48 
individer) presenteras, beskrivs kriterierna i relation till olika     
definitioner av litterär framgång.122 

LITTERÄR FRAMGÅNG OCH FRAMGÅNGSKRITERIER 

Att bestämma vad som representerar framgång i litteratursamhället 
på ett konsekvent sätt innebär en rad metodiska problem. Tillväga-
gångssättet beror först och främst på hur framgång ska definieras. 
Är popularitet i form av höga försäljningssiffror ett mått på fram-
gång, eller är det positiva recensioner? Är det litterärt inflytande 
och genomslag, eller är det litterär kvalitet? Rimligtvis är detta skilda 
sätt att definiera framgång, och Pierre Bourdieus tes om att det på 
det litterära fältet existerar ett inverterat förhållande mellan kul-
turellt och ekonomiskt kapital gör sig genast påmind. 123  Två 
svenska avhandlingar, båda för övrigt influerade av Bourdieu, som 
från en litteratursociologisk utgångspunkt har analyserat fram-
gångs- och kanoniseringsprocesser, är Erik Peurells En författares väg 
(1998) om Jan Fridegård, och Jens Liljestrands Mobergland (2009) 
om Vilhelm Mobergs utvandrarserie. I dem tas en rad olika 

E 
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aspekter av vad som kan beteckna litterär framgång upp: litterära 
priser, stipendier, reception, försäljning, biblioteksutlåning, nyutgå-
vor, översättningar, filmatiseringar, förekomst i litterära översikts-
verk, förekomst i undervisning, litterär turism, med mera.124 

Alla variablerna är inte relevanta i det här sammanhanget, och 
vissa faller av rent praktiska skäl. Att överblicka receptionen av 
drygt 1 700 titlar skulle kräva en orimlig arbetsinsats, och uppgifter 
om antalet nyutgåvor är mycket besvärligt att sammanställa. 125 
Deckargenren har vidare en väsentligen annorlunda position i  
litteratursamhället än verk av författare som Fridegård och Moberg. 
De två senare är kanoniserade författare, varför fokus hos Peurell 
och Liljestrand i hög grad ligger på kanoniseringsprocesser i form 
av stipendiering och litteraturhistorieskrivning. Sådant säger mindre 
om en bred populärlitterär genre som kriminallitteraturen. Stipen-
dier går exempelvis inte i någon större utsträckning till författare av 
populärlitteratur. 126  Genrelitteratur kanoniseras inte heller på 
samma sätt och har traditionellt fått mycket litet utrymme i littera-
turhistoriska översiktsverk.127 I den senaste upplagan av Litteraturens 
historia i Sverige (2009), det enda översiktsverk som i det närmaste 
täcker undersökningens tidsperiod, ägnas kriminallitteraturen   
endast fem sidor.128 Att utgå från en enskild litteraturhistoria är 
vanskligt, särskilt då flera författarskap beskrivs så kortfattat som i 
en till två meningar. Variabeln har därför inte vägts in i skiktningen 
av populationen. Fyra av de aspekter som Peurell och Liljestrand 
tar upp har däremot använts för att ringa in de mest framgångsrika 
kriminalförfattarna: litterära priser, biblioteksutlåning, översättning-
ar och filmatiseringar. Dessutom har en renodlad kvantitetsvariabel 
tillförts, då en stor produktion inom genrelitteraturen är en aspekt 
som bör uppmärksammas. 

Vad som tyvärr saknas, sett till hela tidsperioden, är pålitliga 
uppgifter om bokförsäljning. Försäljningssiffror är naturligtvis en 
adekvat variabel för att mäta publikframgång i en populärlitterär 
genre, och mycket av den mediala uppmärksamheten kring deckar-
na har handlat just om deras försäljningsframgångar. Sådana siffror 
finns hos förlagen, men det är svårt för att inte säga omöjligt att på 
ett systematiskt och tillförlitligt sätt få tillgång till jämförbara data 
för en så pass stor grupp författare – inte minst vad gäller de 
många egenutgivarna. Tillgängliga utanför förlagens databaser finns 
dels Svensk Bokhandels årliga bästsäljarlistor som sträcker sig tillbaks 
till 2004,129 dels uppgifter om Svenska Förläggareföreningens ut-
märkelse Pocketpriset, som 1999–2009 tilldelades bästsäljande 
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pocketböcker.130 Det är två utmärkta verktyg för att sålla fram det 
försäljningsmässiga toppskiktet under 2000-talet, och de nyttjas 
också i avsnitten om bästsäljare i kapitel 3.131 Som urvalskriterium 
går de emellertid inte att begagna då de endast täcker en mindre del 
av den studerade tidsperioden. Istället används biblioteksutlåning 
för att mäta popularitet. Det är inte en variabel som är direkt    
jämförbar med försäljning (vissa författare säljer bra men lånas ut 
mindre frekvent och vice versa), men det är ett metodiskt funge-
rande verktyg för att mäta hur populära författare är på biblioteken.  

Vad som vägts in i bestämningen av de mest framgångsrika 
kriminalförfattarna är sammantaget följande fem variabler: 

1. Litterära prisbelöningar (kanonisering) 
2. Antal utgåvor (kvantitet) 
3. Biblioteksutlåning (popularitet) 
4. Översättningar (internationell spridning) 
5. Adaptioner för film och TV (spridning över flera medier) 

Variablerna har vidare försetts med precisa uppnåendekrav för att 
fungera som konkreta urvalskriterier: 

1. Minst en av författarens kriminalromaner ska ha belönats 
med minst ett litterärt pris. 

2. Författaren ska ha gett ut minst sex kriminalromaner. 
3. Författarens kriminalromaner ska minst ett år haft minst 

100 000 biblioteksutlån. 
4. Författarens kriminalromaner ska vara översatta till minst 

fem språk. 
5. Minst en av författarens kriminalromaner ska ha varit för-

laga till en film eller tv-serie. 

Samtliga krav gäller den undersökta perioden. De författarskap 
som uppfyller minst två av dessa fem kriterier har förts till den   
delpopulation som i denna undersökning kallas de mest framgångsrika 
kriminalförfattarna i den svenska deckargenren. Totalt uppnår 46 
individer detta. Ytterligare två författarskap har förts till gruppen, 
då de bedömdes vara mycket framgångsrika trots att de noga räknat 
endast uppfyller ett kriterium var. 132  Totalt innehåller delpopu-
lationen alltså 48 författarskap och när det fortsättningsvis talas om 
de mest framgångsrika kriminalförfattarna är det dessa som      
åsyftas.133 Observera att vad som räknats är det som faller inom 
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tidsperioden 1977–2010. Kriminalförfattare som hade stora fram-
gångar före 1977, men sedan inte har uppfyllt minst två av de fem 
kriterierna, finns således inte representerade. 134  Väsentligt i      
sammanhanget är att undersökningen inte syftar till att rangordna 
författarna efter framgång (enligt någon sorts ”poängsystem” för 
själva omfattningen av utlåning, översättningar, och så vidare). 
Syftet är istället att identifiera en grupp av författare med be-
tydande genomslag under den studerade perioden.135 

De 48 mest framgångsrika författarna i gruppen har till-
sammans skrivit 539 av populationens 1 708 titlar. Författarnas 
andel av populationen är, med antologier borträknade, 7,7 procent, 
medan de däremot är upphovsmän till 31,6 procent av antalet 
förstagångsutgåvor. Siffrorna tydliggör att de mest framgångsrika 
författarna står för en proportionellt sett mycket stor del av den 
svenska deckarutgivningen.136 

Kvantitetskriteriet har uppfyllts i störst omfattning – 37 av de 
48 författarna (77 procent) har publicerat minst sex kriminal-
romaner inom tidsperioden. Kriteriet för biblioteksutlåning har 
uppfyllts av 32 författare (67 procent) och översättningar av 31 
författare (65 procent). Pris- och filmkriterierna har varit de svår-
aste – 25 respektive 24 (52 respektive 50 procent) uppfyller dessa. 
Av de 48 författarna uppfyller 7 samtliga fem kriterier (15 procent), 
12 fyra kriterier (25 procent), 10 tre kriterier (21 procent), 17 två 
kriterier (35 procent), och 2 författare ett kriterium (4 procent).137 

UTGIVNINGEN I STORA DRAG 

De mest framgångsrika kriminalförfattarnas utgivning har ökat 
under 2000-talets första decennium, om än inte lika tydligt som för 
hela populationen. Mellan 1977 och 1997 utgav gruppens författare 
10–16 deckare per år, med undantag av 1988 års bottennotering 
om 8 titlar. År 1999 passerades 20 utgåvor för första gången och 
under 2000-talet har antalet utgåvor legat kvar på samma höga nivå 
fram till 2008, med 2007 års 26 utgåvor som toppnotering (se   
diagram 15). Avsevärt lägre siffror har däremot 2009 och 2010. Det 
beror fram för allt på att äldre kriminalförfattare slutar att publicera 
sig samtidigt som de allra senaste framgångsrika tillskotten i genren 
inte har hunnit uppfylla urvalskriterierna under den studerade   
tidsperioden.138 
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Diagram 15. De mest framgångsrika kriminalförfattarnas förstagångsutgåvor 1977–2010: antal titlar 
per år 

 

Källa: Tabell C25. 

 

Diagram 16. De mest framgångsrika kriminalförfattarnas andel av hela populationens  
förstagångsutgåvor exklusive egenutgivare: andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C27. 
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Per femårsperiod utgavs minst antal deckare av författarna i    
gruppen 1985–1989 (51) och flest 2000–2004 (110 stycken) (se 
tabell C26). Jämförs 1980-talets utgivning i sin helhet (119) med 
2000-talets första decennium (212), har det skett en ökning med 
78,2 procent. Det kan jämföras med hela populationen där motsva-
rande ökning är 141 procent, och med hela populationen exklusive 
egenutgivare där ökningen är 95,3 procent. De mest framgångsrika 
författarnas utgivning räknat i antal verk följer således den        
allmänna tendensen för kriminallitteraturen, men inte riktigt i 
samma omfattning. 

Andelen framgångsrika författare har, med ett par års undan-
tag, stått för mellan 30 och 45 procent av antalet förstagångs-
utgåvor i den kommersiella deckarutgivningen (egenutgivare     
exkluderade), med ett genomsnitt om 37,3 procent. Om egenut-
givarna inkluderas minskar andelen under 2000-talet, framförallt 
under studiens sista fem år. Räknat i antal verk utgavs störst andel 
framgångsrika författare 1994 (51,7 procent) och lägst andel 2010 
(15,1 procent).139 Det finns toppar och dalar för enskilda år, men 
någon långsiktig förändring går inte att skönja. Tvärtom har     
andelen verk utgivna av de mesta framgångsrika författarna varit 
påfallande stabil (se diagram 16). 

FÖRFATTARNA OCH FÖRFATTARGENERATIONER 

De mest framgångsrika kriminalförfattarna och deras produktion 
spänner över ett stort tidsspann. När det gäller debutår i kriminal-
genren skiljer det 60 år mellan Maria Langs Mördaren ljuger inte ensam 
(1949) och Lars Keplers Hypnotisören (2009). Klart flest författare i 
gruppen debuterade i kriminalgenren under 1990- och 2000-talet, 
13 stycken per decennium. Därutöver genredebuterade fem under 
1980-talet, nio under 1970-talet, sex under 1960-talet, samt en  
vardera under 1940- och 1950-talet (se tabell B1).140 
 Villkoren för författare i allmänhet, men alldeles särskilt för 
kriminalförfattare, har förändrats mycket under de här åren. Att 
vara en framgångsrik deckarförfattare i Sverige under 2000-talet – 
mitt i pågående genrehausse – för med sig agenter, budgivningar, 
säljturnéer, utlandslanseringar, filmoptioner, och så vidare. Det här 
är faktorer som tidigare generationers kriminalförfattare konfronte-
rades med i mindre utsträckning eller inte alls. Den framgångsrika 
gruppen är med andra ord heterogen, och vad som  tydligast  åtskil-  
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Diagram 17. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per författargeneration: andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C28. 
 
 
jer författarna är när de har varit verksamma. Med anledning av 
detta har den mest framgångsrika gruppen delats in i författargene-
rationer. Indelningen synliggör de olika roller som respektive gene-
rations kriminalförfattare har haft, på bokmarknaden i stort och för 
deckarboomen specifikt. Inte minst är uppdelningen intressant när 
det kommer till avsnitten om bästsäljare i kapitel 3. De mest fram-
gångsrika kriminalförfattarna har fördelats på tre generationer: 
 
1) Kriminallitterär debut år 1949–1976. Av gruppens författare   

debuterade 15 (31,3 procent) före undersökningens startpunkt. 
De har haft en fortsatt stark ställning i genren under 1980- och 
1990-talet, men har tappat mark under 2000-talet. Bland de 
välkända märks Bo Balderson (genredebut 1968), K. Arne 
Blom (1971), Jean Bolinder (1967), Kerstin Ekman (1959),  
Maria Lang (1949), Jan Mårtenson (1971) och Olov Svedelid 
(1964). 

 
2) Kriminallitterär debut år 1977–1997. Under denna långa del av 

den studerade tidsperioden debuterade endast 14 (29,2 pro-
cent) av de framgångsrika författarna. Här finns de populäraste 
namnen från det kriminallitterärt svaga 1980-talet, samt 1990-
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talets förlöpare till 2000-talets deckarvåg. Till de mer namn-
kunniga kan räknas Åke Edwardson (genredebut 1995), Jan 
Guillou (1986), Björn Hellberg (1981), Henning Mankell 
(1991),141 Håkan Nesser (1993) och Leif G.W. Persson (1978). 

 
3) Kriminallitterär debut år 1998–2009. Här återfinns de flesta av 

författarna som har dominerat topplistorna under 2000-talet. 
Det är också med 19 författare den största av generationerna 
(39,6 procent), trots att den i antal år är den kortaste.       
Uppmärksammade namn är bland andra Mari Jungstedt     
(genredebut 2003), Jens Lapidus (2006), Stieg Larsson (2005), 
Åsa Larsson (2003), Camilla Läckberg (2003), Liza Marklund 
(1998), Anders Roslund & Börge Hellström (2004), Johan 
Theorin (2007) och Helene Tursten (1998). 

 
Gränsen mellan det som kallas generation ett och generation två 
har dragits efter när undersökningen börjar. Att gränsen mellan 
generation två och generation tre har dragits just 1998 har tett sig 
naturligt, då det året markerar början på den förändring och bredd-
ning som genren sedan dess har genomgått. Det var också året då 
kvinnorna tog steget in i genren på allvar – Karin Alvtegen, Liza 
Marklund och Helene Tursten debuterade alla 1998. Åren dessför-
innan, 1996–1997, debuterade inga författare alls som i denna 
undersökning har räknats till de mest framgångsrika i kriminal-
genren. Noteras ska också att generationerna väsentligen skiljer sig 
åt i längd, trots att de till antalet författare är i stort sett jämnstora. 
Generation ett omfattar 27 år, generation två 21 år och generation 
tre endast 12 år. För de författare som tillhör de mest framgångs-
rika har det alltså gått allt snabbare att kvalificera sig till gruppen. 

Föga förvånande dominerar den första generationen i början 
av undersökningen, den andra i mitten och den tredje under 2000-
talet (se diagram 17). Inte heller är det en överraskning att den 
första generationen har skrivit flest deckare – 47,4 procent av den 
mest framgångsrika gruppens utgåvor sammantagna, att jämföra 
med den andra generationens 31,5 procent och den tredje gene-
rationens 21,2 procent – då de har haft hela tidsperioden på sig till 
skillnad från de övriga två. Noterbart är däremot den tredje      
generationens snabba genomslag. På sex år erövrade de hälften av 
kriminallitteraturens toppskikt sett till antalet utgåvor, och en än 
större andel av bästsäljarna (jämför kapitel 3). 
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Slutligen bör återigen påpekas att de författarskap som täcks in 
i sin helhet har en avgörande fördel gentemot dem i undersökning-
ens utkanter. Sannolikt kommer fler författare som debuterade 
under den senare delen av 2000-talets första decennium efterhand 
att kunna betraktas som mycket framgångsrika. I skrivande stund 
återfinns en rad kriminalförfattare med debutår 2008–2010 på för-
säljningstopplistorna.142 Den tredje generationens genomslagskraft 
såsom den fortsättningsvis beskrivs är följaktligen att betrakta som 
i underkant. 

KÖNSFÖRDELNING 

”Deckardrottningarnas” genomslag i kriminalgenren syns tydligt 
bland de framgångsrika författarna. Under 1980-talet utgavs totalt 
23 deckare skrivna av kvinnor i gruppen. Under 2000-talets första 
decennium var motsvarande siffra 68, i det närmaste en tredubb-
ling. Männen i gruppen gav under 1980-talet ut 92 deckare och 
under 2000-talet 143, en ökning med drygt 55 procent (se tabell 
C30). Sett till utgåvor står kvinnor bakom närmare hälften av den 
mest framgångsrika gruppens ökning (48,4 procent). Andelen ut-
gåvor av kvinnor har ökat från 19,1 procent under 1980-talet till 
32,2 procent under 2000-talet. Allra lägst var andelen under 1990-
talet (10,3 procent). Högst andel för ett enskilt år nåddes 2008 (38,1 
procent). Fyra år på 1990-talet utgavs inga deckare alls av kvinnor i 
den aktuella gruppen: 1990, 1994, 1995 och 1996 (se diagram 18). 

Det har alltså skett en markant ökning av deckare skrivna av 
kvinnor i den mest framgångsrika gruppen under 2000-talet,    
framförallt i jämförelse med 1990-talets första hälft. Om utgångs-
punkten är författarna och deras respektive debutår i kriminal-
genren, syns kvinnornas genomslag från slutet av 1990-talet och 
framåt än tydligare. Maria Lang debuterade under 1940-talet,    
Kerstin Ekman under 1950-talet och Jenny Berthelius och Ulla 
Trenter under 1960-talet. Därefter finns ett stort tomrum i den 
undersökta populationen. De 14 författare i gruppen som debute-
rade under 1970- och 1980-talet är samtliga män. Under 1990- och 
2000-talet är könsfördelningen däremot i stort sett jämn. Sju män 
och sex kvinnor debuterade under 1990-talet, sex författare av 
vardera kön under 2000-talet (se diagram 19). 

De sex kvinnor som debuterade på 1990-talet slog alla igenom 
under decenniets sista år. Karin Alvtegen, Liza Marklund och   



60| DECKARBOOMEN UNDER LUPP 
 

 

Helene Tursten debuterade 1998 i kriminalgenren, Aino Trosell 
året därefter. Inger Frimansson skrev visserligen sin första thriller-
liknande roman Handdockan 1992, men hennes första utpräglade 
thriller utgavs först 1997. Det definitiva genombrottet i genren 
kom med God natt min älskade (1998) som tilldelades priset Bästa 
svenska kriminalroman. Åsa Nilsonne skrev två kriminalromaner i 
början av 1990-talet som fick en del uppmärksamhet, men också 
Nilsonnes genombrott kom när hon återvände till genren på stort 
förlag med Kyskhetsbältet (2000), som belönades med Polonipriset. 

De kvinnliga kriminalförfattarnas framgångar kom ungefär 
samtidigt och de fick omgående ett stort genomslag. Dels för att 
det under lång tid knappt hade funnits några framträdande kvinnor 
i den svenska kriminalgenren – av de mer namnkunniga var de som 
debuterat senast dessförinnan Jenny Berthelius och Ulla Trenter år 
1968 (se diagram 19) – dels för att de breddade och tillförde nya 
perspektiv till genren. Framförallt Liza Marklund blev fokusperson 
i den ”våg av deckardrottningar” som ofta omskrevs i media.143 
Efter henne följde flera framgångsrika kriminalförfattare som Anna 
Jansson (genredebut 2000), Karin Wahlberg (2001), Mari Jungstedt 
(2003), Camilla Läckberg (2003) och Åsa Larsson (2003). 

Deckare skrivna av kvinnor fick ett tydligt genombrott i Sve-
rige åren runt millennieskiftet. Från att ha legat mycket lågt steg 
andelen kvinnor i den mest framgångsrika gruppen snabbt. Vad 
gäller antalet titlar från de mest framgångsrika författarna ur den 
tredje generationen är könsfördelningen i stort sett jämn. Beaktas 
samtliga framgångsrika författares utgåvor under 2000-talet är 
kvinnornas andel en knapp tredjedel. Manliga författare är alltså 
fortfarande i majoritet i kriminalgenren, men den sneda könsför-
delningen som tidigare rådde har förändrats. Den här tendensen 
framträder tydligare i den framgångsrika gruppen än i deckarutgiv-
ningen som helhet. Det är också en trend som verkar hålla i sig. 

När det gäller litterära priser som har belönat deckare i popu-
lationen syns en annan tendens.144 Innan den tredje generationens 
genomslag hade prisbelöningar en mycket klar majoritet manliga 
mottagare. Kerstin Ekmans Händelser vid vatten (1993) förlänades 
förvisso hela tre utmärkelser – Augustpriset, Nordiska rådets     
litteraturpris samt Svenska Deckarakademins pris för Bästa svenska 
kriminalroman – men utöver denna har bara en annan deckare 
skriven av en kvinna prisbelönats mellan 1977 och 1997: Elisabeth 
Kågermans Rabies… (1978) som utgivningsåret tilldelades Expres-
sens Sherlock-pris.  
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Diagram 18. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per kön: andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C29. 
 
 

Diagram 19. De mest framgångsrika kriminalförfattarnas debutår i genren fördelade per kön: antal 
författare per decennium  

 
Källa: Tabell B1. 
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För att stimulera kvinnor till att skriva deckare instiftades 1997 
Polonipriset. Det delades ut för första gången 1998 och tillföll Liza 
Marklund. Dessutom belönades samma år Marklund med Svenska 
Deckarakademins Debutpris, samtidigt som Inger Frimansson 
erhöll priset för Bästa svenska kriminalroman. De efterföljande 
åren kring millennieskiftet tilldelades en rad kvinnor priser för  
kriminallitteratur. Med anledning av kvinnornas snabba genomslag 
i genren avskaffades Polonipriset redan 2001, då prisets syfte    
ansågs vara uppnått. Vågen av deckarpriser till kvinnor var dock 
kortvarig. Från 2005 och framåt är det återigen män som är klart 
flest av de prisbelönta deckarförfattarna (se diagram 20). Trots att 
andelen kvinnor i den framgångsrika gruppen numera är närmare 
hälften, är det deckare skrivna av män som tillmäts högst status. De 
många deckarprisen till kvinnor runt millennieskiftet verkar ha varit 
en tillfällighet, och det ska inte glömmas bort att fyra av dessa  
utmärkelser var Polonipris, ett pris som tilldelades lovande kvinnliga 
svenska deckarförfattare. 

Totalt sett har 75 priser belönat deckarna i populationen, varav 
58 (77,3 procent) har gått till författare ur den framgångsrika  
gruppen. De tyngsta utmärkelserna – nationella Bästa svenska  
kriminalroman, nordiska Glasnyckeln samt de internationella   
Dagger Awards – har samtliga tillfallit den mest framgångsrika 
gruppen (se tabell C31). Män har erhållit nära tre fjärdedelar av 
priserna (74,7 procent), men andelen har som konstaterats varierat 
över tid (se diagram 21 och tabell C33). I den svenska kriminal-
genren har 19 författare belönats med mer än ett pris, och av dessa 
utmärkelser har 40 tillfallit män och 13 kvinnor. Om Kerstin    
Ekman, med två genreexterna utmärkelser, och Polonipriset, som 
bara gick till kvinnor, räknas bort, är Inger Frimansson och Åsa 
Larsson de enda kvinnor som har tilldelats mer än en genreintern 
utmärkelse. Övriga 13 flerfaldigt prisbelönade författare är alla 
män. Räknat i antal priser blir utfallet i denna grupp om 15 fler-
faldigt prisbelönade författare 40 priser till män gentemot 4 till 
kvinnor. Håkan Nesser är den mest prisbelönte kriminalförfattaren 
med fem utmärkelser, följd av Henning Mankell, Leif G.W.     
Persson och Johan Theorin med fyra vardera (se tabell C32). 
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Diagram 20. Prisbelöningar till verk i populationen fördelade per författarens kön: antal priser per 
femårsperiod 

 
Källa: Tabell C31 och C33. 

FÖRLAGEN 

Hur fördelar sig de mest framgångsrika författarna på olika typer av 
förlag? Inte särskilt förvånande står stora deckarutgivare för en 
betydande andel med närmare tre fjärdedelar av författargruppens 
utgåvor (74,0 procent). Det innebär att andelen egenutgivare och 
utgåvor på renodlade deckarförlag är väsentligen lägre för denna 
grupp författare än för all utgiven kriminallitteratur (1,3 respektive 
3,7 procent). Också andelen utgåvor från små och medelstora 
deckarutgivare är lägre i den mest framgångsrika gruppen (10,6 
respektive 10,4 procent) (se tabell C25–C26).  

Fördelningen varierar dock inom gruppen. Framförallt är det 
författarna med debutår före 1977 som sticker ut och har en betyd-
ligt större spridning på olika sorters förlag. Deras andel utgåvor 
från stora deckarutgivare är 65,6 procent, att jämföras med de  
senare där motsvarande siffra ligger närmare 82 procent. Vidare är 
de medelstora och små utgivarnas andel större hos den första   
författargenerationen. De båda förlagstyperna stod för 24,2 procent 
av den första generationens utgåvor, 17,2 procent av den andras 
och 18,4 procent av den tredjes. När det gäller egenutgivna deckare 
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samt utgåvor på renodlade deckarförlag är samtliga utom en 
skrivna av den första generationens författare (se tabell C34). 

Ytterligare en skillnad mellan generationerna är antalet utgåvor. 
Den första författargenerationen har skrivit hela 256 av deckarna i 
populationen. Det är nästan hälften (47,4 procent) av den mest 
framgångsrika gruppens utgåvor. En uppenbar förklaring till deras 
kvantitativa dominans är att de haft längre tid på sig (författarna i 
den andra och tredje generationen debuterade först en bit eller 
långt in i den undersökta perioden), men här finns också ett antal 
mycket produktiva skribenter. De sex mest aktiva kriminalför-
fattarna 1977–2010 hör till denna generation. Av de 28 författare 
som har publicerat minst 10 deckare är 15 (53,6 procent) hemma-
hörande i den första generationen (se tabell C16). 

De mest utgivna författarna använder sig också av flera publi-
ceringsvägar, ibland samtidigt. Det tydligaste exemplet är Kjell E. 
Genberg som har utgivit kriminallitteratur på inte mindre än    
tretton förlag mellan 1977 och 2010 – från Wahlström & 
Widstrand och Tre böcker till renodlade deckarförlag och egen-
utgivning.145 Genberg illustrerar också den rörelse från centrum till 
periferi som kan skönjas hos den första deckargenerationen. Under 
1970- och 1980-talet gavs Genberg ut av förlag som Askild &  
Kärnekull, B. Wahlströms och Plus, under 2000-talet av Tre   
böcker, Mälaröbörsen samt i egenutgivning. Tendensen syns också 
hos andra författare i samma generation. Olov Svedelid publicerade 
sig exempelvis under 2000-talet parallellt på Forum och Mälarö-
börsen, Ulf Durling varvade utgivning på Norstedts med Per   
Olaisen förlag och Mälaröbörsen, och Jenny Berthelius gick från 
Rabén & Sjögren till att bli egenutgivare. I och med deckarboomen 
har de gamla namnen fått svårare att hävda sig i konkurrensen på 
de stora förlagen, men de har fram till relativt nyligen fortsatt att 
publicera sig. Inte heller har de varit en del av genrens framgångar 
utomlands. Av den första generationens författare är det förmod-
ligen endast Jan Mårtenson som har haft några större försäljnings-
framgångar under 2000-talet.146  

Sammantaget är den avgörande förändringen i den mest fram-
gångsrika gruppen sett till förlagstyper att de stora deckarutgivarna 
markant har ökat sin utgivning, en expansion som intensifierades 
strax innan millennieskiftet. Övriga förändringar är mindre drama-
tiska, möjligen med undantag av de renodlade deckarutgivarnas 
ökning från 1995 och framåt. De stora deckarutgivarna har ökat sin 
andel av de mest framgångsrika författarnas  verk  under  tidsperio-  
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Diagram 21. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per typ av förlag: andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C25. 
 
 
den, från cirka 70 till 80 procent av gruppens utgivning utslaget på 
femårsperioder. Egenutgivarnas andel har legat relativt konstant på 
dryga procenten, medan de små och medelstora deckarutgivarnas 
andel nästan har halverats, från knappt 30 procent under första 
halvan av 1980-talet till drygt 15 procent vid undersökningens slut. 
De renodlade deckarutgivarna har gått från noll till en andel om 5–
10 procent (se diagram 21, jämför tabell C26 för femårsperioder). 

Bland de enskilda förlagen är Norstedts störst med 81 deckare 
skrivna av de mest framgångsrika författarna, följt av Bonniers (61), 
Wahlström & Widstrand (48), Forum (44) och AWE/Gebers (40). 
Över tid har dock stora förändringar ägt rum. AWE/Gebers    
(Almqvist & Wiksell) stod för hela 24,4 procent av de framgångs-
rika författarnas utgivning under 1980-talet – vilket tillfullo kan 
tillskrivas K. Arne Blom, Ulf Durling och duon Leif Silbersky & 
Olov Svedelid – men avslutade i början av 1990-talet sin utgivning 
av skönlitteratur. 147  Den allmänna tendensen är annars den       
motsatta. Under 1990-talet och framförallt 2000-talet har de flesta 
stora och medelstora förlag ökat sin utgivning av kriminallitteratur. 
Fyra förlag med betydande utgivning av framgångsrika författare 
under 1990-talet och 2000-talets första decennium, gav under 
1980-talet inte ut några framgångsrika kriminalförfattare, och få 
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eller inga deckare överlag: Mälaröbörsen, Ordfront, Prisma och Tre 
böcker. Natur & Kultur uppvisar samma tendens men i mindre 
skala – samtliga deras åtta deckare i den framgångsrika gruppen 
utgavs under 2000-talet. Även Wahlström & Widstrand ska fogas 
till trenden då förlagets utgivning av framgångsrika kriminal-
författare har ökat mycket kraftigt sedan 1980-talet. Dessutom 
tillkommer Piratförlaget, som sedan det grundades 1999 har utgivit 
hela 20 deckare av gruppens författare (se tabell 2). 

Till skillnad från tidigare decennier har alltså de flesta stora och 
medelstora allmänlitterära förlag under 2000-talet skaffat sig en 
eller ett par framgångsrika kriminalförfattare. Även om nästan alla 
av dessa förlag ger ut deckare, finns det skillnader när det gäller 
författargenerationer (se tabell C36). På Bra Böcker, Carlssons och 
Tre böcker finns mestadels svenska kriminalförfattare ur den första 
och andra generationen. Carlssons har det senaste decenniet utgivit 
Jean Bolinder, Gösta Unefäldt (t.o.m. 2003) och Staffan Wes-
terlund, Tre böcker i sin tur Björn Hellberg (t.o.m. 2002), Gösta 
Unefäldt (fr.o.m. 2005) och Sven Westerberg.148 På Bra Böcker 
utgavs Arne Dahl innan han bytte till Bonniers 2004, därutöver 
Tomas Arvidsson och Gunnar Ohrlander.149 De här författarna, 
Arne Dahl undantagen, tillhör det ”gamla gardet” och har mindre 
att göra med 2000-talets deckarboom. Förhållandet är det omvända 
på Piratförlaget som på kort tid har skaffat sig en skara framgångs-
rika kriminalförfattare från andra och tredje generationen. De ger 
ut bland annat Jan Guillou, Liza Marklund, Leif G.W. Persson 
(t.o.m. 2005), Anders Roslund & Börge Hellström och Helene 
Tursten. Samtliga förutom Roslund & Hellström har gått över från 
andra förlag, vilket har vållat en del rubriker.150 Även Natur &  
Kultur (Karin Alvtegen och Mons Kallentoft) och Ordfront (Kjell 
Eriksson, Carin Gerhardsen, Henning Mankell) bör nämnas som 
exempel på medelstora förlag med framgångsrik deckarutgivning 
under 2000-talets första decennium. 

Flest deckare från den framgångsrika gruppen ges dock fort-
farande ut av de två stora förlagsgrupperna – Bonnierförlagen och 
Norstedts förlagsgrupp – och av dem är det framförallt Bonnier-
förlagen som under inledningen av 2000-talet har tagit marknads-
andelar inom kriminallitteraturen (se diagram 22). På Albert    
Bonniers förlag utges till exempel Arne Dahl (fr.o.m. 2004), Mari 
Jungstedt, Lars Kepler, Åsa Larsson, Håkan Nesser och Leif G.W. 
Persson (fr.o.m. 2007). Till Bonnierkoncernen hör också Wahl-
ström & Widstrand med bland annat Jens Lapidus,  Jan Mårtenson, 
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Tabell 2. Förlag med minst tio förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 
1980–2009 fördelade per decennium: antal och andel titlar per förlag 

 Decennium 

1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Norstedts 17 14,3 % 28 18,7 % 30 14,2 % 75 15,6 % 

Albert Bonniers 14 11,8 % 10 6,7 % 30 14,2 % 54 11,2 % 

Wahlström & 
Widstrand 2 1,7 % 21 14,0 % 23 10,8 % 46 9,6 % 

Forum 10 8,4 % 9 6,0 % 17 8,0 % 36 7,5 % 

AWE/Gebers 29 24,4 % 4 2,7 % 0 0,0 % 33 6,9 % 

Carlssons 9 7,6 % 14 9,3 % 8 3,8 % 31 6,4 % 

Tre böcker 0 0,0 % 12 8,0 % 10 4,7 % 22 4,6 % 

Piratförlaget 0 0,0 % 0 0,0 % 20 9,4 % 20 4,2 % 

Ordfront 0 0,0 % 9 6,0 % 11 5,2 % 20 4,2 % 

Mälaröbörsen 
/MBF 0 0,0 % 5 3,3 % 11 5,2 % 16 3,3 % 

Bra Böcker 6 5,0 % 3 2,0 % 7 3,3 % 16 3,3 % 

Prisma 0 0,0 % 2 1,3 % 12 5,7 % 14 2,9 % 

Övriga förlag 32 26,8 % 33 22,0 % 33 15,5 % 98 20,3 % 

Totalt 119 100,0 % 150 100,0 % 212 100,0 % 481 100,0 % 

 
Källa: Jurys Deckarkataloger 1980–2009. 
 

Diagram 22. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per förlag (Bonnierförlagen och Norstedts förlagsgrupp utbrutna): andel titlar per år 

 
Källa: Tabell C37. 
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Johan Theorin och Karin Wahlberg, samt Forum med Camilla 
Läckberg, Åsa Nilsonne, Viveca Sten och Olov Svedelid. På 
Norstedts utges, om Prisma inkluderas, bland annat Inger Frimans-
son, Anna Jansson, Thomas Kanger, Stieg Larsson, Leif Silbersky 
& Olov Svedelid och Aino Trosell.151 Bonnierförlagen har under 
2000-talets första decennium utgivit 33,0 procent och Norstedts 
förlagsgrupp 19,9 procent av den mest framgångsrika gruppens 
deckare. Det ger en sammanlagd andel om 52,9 procent av utgå-
vorna. Betraktas endast de framgångsrika författarna ur tredje ge-
nerationen har Bonniers utgivit 35,1 procent av titlarna och 
Norstedts 21,9 procent, en sammanlagd andel om 57,0 procent. 

En allt större del av de mest framgångsrika deckarförfattarnas 
utgivning koncentreras till de två stora förlagsgrupperna. Under 
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet stod de övriga förlagen 
– det vill säga samtliga förlag förutom dem ägda av Bonniers eller 
Norstedts – för omkring 70 procent av de då mest framgångsrika 
kriminalförfattarnas utgivning. Under andra halvan av 2000-talets 
första decennium hade denna andel sjunkit till mellan 35 och 55 
procent. I linje med detta har undersökningens sista år allra lägst 
antal övriga utgivare (27,3 procent). Bonnierförlagen och Norstedts 
förlagsgrupp utgav år 2010 nästan tre fjärdedelar (72,7 procent) av 
de mest framgångsrika deckarna (se diagram 22).152 

LITTERÄRA AGENTER OCH EN  
BOKMARKNAD I FÖRÄNDRING 

Att Bonnierförlagen och Norstedts förlagsgrupp dominerar på den 
svenska bokmarknaden är ingen nyhet, inte heller att framförallt 
Bonniers på senare tid ytterligare har stärkt sin ställning. 153        
Förändrade strukturer på bokmarknaden är en bidragande orsak till 
den här utvecklingen. Bonnierkoncernen och KF Media, som äger 
Norstedts förlagsgrupp, har under de senaste decennierna expande-
rat och skaffat sig ägarintressen i flera led i bokförsäljningskedjan  
– så kallad vertikal integration. Staffan Sundin summerar utveck-
lingen: 

Sammanfattningsvis har de stora förlagskoncernerna successivt    
flyttat fram sina positioner i återförsäljarledet så att de i dag har  
ägarintressen i de två största bokhandelskedjorna, äger de två      
dominerade nätbokhandlarna och alla stora bokklubbar samt driver 
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bokförsäljning i fyra stora varuhus- och daglighandelkedjor. Därtill 
kan läggas en betydande försäljning direkt till kunderna. Utanför de 
stora koncernernas intressesfärer finns endast den försäljning som 
sker genom bokhandeln utanför de två stora kedjorna, några mindre 
nätbokhandlar samt de övriga förlagens direktförsäljning via hem-
sidor eller egna bokklubbar.154 

Att samma aktör har ägandeintressen i böckernas väg från produk-
tion via distribution till försäljning genererar konkurrensfördelar. 
Försprånget blir särskilt märkbart när det gäller den bästsäljande 
litteraturen, där en snabb och kostnadseffektiv distributionskedja 
ända fram till bokköparen är av stor betydelse. Vilka deckare som 
frontas på Coop, Rusta, Åhlens och Pocket Shop påverkar givetvis 
vilka som slutligen säljs. Att de pocketförlag som ger ut i stort sett 
samtliga bästsäljande kriminalromaner i pocket ägs av Bonniers 
och/eller Norstedts och Piratförlaget, ska inte heller glömmas bort. 

En annan viktig faktor är Piratförlagets grundande och de     
litterära agenternas etablering i den svenska bokbranschen. Under 
1900-talet var förläggare och författare av tradition oftast varandra 
trogna, inte sällan ömsesidigt bundna genom förskott. Förlagsbyten 
förekom sparsamt, och de få litterära agenturer som fanns var i 
regel rights agents, agenter knutna till förlag som bevakade översätt-
ningsrättigheter inom särskilda språkområden. 155  Vid mitten av 
1990-talet började fristående agenturverksamheter av mer anglo-
saxiskt snitt att etablera sig i Sverige – authors’ agents – och under 
2000-talet har de blivit alltmer inflytelserika. Författaragenten   
representerar sin författare personligen, och säljer dennes rättighet-
er (och då inte bara översättningsrättigheter, utan också exempelvis 
film- och datorspelsrättigheter) i såväl Sverige som utomlands.156  

När det så kallade ramavtalet upplöstes 1996 öppnade det för 
skilda villkor för olika typer av författare. Med den tidigare       
modellen drog bästsäljande böcker in pengar till förlagen, pengar 
som i sin tur finansierade delar av den långsiktigt viktiga men inte 
kommersiellt bärande utgivningen. Författarna fick på så vis tid på 
sig att bygga upp sina författarskap, vilket gav förlagen nya bäst-
säljande böcker på lång sikt. En spridd liknelse är att bokförlag 
bestod av ”börs och katedral”, och att båda delarna behövdes för 
en framgångsrik förlagsverksamhet.157 Under 2000-talet har fokus 
förflyttats från förlag till enskilda författare, bland annat på grund 
av agenterna. Piratförlaget slog år 2000 upp dörren på allvar då de 
erbjöd bästsäljande författare bättre villkor. En orsak till att de 
kunde trumfa övriga förlag är att de inte ger ut böcker som inte 
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lönar sig strikt kommersiellt. Piratförlagets affärsmodell (som skulle 
kunna kallas ”börs utan katedral”) har varit mycket framgångsrik 
under 2000-talets första decennium, men också på andra, allmän-
litterära förlag har bästsäljande författare kunnat förhandla sig till 
allt bättre villkor. Agenternas etablering är en starkt bidragande 
orsak till den här utvecklingen. 

Agenterna i Sverige har inte samma grindvaktsposition som 
kollegorna i USA och Storbritannien – där är det till exempel svårt 
att få sin bok utgiven om man inte redan har en agent, och ibland 
fyller agenten dessutom funktionen av förlagsredaktör – men de 
har gått in som en ny part på bokmarknaden.158 Agenterna har lärt 
den bästsäljande författaren att ställa krav på sitt förlag, vilket har 
lett till fler förlagsbyten och en ökande koncentration av bästsäljare 
till de förlag som erbjuder bäst villkor. 159  Numera förhandlar   
agenturerna direkt med förlagen om rättigheter till sina bästsäljande 
kriminalförfattare – både i Sverige och i utlandet – och inte sällan 
tar dylika förhandlingar formen av auktioner. Det är förvisso    
författaren som slutligen bestämmer förlag, men i regel vinner den 
som betalar mest. Eller som den danska litterära agenten Anneli 
Høier krasst konstaterar: ”Man kan argumentere for, at en auktion 
er demokratisk: alle har mulighed for att deltage i konkurrensens 
hellige navn. Men det er kapitalen, der vinder en auktion.”160 

Vidare är agenterna en anledning till att hastigheten som rättig-
heter säljs i har accelererat. Idag är det inte ovanligt med försäljning 
redan på optionsstadiet, det vill säga innan verket ifråga ens är fär-
digskrivet. Høier summerar: 

Men formidlingen af litteratur er radikalt forandret i min tid, og den 
gamle regel om at tilbyde en færdig idgivet bog til ét forlag ad gangen 
er næsten forsvundet. Dels starter formidlingsarbejdet på et langt  
tidligere stadium, nemlig med en PDF af en færdigredigeret tekst,   
eller med selve manuskriptet eller, som det nu ikke er ualmindeligt, 
med en proposal på nogle sider om et værk, som måske kan forventes 
færdigskrevet om et par år, og agenten forventes nu at sælge rettig-
hederne så tidligt som overhovedet muligt, helst på proposal-stadiet. 
Dette proposal har de store forlags scouts rundt om i metropolerne 
også set og skrevet hjem om, og agenten forventes da at sprede    
nyhederne om det kommande værk til så mange forlag som muligt i 
sit territorum og forsøge at afsætte rettighederne inden udgivelsen af 
originaludgaven.161 

John B. Thompson menar att den samtida förlagsbranschen är 
besatt av big books. Begreppet avser inte nästa storsäljare, utan nästa 
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förväntade storsäljare. Förlagen slåss om författare och romaner de 
tror kommer att slå, men kan egentligen aldrig veta om så kommer 
att ske.162 Med en sådan branschkultur (Thompson kallar det extreme 
publishing) är det lätt att förstå att agenternas roll blivit viktigare, och 
att en debutant numera kan vara såld till tjugo länder redan innan 
romanen har utgivits i originalupplaga.163 När en specifik genre är 
mycket populär och framgångsrik vill alla förlag ge ut vad de tror 
kommer att bli nästa stora succé. Just detta har varit fallet med den 
skandinaviska kriminallitteraturen – förlag världen över letar efter 
nästa Stieg Larsson. Att sälja rättigheter till svenska kriminalför-
fattare utomlands har sannolikt inte varit det svåraste av arbeten 
under inledningen av 2000-talet. 

Agenternas etablering i Sverige är en effekt av en förändrad 
bokmarknad, samtidigt som de har haft en förändrande effekt på 
samma bokmarknad. Kriminallitteraturens framgångar har varit 
betydelsefulla för författaragenterna. På samma gång har agenterna 
varit centrala för genrens internationella spridning. Vad som är 
orsak och verkan här är inte alldeles enkelt att bena ut, men klart är 
att agenterna har haft stor betydelse för den svenska deckar-
boomen. 

Vilka är då de litterära agenturerna i Sverige, och vilka        
kriminalförfattare representerar de? Nordin Agency var vid starten 
1990 den första fristående svenska agenturen, och är än idag den 
största. 164  Av svenska kriminalförfattare representerar de Bo     
Balderson, Mons Kallentoft, Camilla Läckberg och Viveca Sten ur 
den mest framgångsrika gruppen, därtill Karin Alfredsson, Carin 
Gerhardsen, Camilla Grebe & Åsa Träff, Johanne Hildebrandt, 
Lars Bill Lundholm och Jonas Moström. Av de 38 författare vars 
rättigheter agenturen i skrivande stund förvaltar är 10 svenska  
kriminalförfattare (26,3 procent).165 

Näst störst sett till omsättning är Salomonsson Agency, eta-
blerad år 2000.166 De representerar flest framgångsrika kriminal-
författare av samtliga agenturer och handhar rättigheterna åt Arne 
Dahl, Jan Guillou, Anders Roslund & Börge Hellström, Thomas 
Kanger, Jens Lapidus, Liza Marklund och Leif G.W. Persson. Till 
detta ska läggas Eva-Maria Liffner, Per Wahlöö, Maj Sjöwall & Per 
Wahlöö, fyra nyare svenska kriminalförfattare (Camilla Ceder,  
Anders de la Motte, Kristina Ohlsson och Alexander Söderberg), 
samt en rad storsäljande kriminalförfattare från övriga norden (här 
märks särskilt Kjell Ola Dahl, Anne Holt och Jo Nesbø). Av de 37 
författarskap Salomonsson Agency enligt egen uppgift represente-
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rar är 14 svenska kriminalförfattare (37,8 procent).167 I den siffran 
är alltså inte deckarförfattare från övriga nordiska länder inräknade. 
Om de senare räknas in är en majoritet av agenturens författare 
verksamma inom kriminalgenren. 

På tredje plats, sett till svensk kriminallitteratur, kommer 
Grand Agency. De förvaltar rättigheterna åt Inger Frimansson, 
Anna Jansson och Karin Wahlberg ur den mest framgångsrika 
gruppen, därutöver Marianne Cedervall, Varg Gyllander, Lars 
Rambe, Hans-Olov Öberg och Håkan Östlundh. Totalt represen-
terar de 36 författare, vilket gör de 8 svenska kriminalförfattarna till 
en betydande del av agenturens verksamhet (22,2 procent).168  

De två minsta agenturerna när det gäller kriminallitteratur är 
Stilton Literary Agency och Hedlund Literary Agency. Stilton   
representerar Karin Alvtegen och Mari Jungstedt av de mest   
framgångsrika kriminalförfattarna. De förvaltar enligt egen uppgift 
rättigheter för hela 62 författare, och deras inriktning är således i 
betydligt mindre grad än de tre agenturerna ovan vigd åt svensk 
kriminallitteratur (3,2 procent av författarna).169 Hedlund Literary 
Agency startades så sent som 2011 av Magdalena Hedlund, tidigare 
agent åt bland andra Stieg Larsson på Norstedts Agency. Johan 
Theorin är agenturens ende kriminalförfattare ur den mest fram-
gångsrika gruppen, därutöver representerar de också Magnus  
Montelius. I nuläget är alltså 2 av agenturens totalt 18 författare 
svenska kriminalförfattare (11,1 procent).170 

Nämnas i sammanhanget måste också den danska agenturen 
Leonhardt & Høier Literary Agency. Agenturen bildades redan 
1951, då med specialitet att sälja in tysk litteratur till Skandinavien, 
men omstrukturerades 1995 och förvaltar sedan dess också rättig-
heter för skandinaviska författare internationellt. Leonhardt & 
Høier representerar idag totalt 50 författare. Bland dem finns fyra 
ur den mest framgångsrika gruppen svenska kriminalförfattare: Åke 
Edwardson, Kjell Eriksson, Henning Mankell och Helene Tursten. 
Till detta kommer en yngre svensk deckarförfattare (Elias Palm), 
samt ett antal nordiska kollegor som skriver i genren. För närva-
rande är tio procent av Leonhardt & Høiers författare svenska 
kriminalförfattare.171 

Utöver de fristående agenturerna har även de två stora förlags-
grupperna agenturverksamhet för att sköta om de egna förlagens 
författares rättigheter. Norstedts Agency grundades 2002 (då under 
namnet Pan Agency), Bonnier Group Agency ett år senare, och 
båda mer eller mindre som ett  resultat  av  att  fristående  författar- 
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Tabell 3. Litterära agenturer som representerar de mest framgångsrika kriminalförfattarna fördelade 
per generation: antal och andel författare per agentur 

 Generation 

Genredebut 
1949–1976 

Genredebut 
1977–1997 

Genredebut 
1998–2009 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Bonnier Group Agency 2 13,3 % 1 7,1 % 2 10,5 % 5 10,4 % 

Grand Agency 0 0,0 % 1 7,1 % 2 10,5 % 3 6,2 % 

Hedlund Literary 
Agency 0 0,0 % 0 0,0 % 1 5,3 % 1 2,1 % 

Leonhardt & Høier 
Literary Agency 0 0,0 % 2 14,3 % 2 10,5 % 4 8,3 % 

Nordin Agency 1 6,7 % 0 0,0 % 3 15,8 % 4 8,3 % 

Norstedts Agency 0 0,0 % 0 0,0 % 1 5,3 % 1 2,1 % 

Salomonsson Agency 0 0,0 % 2 14,3 % 5 26,3 % 7 14,6 % 

Stilton Literary Agency 0 0,0 % 0 0,0 % 2 10,5 % 2 4,2 % 

Ingen agent 12 80,0 % 8 57,1 % 1 5,3 % 21 43,8 % 

Totalt 15 100,0 % 14 100,0 % 19 100,0 % 48 100,0 % 

 
Källa: Agenturernas respektive hemsidor (samt e-korrespondens med Susanne Widén 
2012-08-24 ang. Hedlund Literary Agency). 
 
 
agenturer började få ett allt större inflytande. Enligt Norstedts 
Agency själva förvaltar de rättigheterna åt omkring 360 författare. 
Av dem är dock endast Stieg Larsson en av de mest framgångsrika 
kriminalförfattarna, men å andra sidan har Larssons rättigheter 
varit exceptionellt inkomstbringande.172 Bonnier Group Agency har 
något högre representation av författare av kriminallitteratur – 
Kerstin Ekman, Jan Mårtenson och Håkan Nesser – men även här 
är deras andel av antalet författare mycket liten.173 

Det finns alltså stora skillnader mellan de fristående agenturer-
na å ena sidan, och Bonnier Group Agency och Norstedts Agency 
å den andra. De senare förvaltar framgångsrika kriminalförfattares 
rättigheter i liten utsträckning, samtidigt som de representerar långt 
fler författare överlag. Det betyder inte att deras omsättning är 
större, utan att de inte arbetar aktivt med alla sina författare.174  
Uppenbarligen förhandlar de inte heller med respektive moder-
förlag för författarens räkning, då de ju ingår i samma koncern. 
Istället för att betraktas som renodlade författaragenturer, ska 
Bonnier Group Agency och Norstedts Agency förstås som en  
moderniserad form av rättighetsagenturer, vilket är en stor skillnad. 
De fungerar främst som förlagens egna rättighetsavdelningar,   
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medan de fristående agenturerna i större utsträckning arbetar   
enskilt med sina få, utvalda författare.  

Det finns även stora skillnader mellan de olika fristående   
agenturerna. Ledande när det gäller kriminalförfattare är i nuläget 
Salomonsson Agency, med Nordin Agency och Grand Agency 
som närmsta konkurrenter. Dessa tre agenturer har alla en mycket 
hög andel svenska och övriga nordiska kriminalförfattare i sina 
stall. Salomonsson Agency sticker ut särskilt, och kan nästan sägas 
vara profilerade mot kriminallitteratur. Hedlund Literary Agency, 
Leonhardt & Høier Literary Agency och Stilton Agency är mindre 
fokuserade på kriminalförfattare. 

Vidare är skillnaderna stora när det gäller agentrepresen-
tationen i den mest framgångsrika gruppen (se tabell 3). Av den 
första generationens kriminalförfattare har endast tre en agent, 
resterande tolv agentlösa. För två av de tre – Kerstin Ekman och 
Jan Mårtenson – förvaltas rättigheterna av Bonnier Group Agency, 
och bara en representeras av en fristående författaragentur: Bo 
Balderson hos Nordin Agency. I den andra generationen har 
knappt hälften en agent. Det är också samma författare som har 
rönt stora framgångar under senare år: Åke Edwardson, Inger  
Frimansson, Jan Guillou, Henning Mankell, Håkan Nesser och Leif 
G.W. Persson. I den tredje generationen representeras samtliga 
författare utom en av agenter, varav merparten utgörs av fristående 
författaragenturer (Salomonsson Agency representerar allra flest 
med sina fem författare). Undantaget är Aino Trosell, men hon har 
istället en ”officiell representant” som handhar ”[f]örfrågningar 
rörande rättigheter, skrivuppdrag, medverkan i publika evenemang, 
intervjuer samt Ainos författarskap”.175 Representanten kan betrak-
tas som en sorts privat agent, anställd av det egna författarbolaget. 

De flagranta skillnaderna mellan generationerna ifråga om 
agenter synliggör två saker. För det första att agenter främst repre-
senterar de nyaste kriminalförfattarna, dock med ett par undantag 
som Bo Balderson och Maj Sjöwall & Per Wahlöö. För det andra 
att så gott som samtliga bästsäljande kriminalförfattare under 2000-
talet har en agent. På kort tid har den litterära agenten blivit en 
självklarhet för bästsäljande svenska deckarförfattare. 

Betonas ska att samtliga siffror redovisade ovan kommer från 
agenturerna själva, att de gäller i skrivande stund och att saker  
förändras fort. Konkurrens agenturer emellan har börjat framträda 
i takt med att allt fler nya agenturer har tillkommit. Ett uppmärk-
sammat fall är den konflikt som blossade upp i samband med Jan 
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Arnalds (författaren bakom pseudonymen Arne Dahl) byte från 
Nordin Agency till Salomonsson Agency vid årsskiftet 
2005/2006.176 Ett annat exempel är den misshandelshistoria som 
cirkulerade kring agenten Niclas Salomonsson 2007, och som ledde 
till att en rad kulturpersonligheter (inklusive kriminalförfattarna 
Karin Alfredsson, Camilla Läckberg och Katarina Wennstam)  
kritiserade Liza Marklund för att hon 2008 bytte agentur till just 
Salomonsson Agency. 177  Icke desto mindre ger siffrorna en      
uppfattning om vilka agenturer – denna den svenska bok-
branschens nyaste maktfaktor – som är och har varit inflytelserika 
för de framgångsrika svenska kriminalförfattarna. Och i förläng-
ningen för den skandinaviska deckarboomen. 





 

3. Bästsäljare och biblioteksutlåning 

 det här tredje och avslutande kapitlet behandlas kriminal-
litteraturens publikframgångar ur två aspekter: utifrån        
bästsäljarlistor och utifrån statistik över biblioteksutlåning. I 

fokus står deckare och deckarförfattare med mycket stora publik-
framgångar. 

Att studera försäljningssiffror är inte alldeles enkelt, då det 
saknas pålitlig statistik för hela den undersökta tidsperioden. För 
periodens sista år finns däremot två bra källor: Svensk Bokhandels 
årliga bästsäljarlistor, som gäller inbundna förstagångsutgåvor och 
pocketutgåvor mellan 2004–2010, samt uppgifter om Pocketpriset, 
som tilldelades de mest sålda pocketböckerna 1999–2009. När det 
fortsättningsvis talas om bästsäljande kriminallitteratur är det   
bästsäljare under dessa år och i dessa format som avses. Det är 
naturligtvis inte detsamma som all bästsäljande svensk kriminal-
litteratur – här bortses från såväl 1980- och 1990-talets kriminal-
litterära bästsäljare, som ljud- och e-böcker under 2000-talet – men 
materialet är tillräckligt stort och adekvat för att beskriva vilka som 
varit kriminallitteraturens bästsäljare i de viktigaste utgivnings-
formaten under 2000-talets första decennium. 

Bokbranschorganet Svensk Bokhandel, som gemensamt ägs av 
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareförening-
en, har från 2001 publicerat månatliga listor och från 2004 årlig 
statistik över bokförsäljningen i Sverige. ”Listorna bygger på    
uppgifter från ca 300 bokhandlar, nätbokhandlar och varuhus”, 
enligt tidskriften.178 De tio bäst säljande utgåvorna redovisas separat 
för inbunden skönlitteratur, facklitteratur och pocket, men också i 
en gemensam topp 40-lista över årets bäst säljande utgåvor totalt 
sett. Vad som här analyseras är topp 10-listan för inbunden skön-
litteratur, samt topp 40-listan för alla böcker. Endast de årliga bäst-
säljarlistorna har beaktats, vilket innebär att denna delundersökning 
täcker studiens sista sju år, 2004–2010. 

Pocketpriset delades ut mellan 1999 och 2009, en period som 
sammanfaller med en mycket stark pocketförsäljning i Sverige.179 

I 
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Billigböcker har en lång historia på den svenska bokmarknaden, 
nämnas kan 1800-talets häftesserier och det tidiga 1900-talets   
enkronas- och 25-öresböcker. 180  Den moderna svenska pocket-
bokens födelse brukar förläggas till slutet av 1950-talet, då       
Bonniers, inspirerade bland annat av det brittiska förlaget Penguins 
framgångar, påbörjade en satsning på kvalitetslitteratur i billighets-
format. Först kom Aldusserien för facklitteratur, strax därefter 
Delfinserien för skönlitteratur. Båda blev stora framgångar och 
under 1960-talet expanderade den svenska pocketutgivningen så 
snabbt att marknaden drabbades av överutgivning. Under 1970-
talet minskade utgivningen av pocketböcker och upplagorna 
krympte. Pocketförsäljningen på 1980-talet var fortsatt relativt 
svag.181 Men andra hälften av 1990-talet vände pocketförsäljningen 
åter rejält uppåt. Enligt en rapport från Svenska Förläggare-
föreningen tredubblades pocketförsäljningen 1997–2003, för att 
därefter stabiliseras på den nya, högre nivån. Expansionen hade 
flera orsaker, men bidragande var grundandet av bokhandeln  
Pocket Shop och distributören Pocketgrossisten samt Månpockets 
framflyttade positioner. Pocketboken moderniserades genom att bli 
mer lättillgänglig och bättre formgiven. 182  Dessutom blev den   
billigare, bland annat tack vare modern digitalteknik och sänk-
ningen av bokmomsen 2002. 

Mitt under pågående uppgång startades 1999 Pocketpriset på 
initiativ av Pocket Shop, Månpocket och Pan (Norstedts). Det 
uttalade syftet var att ytterligare stärka pocketbokens ställning. Från 
år 2002 tog Svenska Förläggareföreningen över ansvaret för     
priset.183 Sista året som priset delades ut av Förläggareföreningen 
var 2009. 184  Pocketpriset utdelades 1999–2009 i tre kategorier:  
platinapocket för alla svenska pocketutgåvor som sålt minst 
100 000 exemplar under den senaste 15-månadersperioden;     
guldpocket till alla svenska pocketutgåvor som sålt minst 50 000 
exemplar; samt silverpocket till alla svenska pocketutgåvor som sålt 
minst 30 000 exemplar.185 Totalt delades det under de elva åren ut 
246 Pocketpris.186 

Om den svenska utgivningen av kriminallitteratur liknas vid en 
pyramid och utgångspunkten är publikframgångar, utgör de     
deckare som endast belystes i kapitel ett dess breda bas och mitt, 
och deckarna i kapitel två dess övre mellanskikt. Verken i det här 
kapitlet bildar deckarpyramidens topp. Kvantitativt utgör de en 
liten del av den sammanlagda kriminallitteraturen, vilket är viktigt 
att komma ihåg. Av populationens 1 708 deckare är det de 65 som 
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legat på Svensk Bokhandels topplistor 2004–2010 samt de 109     
kriminalromaner som erhållit Pocketpriser som här behandlas. De 
här två grupperna överlappar i hög utsträckning varandra, och  
antalet unika titlar är 130. Det motsvarar en andel om 13,5 procent 
av samtliga deckare utgivna 1998–2010. 

Även om de här deckarna alltså bara utgör en knapp åttondel 
av genren i sin helhet, är det de som har lästs av flest människor 
under 2000-talets första decennium – de utgör toppskiktet av den 
svenska deckarboomen. Kapitlet är tänkt dels som ett fördjupat 
studium av den tidsperiod då kriminallitteraturen har dominerat de 
svenska topplistorna, dels som en komplettering till det föregående 
författarorienterade kapitlet avseende den bäst säljande kriminallitte-
raturen. Nedan analyseras kriminallitteraturen både för sig och i 
relation till övrig bokförsäljning. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av statistiken gällande de 
på svenska folk- och skolbibliotek mest utlånade kriminalförfattar-
na 1977–2010. Samtliga författare som något år under under-
sökningen haft fler än 100 000 utlån har räknats. Totalt är det 38 
kriminalförfattare – varav 35 ingår i författarpopulationen i före-
liggande arbete – som har hamnat över gränsen. I relation till   
populationens 623 författare motsvarar det en andel om 5,6     
procent. All biblioteksstatistik som presenteras är baserad på siffror 
från Sveriges författarfond. Metodresonemang och fler detaljer 
kring fondens statistik och dess topplistor finns i appendix A. 

FÖRFATTARNA 

Vilka kriminalförfattare har sålt bäst under 2000-talets första de-
cennium? Ett svar är att i stort sett samtliga av de bästsäljande 
deckarna är skrivna av den mest framgångsrika gruppens kriminal-
författare. Av de 104 deckarna på Svensk Bokhandels topp 40-
bästsäljarlistor 2004–2010 gäller det samtliga utom en (99,0      
procent).187 Under samma period utgav gruppens författare 146 
kriminalromaner, vilket innebär att i genomsnitt nästan två tredje-
delar av dem hamnade på topp 40-bästsäljarlistan.188 Av de 246 
Pocketprisen 1999–2009 har 112 (45,5 procent) gått till deckare, 
varav 106 av de senare (94,6 procent) är skrivna av den mest fram-
gångsrika gruppen kriminalförfattare.189 I snitt har varannan deck-
are skriven av en författare i gruppen och utgiven i original mellan 
2000 och 2007 sålt så pass bra att den har fått ett Pocketpris.190 
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Av de totalt 70 utgåvorna på Svensk Bokhandels årliga topp 10-
listor över inbunden skönlitteratur 2004–2010 var 42 svenska kri-
minalromaner (60 procent). Bakom dessa 42 deckarbästsäljare står 
16 författare eller författarpar, varav 10 har haft mer än en utgåva 
på listan. Camilla Läckberg, med sex kriminalromaner, har skrivit 
flest. Därefter följer Leif G.W. Persson, Jan Guillou och Liza 
Marklund med fem vardera (se tabell C43). På topp 40-listorna, där 
betydligt mer inkluderas – såväl inbundet som pocket, skönlittera-
tur som facklitteratur – är 104 av de totalt 280 utgåvorna kriminal-
romaner (37,1 procent). Här finns 19 kriminalförfattare och det är i 
stort sett samma namn som förekommer från kriminalgenren (14 
författare finns på båda listorna).191 Camilla Läckberg med 18 utgå-
vor på sju år har klart flest placeringar på listorna. Anmärkningsvärt 
är också att Stieg Larssons tre titlar har uppnått hela elva topp 40-
placeringar, och Jens Lapidus två kriminalromaner sju. Överlag 
dominerar pocketutgåvor stort. Hos de allra flesta är de i klar majo-
ritet, och bland andra Anders Roslund & Börge Hellström, Anna 
Jansson och Mons Kallentoft har enbart pocketutgåvor på listorna. 
Leif G.W. Persson och Jan Guillou är de två undantagen. Deras 
kriminalromaner ligger högt i inbunden försäljning, men står sig 
märkbart sämre i pocketkonkurrensen (se tabell 4). 

Det två kriminalromaner som har legat längst på topp 40-
listorna under perioden är Stieg Larssons Män som hatar kvinnor 
(2005) och Jens Lapidus Snabba Cash (2006). Båda hörde till Sveri-
ges 40 mest sålda böcker fyra år i rad – Larssons 2006–2009, Lapi-
dus 2007–2010. Män som hatar kvinnor var dessutom Sveriges mest 
sålda bok två år i följd (2006 och 2007), en bedrift ingen annan titel 
har lyckats med under de undersökta åren. Samma verk är även den 
enda svenska deckare som erövrat förstaplatsen på topp 40-
bästsäljarlistorna något av åren från 2004 till 2010. Snabba Cash fick 
nöja sig med andraplatsen 2008, slagen av Khaled Hosseinis Flyga 
drake (2004).192 

Läckberg är den kriminalförfattare som har haft flest utgåvor 
på topp 40-bästsäljarlistan samtidigt. Under 2007 låg inte mindre än 
fem (!) titlar av henne på listan, samtliga dessutom placerade relativt 
högt mellan plats 7 och 18.193 Betraktas endast tio-i-topp-placerade 
utgåvor har Läckberg även här flest titlar med sina åtta, tätt följd av 
Stieg Larsson med sju. Därefter är det ett hopp ner till Henning 
Mankell och Jens Lapidus med tre utgåvor var (se tabell 5). De två 
förstnämnda  författarna  är  överlag i en klass för sig när det  gäller   
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Tabell 4. Samtliga utgåvor av svenska kriminalförfattare på Svensk Bokhandels årliga topp       
40-bästsäljarlista 2004–2010 fördelade per original och pocket: antal och andel titlar per författare 

 Utgåva 

Original Pocket Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Camilla Läckberg 5 15,6 % 13 18,1 % 18 17,3 % 

Stieg Larsson 2 6,2 % 9 12,5 % 11 10,6 % 

Liza Marklund 4 12,5 % 4 5,6 % 8 7,7 % 

Henning Mankell 3 9,4 % 4 5,6 % 7 6,7 % 

Åsa Larsson 1 3,1 % 6 8,3 % 7 6,7 % 

Jens Lapidus 1 3,1 % 6 8,3 % 7 6,7 % 

Leif G.W. Persson 4 12,5 % 2 2,8 % 6 5,8 % 

Jan Guillou 5 15,6 % 1 1,4 % 6 5,8 % 

Håkan Nesser 2 6,2 % 3 4,2 % 5 4,8 % 

Mari Jungstedt 1 3,1 % 4 5,6 % 5 4,8 % 

Johan Theorin 1 3,1 % 3 4,2 % 4 3,8 % 

Anders Roslund & 
Börge Hellström 0 0,0 % 4 5,6 % 4 3,8 % 

Lars Kepler (pseud.) 3 9,4 % 1 1,4 % 4 3,8 % 

Anna Jansson 0 0,0 % 4 5,6 % 4 3,8 % 

Mons Kallentoft 0 0,0 % 3 4,2 % 3 2,9 % 

Karin Wahlberg 0 0,0 % 2 2,8 % 2 1,9 % 

Katarina Wennstam 0 0,0 % 1 1,4 % 1 1,0 % 

Viveca Sten 0 0,0 % 1 1,4 % 1 1,0 % 

Karin Alvtegen 0 0,0 % 1 1,4 % 1 1,0 % 

Totalt 32 100,0 % 72 100,0 % 104 100,0 % 

 
Källa: Svensk Bokhandels årliga bästsäljarlistor 2004–2010. 

 
 

försäljningsframgångar för kriminallitteratur i Sverige åren 2004–
2010. 

Av kriminalromanerna på Svensk Bokhandels årstopplistor  
2004–2010 är drygt tre fjärdedelar (76,9 procent) skrivna av den 
tredje generationens författare. Resterande (23,1 procent) tillhör 
den andra generationen och representeras i sin helhet av fyra män: 
Jan Guillou, Henning Mankell, Håkan Nesser och Leif G.W.   
Persson. Intressant nog är dessa författares andel av de bästsäljande 
inbundna utgåvorna (43,8 procent) väsentligen högre än av pocket-
utgåvorna (13,9 procent). De bästsäljande pocketutgåvorna      
domineras fullständigt av den tredje generationen (se tabell 6). Inga 
författare överhuvudtaget återfinns från den första generationen. 
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Vad gäller Pocketpriserna 1999–2009, har Håkan Nesser er-
hållit flest bland kriminalförfattarna (13 priser), följd av Åke     
Edwardson (12), Henning Mankell och Liza Marklund (8 vardera) 
och Karin Wahlberg (7).194 Om priserna skiktas efter försäljnings-
nivå är det istället Liza Marklund som ligger överst tack vare sina 
sju platinapocketar, följt av Åke Edwardson (nio guld, tre silver), 
Håkan Nesser (sju guld, sex silver), Camilla Läckberg (fyra platina, 
två silver) och Henning Mankell (åtta guld) (se tabell C42). Totalt 
har 112 deckare skrivna av 28 författare erhållit Pocketpriser.  
Samtliga 16 författare på Svensk Bokhandels topplistor 2004–2010 är 
också flerfaldigt Pocketprisbelönade, med undantag för Lars    
Kepler vars debutroman Hypnotisören (2009) inte hade hunnit 
komma i pocketutgåva innan Pocketpriset lades ner.195 

När det gäller Pocketprisbelönad försäljning 1999–2009 går det 
något hårdraget att urskilja två sorters författare: de som snabbt 
säljer i mycket stora upplagor, samt de vars pocketutgåvor säljer 
stabilt över lång tid, men aldrig i jätteupplagor.196 Liza Marklund är 
ett typexempel på den första kategorin. Genombrottet i genren 
kom direkt med kriminaldebuten Sprängaren (1998), vars försäljning 
renderade en guldpocket. Samtliga hennes kriminalromaner där-
efter har erhållit platinapocketar. Utöver Marklund kan till de 
snabba genombrotten räknas: Camilla Läckberg, vars debut erhöll 
en silverpocket och resterande produktion platinapocketar; 197   
Anders Roslund & Börge Hellström, vilkas debut Odjuret fick en 
guldpocket och resterande verk platinapocketar; Stieg Larsson, vars 
tre romaner i Millennium-serien samtliga tilldelades platina-
pocketar; samt Jens Lapidus, Mons Kallentoft och Johan Theorin, 
vilkas debutromaner samtliga renderade platinapocketar. De här 
kriminalförfattarna har alla etablerat sig snabbt på bokmarknaden, 
och deras genombrott som bästsäljare kom i princip omedelbart. 
Redan första eller andra boken blev en stor kommersiell succé. 
Samtliga hör till generationen som debuterat 1998 eller senare. 

Till den andra kategorin kan räknas Arne Dahl, Åke Edward-
son, Jan Guillou, Björn Hellberg, Anna Jansson, Henning Mankell 
och Håkan Nesser. Det är välkända och framgångsrika kriminal-
författare, men ingen av dem har perioden 1999–2009 sålt fler än 
100 000 pocketar under en och samma 15-månadersperiod.198 Som 
synes finns bland dessa en övervikt av kriminalförfattare från den 
andra generationen. 

Antalet Pocketprisbelönade kriminalromaner ökade snabbt  
under tiden för prisets utdelande  –  från  2  priser vid starten  1999  



3. BÄSTSÄLJARE OCH BIBLIOTEKSUTLÅNING | 83 
 

 
 

Tabell 5. Utgåvor av svenska kriminalförfattare med topp tio-placeringar på Svensk Bokhandels 
årliga topp 40-bästsäljarlista 2004–2010 fördelade per original och pocket: antal och andel titlar per 
författare 

 Utgåva 

Original Pocket Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Camilla Läckberg 1 20,0% 7 30,4% 8 28,6% 

Stieg Larsson 1 20,0% 6 26,1% 7 25,0% 

Henning Mankell 1 20,0% 2 8,7% 3 10,7% 

Jens Lapidus 0 0,0% 3 13,0% 3 10,7% 

Mons Kallentoft 0 0,0% 2 8,7% 2 7,1% 

Jan Guillou 2 40,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Anders Roslund & 
Börge Hellström 0 0,0% 1 4,3% 1 3,6% 

Lars Kepler (pseud.) 0 0,0% 1 4,3% 1 3,6% 

Mari Jungstedt 0 0,0% 1 4,3% 1 3,6% 

Totalt 5 100,0% 23 100,0% 28 100,0% 

Källa: Svensk Bokhandels årliga bästsäljarlistor 2004–2010. 
 

Tabell 6. Utgåvor av svenska kriminalförfattare på Svensk Bokhandels årliga topp 40-
bästsäljarlista 2004–2010: antal och andel titlar per generation 

 Utgåva 

Original Pocket Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Genredebut 1949–1976 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Genredebut 1977–1997 14 43,8% 10 13,9% 24 23,1% 

Genredebut 1998–2009 18 56,2% 62 86,1% 80 76,9% 

Totalt 32 100,0% 72 100,0% 104 100,0% 

 
Källa: Svensk Bokhandels årliga bästsäljarlistor 2004–2010. 

 
 
till 18 respektive 17 priser de två sista åren 2008–2009.199 Den 
andra generationens kriminalförfattare dominerade 1999–2003, den 
tredje generationen 2005–2009. Den första författargenerationen 
finns knappt representerad överhuvudtaget (se diagram 23). Endast 
två böcker av Jan Mårtenson har sålt i mer än 30 000 pocketexem-
plar. Utslaget över hela tidsperioden står den första generationen 
för 1,8 procent av kriminallitteraturens Pocketprisen, den andra för 
42,0 procent och den tredje för 56,3 procent. Räknas endast     
platinaprisen är den tredje generationens dominans slående. Av de 
24 prisen till kriminalromaner gick 22 till den tredje generationen 
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(91,7 procent), 2 till den andra (8,3 procent, se tabell C45). Sett till 
pocketförsäljning 1999–2009 är det således generation två och tre 
som står för de flesta bästsäljarna, och bland dem kommer de allra 
största bästsäljarna närmast uteslutande från kriminalförfattare som 
debuterade 1998 eller senare. Enda undantaget är Leif G.W.    
Persson, vars två första deckare efter författarens comeback i   
kriminalgenren under 2000-talet belönades med platinapriser. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den bästsäljande    
kriminallitteraturen under 2000-talets första decennium är skriven 
av en relativt liten skara författare, där omkring ett tiotal står för de 
flesta bästsäljarna. Den tredje generationen inom gruppen de mest 
framgångsrika författarna dominerar, särskilt när det gäller de allra 
bäst säljande deckarna, medan den första generationen inom 
samma grupp, med ett undantag, inte finns representerad alls. 
Pocketutgåvor står för en klar majoritet av bästsäljarna i kriminal-
genren. Mönstret är dock delvis annorlunda för den andra generat-
ionens kriminalförfattare, där inbunden försäljningen står för en 
väsentligen högre andel av bästsäljarna. Vidare verkar flera av den 
tredje generationens författare överlag snabbt nå mycket stora  
försäljningsframgångar, medan de flesta författare från den andra 
generationen inte säljer fullt lika mycket, men stabilt över tid. 
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Diagram 23. Samtliga Pocketpriser tilldelade svenska kriminalromaner 1999–2009 fördelade per 
generation: antal priser per år 

 
Källa: Tabell C44. 

 

KÖNSFÖRDELNING OCH GENUSSKILLNADER 

Som har visats i kapitel ett och två har andelen kvinnor i kriminal-
genren ökat under 2000-talet. I hela populationen steg andelen 
deckare skrivna av kvinnor från drygt 10 procent under 1980- och 
1990-talet till drygt 30 procent under 2000-talets första decennium. 
Motsvarande siffror för de mest framgångsrika kriminalförfattarnas 
titlar är knappt 20 procent skrivna av kvinnor under 1980-talet, 
drygt 10 procent under 1990-talet och drygt 32 procent under 
2000-talets första decennium. Men hur ser könsfördelningen ut 
bland författarna bakom den allra bäst säljande kriminallitteraturen? 
Är andelen deckare skrivna av kvinnor högre i genrens absoluta 
toppskikt? 

Ja, är det enkla svaret, och i synnerhet när det gäller pocket-
försäljning. Av de inbundna deckarbästsäljarna utgivna mellan 2004 
och 2010 är 57,1 procent skrivna av män och 33,3 procent av  
kvinnor (se tabell C46). Räknas antalet författare är förhållandet nio 
till fem (om Anders Roslund & Börge Hellström räknas som en 
man och Lars Kepler exkluderas).  
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Topp 40-bästsäljarlistorna är i det närmaste jämnt könsför-
delade, om än med en liten majoritet för titlar av manliga författare 
(51,0 procent jämfört med 45,2 procent deckare skrivna av      
kvinnor). Övervikten för männen beror på de inbundna utgåvorna, 
där manliga författare är i klar majoritet, medan kvinnliga författare 
står bakom något fler bästsäljande deckare i pocketutgåva (se tabell 
7). Sett till antalet författare är könsfördelningen helt jämn – på 
topp 40-listorna 2004–2010 finns deckare av nio kriminalförfattare 
av vardera kön.  

Könsfördelningen bland de Pocketprispremierade deckarna 
är även den relativt jämn, med verk skrivna av män i knapp majori-
tet (56,2 procent). Räknas endast platinapriser är förhållandet   
däremot det motsatta, något som främst förklaras av Liza 
Marklunds sju och Camilla Läckbergs fyra platinapriser (se tabell 8). 
Antalet kriminalförfattare som har erhållit Pocketpriser är 15 män 
och 13 kvinnor. 

Bland den bäst säljande kriminallitteraturen under 2000-talets 
första decennium är således könsfördelningen i stort sett jämn, 
men med en liten övervikt av deckare skrivna av män. När det 
gäller inbundna utgåvor är män i klar majoritet som författare,  
medan kvinnor är i majoritet bland de främsta bästsäljarna i pocket. 
Eftersom det inte finns någon försäljningsstatistik att tillgå för 
1980- och 1990-talet går det inte att göra direkta jämförelser, men 
att andelen kvinnor av de bästsäljande deckarna har ökat ter sig 
sannolikt. Värt att notera är också att kvinnornas andel av ut-
gåvorna är väsentligen högre bland bästsäljarna (nästan hälften) än i 
den mest framgångsrika gruppen av författare för motsvarande 
period (omkring en tredjedel). 

Många har uttalat sig kritiskt om kvinnornas framgångar i   
genren under 2000-talet. I debatten skönjs stundtals uppfattningen 
att kvinnliga författare skulle ha tagit över genren, och att ”deckar-
drottningarnas” goda försäljning är ett problem då deras kvalitet 
sägs vara lägre än männens. Sådan kritik kommer oftast från man-
liga författare och kulturskribenter – intressant nog ibland också 
från manliga kriminalförfattare. Det mest omskrivna exemplet är 
antagligen den så kallade Läckberg-fejden sommaren 2007, där Leif 
G.W. Persson menade att Camilla Läckberg ”höll samma litterära 
kvalitet som en novell i Min Häst” och ”skriver som Nicke Lilltroll 
pratar”. 200  Här anas en positioneringsstrid och en hackordning 
bland deckarförfattarna, där Persson inte vill förknippas med Läck-  
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Tabell 7. Utgåvor av svenska kriminalförfattare på Svensk Bokhandels årliga topp  
40-bästsäljarlista 2004–2010: antal och andel titlar per kön 

 Utgåva 

Original Pocketutgåva Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Man 18 56,2% 35 48,6% 53 51,0% 

Kvinna 11 34,4% 36 50,0% 47 45,2% 

Övriga 3 9,4% 1 1,4% 4 3,8% 

Totalt 32 100,0% 72 100,0% 104 100,0% 

Källa: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. Kommentar: Verk av Anders 
Roslund & Börge Hellström har förts till kategorin man. Verk av Lars Kepler (pseud. för 
Alexander Ahndoril & Alexandra Coelho Ahndoril) har förts till kategorin övriga. 
 

Tabell 8. Samtliga Pocketpriser tilldelade svenska kriminalromaner 1999–2009: antal och andel 
priser per kön 

 Pocketpris 

Platina Guld Silver Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Man 10 41,7% 33 64,7% 20 54,1% 63 56,2% 

Kvinna 14 58,3% 18 35,3% 17 45,9% 49 43,8% 

Övriga 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalt 24 100,0% 51 100,0% 37 100,0% 112 100,0% 

 
Källor: Sjögren (2006); Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, 
samt Verksamhetsberättelse 2008–2009.  Kommentar: Verk av Anders Roslund & Börge 
Hellström har förts till kategorin man. 
 
 
berg (utan kanske snarare med Björn Ranelid och Ernst Brunner, 
vilka initierade debatten).201 

Persson är kanske mest brutal i sin kritik, men han är inte     
ensam. Det finns en schablonmässig föreställning om att den 
svenska kriminallitteraturen under 2000-talet kan uppdelas i två 
grundtyper: Å ena sidan den äldre, oftast manlige, genuine författa-
ren som slog igenom innan eller i början av boomen och skriver 
”mer litterärt”; å andra sidan den yngre, oftast kvinnliga författaren 
som är affärsmässigt strategisk men – eller kanske just därför – 
litterärt undermålig. Eller för att exemplifiera med namn: å ena 
sidan Arne Dahl, Åke Edwardson, Henning Mankell och Håkan 
Nesser, å andra sidan Mari Jungstedt, Camilla Läckberg, Liza Mark-
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lund och Viveca Sten. Så här svartvita är naturligtvis inte debat-
terna, men likafullt är det en återkommande beskrivning.202 

Ett skäl till dylika framställningar är den starka ställning som 
deckarna har fått under 2000-talet. Många anser att förlagen ger ut 
fler deckare än de borde, och att genren har blivit för hårt      
kommersialiserad och urvattnad. De senaste deckarstjärnorna, 
varav en stor andel är kvinnor, blir då en självklar måltavla. Men 
klichébilden har också att göra med genus. Bland de allra bäst   
säljande svenska deckarförfattarna har, som visats ovan, könsför-
delningen under 2000-talets första decennium varit i stort sett 
jämn. Camilla Läckberg och Liza Marklund har sålt oerhörda 
mängder böcker under 2000-talet, men det har även Jens Lapidus, 
Anders Roslund & Börge Hellström och Johan Theorin gjort – för 
att inte tala om Stieg Larsson. Trots detta är det främst kvinnornas 
framgångar som stöter på patrull. En förklaring är att kriminal-
genren fram till cirka 1998 var oerhört mansdominerad. När en rad 
yngre kvinnor sedan fick stora framgångar hårdnade konkurrensen 
och positioner hotades, vilket gjorde att de nytillkomna författarna 
ifrågasattes.203 En annan förklaring är att de ledande manliga deck-
arförfattarna har högre status i litteratursamhället. De tilldelas 
deckarpriser av Svenska Deckarakademin, och anses i högre grad 
skriva in samhällskritiska inslag och ha ett mer gediget kunnande. 

Den högre statusen för kriminalförfattande män beror          
naturligtvis på flera saker. En delförklaring finns i epitetet ”deckar-
drottning”. Som Sara Kärrholm poängterar används ordet numera 
inte längre i första hand för att signalera utvaldhet och talang, utan 
för att betona goda försäljningssiffror och ett glamouröst leverne. 
Ordet bör inte förstås som någonting per definition berömmande, 
och används ibland direkt nedsättande.204 Deckardrottningarna får 
klä skott för kommersialiseringen av kriminalgenren på ett annat 
sätt än männen, då några motsvarande ”deckarkungar” ju inte   
existerar.205  

Vidare menar Kärrholm att både Läckberg och Marklund har 
använt medier för att, på olika sätt, etablera sig själva som ”ett slags 
varumärken, som innefattar långt mer än deras litterära alster”.206 
Detta är förvisso alldeles sant, men det gäller samtidigt alla bäst-
säljande kriminalförfattare under 2000-talet, om än i något olika 
omfattning. Poängen här är att litterärt varumärkesbyggande som 
sådant inte har något med kön att göra – Åke Edwardson, Jan 
Guillou, Mons Kallentoft, Jens Lapidus, Stieg Larsson, Henning 
Mankell, Håkan Nesser, Leif G.W. Persson, Anders Roslund & 
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Börge Hellström och Johan Theorin har alla mycket starka varu-
märken som är nogsamt nischade och strategiskt uttänkta. Men inte 
sällan har det litterära varumärket framställts som något som främst 
kvinnliga deckarförfattare sysslar med. Camilla Läckberg är troligt-
vis en bidragande orsak till detta, då hon med sin ekonombakgrund 
och oblyga fokusering på försäljning ofta har uppfattats som    
kontroversiell.207 De kvinnliga kriminalförfattarna upplevs som mer 
kommersiella än sina manliga motsvarigheter, vilket med bour-
dieusk logik om kulturella fälts inverterade logik ger dem lägre  
status.208 

En annan orsak till att de ledande manliga kriminalförfattarna 
har högre status kan givetvis vara att de är ”bättre” eller ”mer   
litterära”. Ett sådant påstående är svårt att argumentera för eller 
emot, och här är inte heller platsen för att lämna litterära om-
dömen. I sammanhanget förstås litterär smak och status som socio-
logiska faktorer, och någon värdering läggs inte däri. Det är      
däremot litteratursociologiskt pikant att den genuskodade tudel-
ningen återspeglas i bokförsäljningen. Tillspetsat är det män ur 
andra generationen som tilldelas priser och säljer mycket inbundet, 
medan kvinnor ur tredje generationen säljer de hundratusentals 
pocketböckerna som renderar platinapriser.209  

FÖRLAGEN 

Föga förvånande är ett fåtal stora förlag dominerande inom ut-
givningen av den bästsäljande kriminallitteraturen. I inbundet   
format har åtta förlag under perioden 2004–2010 haft deckare på 
topp 10-bästsäljarlistan, varav Bonnierförlagen och Piratförlaget 
har utgivit de flesta. Som enskilt förlag har Piratförlaget allra flest 
titlar på listorna (13, närmare två per år), följt av Bonniers (12). 
Räknas Bonniers, Forum och Wahlström & Widstrand tillsammans 
blir Bonnierförlagens andel exakt hälften av de bäst säljande     
inbundna kriminalromanerna mellan 2004 och 2010 – av de 42 
deckarna är 21 utgivna hos något av de tre Bonnierförlagen. Till-
sammans med Piratförlaget står de bakom hela 81 procent av den 
bäst säljande kriminallitteraturen i inbundet format. Enda större 
undantaget från Bonniers och Piratförlagets dominans är Leopard 
förlag med sina fyra Henning Mankellutgåvor (se tabell 9). 
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På topp 40-bästsäljarlistorna dominerar samma förlag. Bonni-
ers är störst (25 titlar), följt av Piratförlaget (21), Forum (16) och 
Wahlström & Widstrand (13). Utgåvorna i pocket är spridda på 
något fler förlag än de inbundna, men det gäller endast om det är 
förstagångsutgåvornas ursprungliga förlag som räknas (se tabell 
10). Pocketutgåvor ges emellertid oftast ut på renodlade pocket-
förlag, och det finns anledning att närmare granska vilka dessa är, 
särskilt då pocketförsäljningen står för merparten (69,2 procent) av 
deckarna på topp 40-bästsäljarlistorna.210 

Deckarna i pocketutgåva på topp 40-listorna 2004–2010 är   
utgivna av sammanlagt fem pocketförlag. Av dem är Månpocket 
det klart dominerande – med 44 pocketutgåvor står de bakom hela 
61,1 procent av listornas deckare i pocket.211 Ursprungsförlagen för 
deckarbästsäljarna som utgavs i Månpocket 2004–2010 är Forum 
(11), Wahlström & Widstrand (11), Norstedts (9), Bonniers (5), 
Prisma (4), Warne (3) och Natur & Kultur (1).212 Pocketförlaget är 
näst störst inom den aktuella utgivningen med 13 titlar.213 Pocket-
förlaget har under 2007–2010 givit ut bästsäljande deckare från 
Piratförlaget (7), Leopard förlag (3) och Natur & Kultur (3), och 
har de senaste åren på allvar tagit upp kampen med Månpocket och 
Bonnierpocket (se diagram 24). De senaste årens bästsäljande 
deckare i pocketutgåva har hur som helst i samtliga fall utom ett 
utgivits av Månpocket (som ägs av Bonniers och Norstedts),   
Bonnierpocket (som ägs av Bonniers), Pocketförlaget (som till 
största delen ägs av Piratförlaget och Norstedts), eller Piratpocket 
(som ägs av Piratförlaget). 

När det kommer till Pocketpriser har gruppen stora deckar-
utgivare utgivit 83,9 procent av de belönade kriminalromanerna. 
Renodlade deckarutgivare och egenutgivare saknas helt, medan små 
(9,8 procent) och medelstora (6,3 procent) deckarutgivare står för 
mindre delar (se tabell C48). De platinabelönade pocketutgåvorna 
har samtliga, med ett undantag, utgivits av antingen Bonniers,  
Forum, Norstedts, Piratförlaget eller Wahlström & Widstrand. 
Piratförlaget har givit ut allra flest (10). Undantaget är Ordupplaget, 
som gav ut Liza Marklunds debut Sprängaren (1998) och uppföljaren 
Studio Sex (1999).214 Den sistnämnda belönades dessutom med en 
platinapocket två år i rad (2000 och 2001), en bedrift ingen annan 
titel har lyckats upprepa. Fördelningen av guldpocketar är snarlik, 
om än fler förlag finns representerade. Nämnas kan Ordfront, med 
sju guldpocketpremierade Henning Mankell-böcker, och Natur & 
Kultur, med belönade verk av Karin Alvtegen och Jonas Moström.  
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Tabell 9. Utgåvor av svensk kriminallitteratur på Svensk Bokhandels årliga topp 10-bästsäljarlista 
för inbunden skönlitteratur 2004–2010: antal och andel titlar per förlag 

 Antal Andel (%) 

 

Piratförlaget 13 31,0% 

Bonniers 12 28,6% 

Forum 6 14,3% 

Leopard 4 9,5% 

Wahlström & Widstrand 3 7,1% 

Norstedts 2 4,8% 

Natur & Kultur 1 2,4% 

Lind & Co. 1 2,4% 

Totalt 42 100,0% 

Källa: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. 
 

Tabell 10. Utgåvor av svensk kriminallitteratur på Svensk Bokhandels årliga topp 40-
bästsäljarlista 2004–2010 fördelade per original och pocket: antal och andel titlar per ursprungsförlag 

 Utgåva 

Original Pocket Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Bonniers 10 31,2% 15 20,8% 25 24,0% 

Piratförlaget 10 31,2% 11 15,3% 21 20,2% 

Forum 5 15,6% 11 15,3% 16 15,4% 

Wahlström & Widstrand 2 6,2% 11 15,3% 13 12,5% 

Norstedts 2 6,2% 9 12,5% 11 10,6% 

Leopard 3 9,4% 4 5,6% 7 6,7% 

Prisma 0 0,0% 4 5,6% 4 3,8% 

Natur & Kultur 0 0,0% 4 5,6% 4 3,8% 

Warne 0 0,0% 3 4,2% 3 2,9% 

Totalt 32 100,0% 72 100,0% 104 100,0% 

 
Källa: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. 
 
 
För silverpocketar har de små och medelstora deckarutgivarna en 
något starkare ställning i jämförelse med övriga Pocketpriser, men 
de stora utgivarna står bakom närmare tre fjärdedelar också av 
dessa titlar (se tabell C49). 

Tendensen är otvetydig: ju bättre säljande deckare, desto större 
andel av dem utgivna på ett fåtal stora förlag. Här är återigen värt 
att påminna om bokbranschens förändringar, där de stora förlags-
husen och förlagsgrupperna växer och skaffar sig ägarintressen i allt 
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fler delar av försäljningskedjan, och där fristående författaragenter 
förhandlar upp villkoren för sina bästsäljande författare till nivåer 
som medelstora förlag sällan kan betala. 

KRIMINALLITTERATURENS ANDEL AV BÄSTSÄLJARNA 

Att kriminallitteraturen skulle konkurrera ut övrig svensk skön-
litteratur har ofta påståtts de senaste åren. Men ligger det någon 
sanning i det, sett till de bästsäljande böckerna? Ja, är återigen det 
enkla svaret. Av de totalt 70 utgåvorna på Svensk Bokhandels topp 
10-bästsäljarlistor över inbunden skönlitteratur 2004–2010, är hela 
42 svenska kriminalromaner (60,0 procent). Av de resterande 28 
utgåvorna är 17 övrig svensk skönlitteratur (24,3 procent), 7     
utländsk kriminallitteratur i svensk översättning (10,0 procent), 
samt 4 övrig utländsk skönlitteratur i svensk översättning (5,7   
procent) (se tabell C50). Den svenska skönlitteraturen är som synes 
mycket dominerande bland inbundna bästsäljande romaner, vilket 
företrädesvis beror på deckarna. 

Den undersökta tidsperioden omfattar endast sju år, så för 
stora växlar ska inte dras på tendenser över tid. Noteras bör ändå 
att de två första åren (2004–2005) har färre antal svenska deckare 
än efterföljande år. Perioden 2006–2010 är de svenska deckarna i 
majoritet bland de tio bäst säljande inbundna skönlitterära ut-
gåvorna (se diagram 25). Allra flest svenska deckare på topp        
10-bästsäljarlistan finns 2008, då åtta av tio böcker hörde till den 
inhemska kriminalgenren. Samma år placerade sig inte en enda 
övrig svensk roman på listan. 

På topp 40-bästsäljarlistorna är den svenska kriminallitteratu-
rens styrkeposition inte lika påtaglig. Av de totalt 280 utgåvorna 
2004–2010 är 104 svensk kriminallitteratur (37,1 procent). Att  
andelen här är lägre beror dock främst på att listan inkluderar all 
sorts litteratur, det vill säga även facklitteratur och barn- och    
ungdomslitteratur. De 136 utgåvor som inte är svenska deckare är 
uppdelade på 43 övriga svenska romaner (15,4 procent), 31 ut-
ländska deckare och lika många utländska övriga skönlitterära verk 
(11,1 procent vardera), 51 facklitterära titlar (18,2 procent), samt 20 
i kategorin barn- och ungdomslitteratur (7,1 procent) (se tabell 
C51). Den svenska kriminallitteraturen är alltså även på topp 40-
bästsäljarlistorna den klart största enskilda genren, mer än dubbelt 
så stor som övrig svensk skönlitteratur sammantagen,  och  mer  än   
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Diagram 24. Pocketutgåvor av svensk kriminallitteratur på Svensk Bokhandels årliga topp  
40-bästsäljarlista 2004–2010 fördelade per pocketförlag: antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C47. 
 
 
tre gånger så stor som utländsk kriminallitteratur respektive övrig 
utländsk skönlitteratur var för sig. 

Sett över hela sjuårsperioden är utvecklingen snarlik den för 
topp 10-bästsäljarlistorna för inbunden skönlitteratur. År 2004 och 
2005 har lägst andel svenska deckare, för att åren därefter växa. 
Vad som framförallt har fått ge plats åt de allt fler svenska deckarna 
är den utländska kriminallitteraturen. Den övriga svenska skön-
litteraturens ställning på listorna är däremot relativt stabil, med 
undantag för 2009 års bottennotering då endast en svensk skön-
litterär bok som inte var en deckare fanns bland årets 40 mest sålda 
böcker (se diagram 26). Även här är 2008 toppåret för den svenska 
kriminallitteraturen, då genren stod för en majoritet av topp        
40-bästsäljarlistans samtliga titlar (52,5 procent). 

Män som hatar kvinnor är den enda svenska deckare som har nått 
listans förstaplats mellan 2004 och 2010 (och det dessutom två år i 
rad), men många andra har legat mycket högt. Svensk kriminal-
litteratur har stått för 8 av de titlar som har nått topp 3-placeringar 
(38,1 procent), 14 av de som har nått topp 5-placeringar (40 pro-
cent) och 28 av de som har nått topp 10-placeringar (40 procent). 
De svenska deckarnas andel av den absoluta försäljningstoppen är 
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med andra ord ungefär lika stor som sett till topp 40-bästsäljar-
listorna totalt. 

Också när det gäller Pocketpriserna 1999–2009 står kriminal-
litteraturen för den största andelen.215 Av de 246 priserna har 113 
gått till kriminallitteratur (45,9 procent), 96 till övrig skönlitteratur 
(39,0 procent), 32 till facklitteratur (13,0 procent), och 5 till barn- 
och ungdomslitteratur (2,0 procent) (se tabell C52). Räknas endast 
platinaprisen, det vill säga de allra bäst säljande pocketböckerna 
1999–2009, är deckarnas andel ännu högre. Av de 46 platinaprisen 
har 25 gått till deckare (54,3 procent), 16 till övriga romaner (34,8 
procent) och 5 till facklitteratur (10,9 procent).216 

Antalet Pocketpriser som har delats ut ökade också kraftigt 
under tidsperioden. Vid den första utdelningen 1999 premierades 
10 böcker. Vid prisets sista år 2009 var motsvarande siffra 37, i det 
närmaste en fyrdubbling. Platinapriserna står för en ännu mer  
markant ökning. De två första åren delades inga platinapriser ut 
alls, det sista året 14 stycken.217 Bakom denna tillväxt av bäst-
säljande pocketutgåvor står främst kriminallitteraturen, räknat över 
samtliga Pocketpriser med viss draghjälp från facklitteraturen. Den 
övriga skönlitteraturen har däremot ökat betydligt mer marginellt, 
både vad gäller samtliga Pocketpriser och platinapriser. Vid prisets 
första utdelningsår fick åtta romaner utanför kriminalgenren priset, 
vid dess sista år elva. Antalet platinapriser till ”icke-deckare” har 
som mest varit tre. Kriminallitteraturen fick två Pocketpriser vid 
starten 1999, 7–8 priser 2000–2004, och hela 18 priser 2008–2009. 
Ett platinapris per år 2001–2003 delades ut till kriminallitteraturen, 
en siffra som 2009 stigit till åtta (se diagram 27–28). 

Sammanfattningsvis ligger det uppenbarligen en betydande 
sanning i påståendet att bästsäljande skönlitteratur i Sverige under 
2000-talets första decennium mer eller mindre blivit synonymt med 
svensk kriminallitteratur. Genren har under 2000-talets första de-
cennium haft en påfallande stark ställning bland de allra bäst säl-
jande böckerna. I allt material som i avsnittet ovan har analyserats 
har det funnits fler svenska bästsäljare i kriminalgenren än övriga 
svenska skönlitterära bästsäljare. Det är en anmärkningsvärd mark-
nadsframgång för genren. Science fiction, fantasy, chick-lit eller 
någon annan populärlitterär genre har långt ifrån samma ställning 
på bokmarknaden. De svenska deckarna har under perioden också 
tagit allt större andelar av topplistorna, och som allra starkast var 
genren 2007–2009. Toppåren beror på att det tillkom en rad myck-
et starka namn  i  genren  (främst  Lars Kepler,  Jens Lapidus,  Stieg   
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Diagram 25. Samtliga titlar på Svensk Bokhandels årliga topp 10-bästsäljarlista för inbunden 
skönlitteratur 2004–2010 fördelade per genre: antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C50. 
 
 

Diagram 26. Samtliga titlar på Svensk Bokhandels årliga topp 40-bästsäljarlista 2004–2010 
fördelade per genre: antal titlar per år 

 
Källa: Tabell C51. 
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Larsson, Anders Roslund & Börge Hellström och Johan Theorin) 
samtidigt som de redan etablerade kriminalförfattarna fortsatte att 
sälja bra. Hyperbästsäljande kriminalförfattare steg från att ha varit 
två–tre till uppemot åtta.  

Det finns som sagt ingen motsvarande statistik för tidigare   
perioder. Dock har Adam Helms sammanställt en förteckning över 
svenska bästsäljare för femtioårsperioden 1924–1974, som ger ett 
intressant jämförelsematerial – inte minst då listan innefattar de 
svenska pusseldeckarnas guldålder. 218  Andelen deckare av bäst-
säljarna var för perioden klart störst under 1950- och 1960-talet. I 
genomsnitt 18,6 procent av bästsäljarna under 1950-talet var 
svenska deckare (18 av 97). Motsvarande siffra för 1960-talet var 
25,8 procent (23 av 89).219 Det är relativt höga andelar, men betyd-
ligt lägre än 2000-talets nivåer.  

Under 1970-talet var deckarna ännu svagare bland bästsäljarna. 
Perioden 1970–1974 var enligt Helms förteckning endast 9,5    
procent av de bästsäljande titlarna svenska deckare.220 Åren 1976–
1979 var, enligt Ann Steiner sammanställning av Svenska Dagbladets 
bästsäljarlistor, endast 4,1 procent av titlarna svenska deckare.221 
Intressant är också att notera att andelen deckare av de erbjudna 
verken i bokklubben Månadens bok (som är Steiners egentliga  
fokus) var mycket låg perioden 1973–1979. Av de totalt 327 titlarna 
som erbjöds under de sju åren var endast 9 svenska deckare, en 
andel motsvarande 2,8 procent.222 Utländska deckare förekom ännu 
mer sparsamt i bokklubben. 223 

De svenska pusseldeckarna under deras guldålder på 1950- och 
1960-talet var alltså inte alls lika dominerande bland bästsäljarna 
som den svenska kriminallitteraturen har varit under 2000-talets 
deckarboom. På 1970-talet var andelen svenska deckare av bäst-
säljarna långt mindre. Den många bästsäljande deckarna under 
inledningen av 2000-talet verkar med andra ord stå i en klass för 
sig. 
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Diagram 27. Samtliga Pocketpriser 1999–2009 fördelade per genre: antal priser per år 

 
Källa: Tabell C52. 
 
 

Diagram 28. Samtliga Pocketpriser i kategorin platina 1999–2009 fördelade per genre: antal priser 
per år 

 
Källa: Tabell C53. 
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BIBLIOTEKSUTLÅNING 

Vid sidan av bokförsäljning är folkbiblioteken den viktigaste     
kanalen för spridning av litteratur. Varje år sammanställer Sveriges 
författarfond en lista över de mest utlånade författarna och illustra-
törerna på svenska folk- och skolbibliotek.224 Vilka kriminalför-
fattare är de mest utlånade? Och syns deckarnas genomslag under 
2000-talet också i utlåningsstatistiken? 

Antalet kriminalförfattare med fler än 100 000 utlån per år (en 
nivå som av metodiska skäl är den bästa att välja, se appendix A) 
sjönk gradvis över tid från undersökningens startår 1977 fram till 
1999. Perioden 1977–1979 var antalet kriminalförfattare med över 
100 000 utlån 12–13 årligen, 1980–1983 runt 10 och 1987–1999 
mellan 6 och 8. Därefter vände den nedåtgående trenden. Åren 
2000–2004 var antalet återigen uppe i 10 eller strax däröver, för att 
sedan öka till cirka 20 författare år 2007–2010 (se diagram 29).  

I biblioteksutlåningen syns alltså ett liknande mönster som för 
både utgivning och försäljning, om än med ett par års fördröjning. 
Henning Mankells genombrott i utlåningen kom inte förrän 1995, 
Liza Marklunds år 2000, Camilla Läckbergs år 2006, Johan       
Theorins och Anders Roslunds & Börge Hellströms år 2010, och 
så vidare. För att komma upp i riktigt höga utlåningssiffror krävs 
det ett par framgångsrika titlar och ett väletablerat namn, endast en 
bästsäljare räcker inte. Den kriminalförfattare som snabbast har 
kvalat in bland de högst utlånade under perioden är Lars Kepler 
(pseudonym för Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho 
Ahndoril) – det tog bara ett år från deckardebuten Hypnotisören 
(2009). De båda författarna var dock etablerade i andra genrer  
sedan tidigare. 

Många deckarförfattare har givit ut böcker i andra genrer än 
kriminallitteratur. Sådana författare, vad som här kallas ”delvisa 
kriminalförfattare”, blev avsevärt fler bland de mest utlånade åren 
kring millennieskiftet (se diagram 29).225 På 1970- och 1980-talet 
var det i stort sett bara barn- och ungdomsförfattarna Jenny 
Berthelius och Olov Svedelid samt genrevandraren Kerstin Ekman 
som av de mest utlånade kriminalförfattarna publicerade sig i   
någon större utsträckning utanför deckargenren. Andra hälften av 
1990-talet blev detta allt vanligare genom bland andra Åke        
Edwardson, Inger Frimansson, Henning Mankell, Liza Marklund 
och Håkan Nesser. Under den senare delen av 2000-talets första     
decennium var det intressant  nog  återigen  främst  mer  renodlade   
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Diagram 29. Kriminalförfattare med minst 100 000 biblioteksutlån 1977–2010: antal författare per 
år 

 
Källa: Tabell C54. Kommentar: Samtliga kriminalförfattare har medtagits, vilket inklude-
rar fyra kriminalförfattare utanför populationen: H.-K. Rönblom, Maj Sjöwall & Per 
Wahlöö, Vic Suneson (pseudonym för Sune Lundquist), och Stieg Trenter. 

Diagram 30. Kriminalförfattare med minst 100 000 biblioteksutlån 1977–2010 fördelade per 
generation: antal författare per år 

 
Källa: Tabell C54. Kommentar: Författarpar har räknats som en författare. De fyra 
kriminalförfattarna utanför populationen är H.-K. Rönblom, Maj Sjöwall & Per Wahlöö, 
Vic Suneson (pseudonym för Sune Lundquist) och Stieg Trenter. 
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deckarförfattare som tillkom bland de mest utlånade författarna – 
nämnas kan Mari Jungstedt, Åsa Larsson, Camilla Läckberg,     
Anders Roslund & Börge Hellström, Johan Theorin, Helene 
Tursten och Karin Wahlberg. De bästsäljande deckarförfattare som 
debuterade i slutet av den undersökta perioden var från start mer 
utpräglat nischade till kriminalgenren. En trolig förklaring är att 
genrens stora framgångar under början av 2000-talet har påverkat 
såväl presumtiva författares medvetenhet och intresse för kriminal-
genren, som förlagens antagnings- och utgivningsprocesser. 

Jämförs utlåningen mellan författargenerationerna visar det sig 
inte särskilt överraskande att den första generationen har flest  
representanter bland de högst utlånade i början av tidsperioden, 
den andra i mitten och den tredje under de senaste åren. Men    
generationsskiftena har kommit väsentligen senare i biblioteks-
utlåningen än i försäljningen. Den första generationens kriminal-
författare var flest bland de mest utlånade ända fram till 1997. Den 
andra generationens genomslag i utlåningen kom inte på allvar 
förrän år 2000, och den tredje generationens inte förrän år 2007.  
Kriminalförfattare med debutår före 1977 och med över 100 000 
utlån per år har successivt minskat från nio vid undersökningens 
start till en (Jan Mårtenson) vid dess slut. För andra generationen 
dröjde det till 1989 innan Jan Guillou som första författare nådde 
över 100 000 utlån. Först sex år senare 1995 gjorde Henning   
Mankell honom sällskap. År 2000 fanns det sex kriminalförfattare 
från den andra generationen bland de högst utlånade, en nivå som 
därefter har varit konstant eller legat något högre. Den tredje    
generationens genomslag på biblioteken lät vänta på sig längre än 
dess genomslag på bästsäljarlistorna, och när det väl kom var det 
inte heller lika markant. Liza Marklund passerade visserligen 
100 000 utlån redan år 2000, men det dröjde till 2004 innan      
generationskollegorna Karin Alvtegen, Arne Dahl och Kjell Eriks-
son kunde göra detsamma. Därefter blev de snabbt fler, och bland 
de högst utlånade vid undersökningens sista år fanns 14 kriminal-
författare från den tredje generationen (se diagram 30).  

Att författares genomslag syns senare i biblioteksutlåning än i 
försäljning är inte så konstigt. Utlåningssiffrorna aggregeras utifrån 
samtliga författarens böcker, vilket gör att många publicerade verk 
genererar högre tal. Likväl finns det intressanta skillnader mellan 
vilka kriminalförfattare som är bäst säljande och vilka som är mest 
utlånade. Den tredje generationens framgångsrika kriminalför-
fattare är under 2000-talet inte alls lika framträdande när  det  gäller   
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Diagram 31. Biblioteksutlåning för ett urval framgångsrika svenska kriminalförfattare 1998–2010: 
antal lån (i tusental) per år 

 
Källa: Tabell C55. 
 
 
biblioteksutlåningen som när det gäller försäljning. Författare som 
Stieg Larsson, Camilla Läckberg och Liza Marklund utlånas för-
visso i betydande omfattning, men inte i jämförelse med Henning 
Mankell och Håkan Nesser. Exempelvis är Läckbergs högsta    
notering om 270 000 utlån (2007) och Marklunds om 265 000 utlån 
(2005) långt lägre än Mankells 506 000 (2001) och Nessers 413 000 
(2005). Stieg Larssons högsta notering, 206 000 utlån (2007), kan 
jämföras med Jan Mårtensons 249 000 utlån (2001) (se diagram 31). 

Att Jan Mårtenson under 2000-talet har haft högre biblioteks-
utlåning än Stieg Larsson, och då inte bara sammantaget utan också 
sett till ett enskilt år, är något förvånande. Skillnaderna har givetvis 
att göra med antalet skrivna böcker, och att rakt av jämföra Stieg 
Larssons tre romaner med Jan Mårtensons dryga femtio är i en 
mening skevt. Icke desto mindre är det slående att de så enormt 
framgångsrika och storsäljande kriminalförfattarna under 2000-talet 
inte lånas ut mer än de gör. Dessutom verkar deras popularitet på 
biblioteken dala snabbare. Både Marklunds och Läckbergs ut-
låningssiffror har sjunkit det senaste året, och Larssons hamnade år 
2010 under 100 000 utlån. 

Intressant är också att en författare som Jens Lapidus inte har 
över 100 000 utlån under något av åren. Lapidus och Larsson   
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verkar höra till en typ av framgångsrika kriminalförfattare som 
köps snarare än lånas. De har haft remarkabla försäljningsfram-
gångar, filmatiserats och fått ett stort genomslag (i fallet Larsson 
pyramidalt). Men de har inte lånats ut i motsvarande omfattning. 
Det här synliggör att spänningsförhållandet mellan bibliotek och 
bokhandel när det gäller de absolut största bästsäljarna i Sverige har 
förändrats. En inte alltför vågad gissning är att det helt enkelt är så 
många människor i Sverige som har köpt Larssons Millennium-
trilogi och Lapidus Stockholm Noir-serie, att efterfrågan för att 
låna dem inte är lika stor. Om tillräckligt många pocketböcker av 
en specifik titel säljs, blir marknaden för eller senare mättad, vilket 
minskar biblioteksutlåningen. Här finns naturligtvis ingen tydlig 
gräns, men styrkeförhållandet mellan bibliotek och bokförsäljning i 
fallen Lapidus och Larsson ser ut att väga över åt försäljningssidan. 

Tendensen är tydligast för nämnda författare, men flera av de 
senaste årens kriminalförfattare uppvisar samma relation mellan 
utlån och försäljning, där den senare tar allt större plats.226 Förlagen 
och bokhandlarna har uppenbarligen lyckats ställa om den 
bokläsande allmänheten till att köpa allt mer bästsäljande kriminal-
litteratur, delvis på bekostnad av biblioteksutlåning. En avgörande 
faktor för den här utvecklingen har varit priset på böcker.       
Sänkningen av bokmomsen 2002 i kombination med lägre tryck-
kostnader har gjort att böcker antagligen aldrig tidigare har varit så 
billiga för konsumenten som idag. En annan bidragande orsak är 
tillgängligheten. Idag kan böcker köpas i mataffären, på bensin-
macken och på Pocket Shop, eller beställas via en nätbokhandel 
mot gratis hemleverans. I ett litteratursamhälle där allt snurrar  
fortare, blir också enskilda populärlitterära titlar fortare inaktuella. 
Att ställa sig i kö på den senaste favoritdeckaren på folkbiblioteket 
lockar 2000-talets deckarläsare allt mindre, då det är enkelt och 
billigt att istället köpa boken för direkt läsning.227 Den svenska 
deckarboomen verkar i första hand ha handlat om ökad utgivning 
och försäljning, i mindre utsträckning om ökad utlåning. 

Värt att påpeka är att biblioteksutlåningen överlag har minskat 
gradvis under hela tidsperioden, en utveckling som framförallt 
gäller skönlitteratur för vuxna. I en någorlunda rät fallande linje har 
antalet folkbibliotekslån av skönlitteratur för vuxna gått från 27,4 
miljoner 1980 till 14,7 miljoner 2010.228 Det är i det närmaste en 
halvering (minus 46,4 procent). Sett till de populäraste författarna 
har utlåningen av svensk kriminallitteratur från 1999 och framåt 
gått tvärs emot den allmänna tendensen för skönlitteratur – den 
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förra ökar snabbt, den senare minskar långsamt. Åren 1977–1998 
följde däremot kriminallitteraturen den allmänna tendensen relativt 
väl. Trots att försäljningsframgångarna förmodligen har minskat 
deckarnas genomslag i utlåningsstatistiken, syns en expansion ändå 
tydligt i relation till den övriga skönlitteraturen som minskar ännu 
mer. Med stor sannolikhet har alltså deckarnas andel av biblio-
tekens utlåning av skönlitteratur ökat. 

Även folkbibliotekens förhållande till populärlitteraturen har 
förändrats. För drygt 50 år sedan förde Robert Escarpit med själv-
klarhet biblioteken till det bildade kretsloppet i sin modell över 
litteratursamhället.229 Denna uppdelning fungerar inte riktigt idag. I 
slutet av 1970-talet och under första halvan av 1980-talet pågick i 
Sverige debatter om huruvida populärlitteraturen skulle få finnas på 
folkbiblioteken eller inte.230 Sedan dess har en gradvis förskjutning 
ägt rum, där svenska folkbibliotek alltmer har kommit att inkorpo-
rera populärlitteratur i sitt utbud, och där gränsen mellan ”bra” 
respektive ”dålig” litteratur på biblioteken märkbart försvagats.231 
Idag är populärlitteraturens vara på biblioteken knappast ifrågasatt 
av någon.232 Med en något tillspetsad formulering såg folkbibliote-
karierna under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet som sin 
uppgift att förmedla ”bra” litteratur. Idag försöker de uppmuntra 
läsning i största allmänhet, medan vad som läses spelar mindre roll. 
Populärlitteraturens ställning är väsentligen starkare på folk-
biblioteken idag än 1977 sett till inköpspolicy, synliggörande på 
biblioteken och personalens attityder. Att kriminallitteraturens 
framgångar syns också i biblioteksutlåningen är inte förvånande, då 
bibliotekens utbud idag i högre grad än tidigare sammanfaller med 
bokmarknadens. 

Att säga hur stor andel av den skönlitterära utlåningen för 
vuxna som består av svensk kriminallitteratur är dessvärre svårt, 
inte minst eftersom många författare skriver i flera genrer. Klart är 
att kriminallitteraturen står för en mycket stor andel om bara den 
svenska skönlitteraturen räknas. Det totala antalet utlån av skön-
litteratur för vuxna 2010 (14,7 miljoner) kan jämföras med den 
sammanlagda siffran för de mest framgångsrika kriminalförfattarna 
med över 100 000 utlån (2,94 miljoner). I jämförelse motsvarar det 
en femtedel, men det är en siffra i underkant. Alla kriminalför-
fattare som inte har uppnått 100 000 utlån ingår inte i femtedelen. 
Dessa är sammantaget inte alls en liten grupp, tvärtom innehåller 
den samtliga kriminalförfattare med mellan 2 000 och 99 000 utlån 
per år. Dessutom avser totalsiffran 14,7 miljoner även översatt 
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skönlitteratur, vilket inkluderar översatt kriminallitteratur. Skulle all 
kriminallitteratur beräknas tillsammans vore andelen således rimlig-
en långt större.233 

Om utlåningen ställs upp per författare sett över perioden 
1983–2010 är Olov Svedelid den i särklass mest utlånade av     
kriminalförfattarna, med drygt nio miljoner utlån.234 En avsevärd 
del av dessa kommer emellertid från hans barn- och ungdomslitte-
ratur, varför siffran ska tolkas med stor försiktighet.235 Den mest 
beständigt utlånade av författarna är Jan Mårtenson som alla 27 år 
1983–2010 haft över 100 000 utlån. Efter Mårtenson följer enligt 
detta sätt att se Olov Svedelid (24 år), Jan Guillou (21) och      
Henning Mankell (16). Högst utlåning för ett enskilt år har Olov 
Svedelid – följd av Henning Mankell, Håkan Nesser, Maria Lang, 
Jan Guillou, Camilla Läckberg och Liza Marklund (se tabell C56). 



 

Slutdiskussion – kriminallitteratur  
som normallitteratur 

en här boken har analyserat hur kriminallitteraturens  
position på den svenska bokmarknaden har sett ut och 
förändrats under de senaste dryga trettio åren. Utifrån 

uppgifter om i första hand utgivning, försäljning och biblioteks-
utlåning har tendenser rörande till exempel utgivningsvolym, förlag, 
förlagstyper, författare och generationer belysts. Den här av-
slutande diskussionen syftar till att knyta ihop trådarna från de olika 
kapitlen och teckna en helhetsbild. 

Ett huvudresultat är den expansion i antalet utgåvor av svensk 
kriminallitteratur som påbörjades åren kring millennieskiftet. Sett 
till all kriminallitteratur ökade utgivningen med nära två och en 
halv gånger om 1980-talets nivå jämförs med 2000-talets första 
decennium. Ökningen skedde snabbt och hos alla slags förlag. Den 
kom först hos de stora deckarutgivarna, som under bara några få år 
(cirka 1998–2001) nära nog dubblerade sin utgivning av kriminal-
litteratur. Därefter har en viss ökning följt även hos mindre förlag 
och renodlade deckarutgivare, men framförallt har den egenutgivna 
kriminallitteraturen växt i omfattning. Under 2000-talets första 
decennium stod egenutgivare för en allt större andel av deckarut-
givningen, i genomsnitt närmare en fjärdedel. Det sista undersökta 
året, 2010, passerade egenutgivarna de stora deckarutgivarna och 
blev den enskilt största förlagstypen. 

Att egenutgivningen ökar genomsyrar hela bokvärlden och är 
ingenting unikt för kriminalgenren. Det beror främst på att det 
genom digital teknik har blivit lättare och billigare att redigera, 
trycka, marknadsföra, sälja och distribuera egenpublicerade alster. 
Men det är värt att påminna om att den här typen av utgivning 
utgör en omfattande del också av kriminalgenren. Deckare likställs 
ofta med pallar av bästsäljare och pocketställ i den lokala mat-
affären, men bästsäljarna utgör en liten del av genren sett till     
utgivningen. Åren för deckarboomen (1998–2010) var andelen 

D 
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egenutgiven kriminallitteratur (23,7 procent) med god marginal 
högre än andelen bästsäljande kriminallitteratur (13,5 procent). 
Deckarboomen är i denna bemärkelse dubbel. Den ena delen är 
den rent kvantitativa ökningen av utgiven kriminallitteratur, där 
egenutgivare har spelat en viktig roll; den andra är ökningen av 
antalet bästsäljande och framgångsrika kriminalromaner. Vanligtvis 
är det den senare som avses när deckarboomen diskuteras, även 
om ibland också de stora förlagens ökande deckarutgivning berörs. 

Utgivningen av kriminallitteratur översatt till svenska har legat 
på en mer eller mindre konstant nivå under hela den undersökta 
perioden. Ökningen av svensk kriminallitteratur har alltså inte  
konkurrerat ut den översatta kriminallitteraturen eller gjort att den 
har minskat i storlek. Istället har kriminalgenren – tack vare de 
inhemska deckarnas framgångar – som helhet expanderat på den 
svenska bokmarknaden. I relation till den totala svenska utgivning-
en av skönlitteratur är expansionen dock mindre påfallande. I   
Nationalbibliografin ökade antalet förtecknade utgåvor av skön-
litteratur markant under 2000-talet (även om uppgifterna är grova 
och vissa år i överkant), rimligtvis främst på grund av egenut-
givning. För utgivningen av skönlitteratur på reguljära förlag syns 
däremot kriminallitteraturens expansion desto klarare. Förlag   
anslutna till Svenska Förläggareföreningen (i praktiken nästan alla 
de största och viktigaste svenska förlagen) har minskat sitt antal 
utgåvor av skönlitteratur från 1980-talets rekordnivåer till idag. De 
stora och medelstora deckarutgivarna, en grupp förlag ungefärligen 
motsvarande Förläggareföreningens medlemmar, har under samma 
tid dubblerat sin utgivning av kriminallitteratur. Andelen kriminal-
litteratur av de viktigaste förlagens skönlitterära utgivning har   
under 2000-talets första decennium med andra ord ökat till ungefär 
det dubbla gentemot tidigare. Det här är en av de tydligaste effek-
terna av deckarboomen. 

Antalet svenska deckare skrivna av kvinnor har blivit avsevärt 
fler efter millennieskiftet, och det gäller för alla sorters förlag – från 
egenutgivare till bästsäljare. Men ökningen har skett från en låg 
nivå. I hela populationen var andelen deckare skrivna av kvinnor 
knappt en femtedel under 1980-talet, drygt en tiondel under 1990-
talet och omkring en tredjedel under 2000-talets första decennium. 
Av de mest framgångsrika kriminalförfattarnas utgåvor har i     
genomsnitt ungefär en tredjedel skrivits av kvinnor, varav majori-
teten debuterade i genren år 1998 eller senare. Sett till endast den 
bästsäljande kriminallitteraturen under 2000-talets första decen-
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nium är könsfördelningen i det närmaste jämn, om än fortfarande 
med manliga kriminalförfattare i knapp majoritet. 

Andelen kvinnliga deckarförfattare ökar alltså i relation till 
publikt genomslag – ju större framgångar, desto större andel kvin-
nor. Störst är andelen bland de allra bäst säljande pocketutgåvorna, 
där kvinnor är i majoritet. Samtidigt syns kvinnornas genomslag i 
hela den svenska deckarfloran under 2000-talets första decennium. 
Endast på två områden lyser kvinnor med sin frånvaro: i de ren-
odlade deckarförlagens utgivning, där andelen kvinnliga författare 
är påfallande liten, samt i den grupp författare som under tids-
perioden publicerat fler än femton deckare, där samtliga är män. 

Samtidigt som kriminallitteraturen expanderade i Sverige ökade 
antalet kvinnor i genren. Att kvinnor började skriva deckare som 
gavs ut och blev framgångsrika i betydligt högre omfattning än 
tidigare är utan tvivel en central del av deckarboomen, men det är 
en missuppfattning att tro att boomen huvudsakligen bestod i 
detta. Faktum är att ökningen av utgiven kriminallitteratur i ab-
soluta tal är större för män än för kvinnor, även om kvinnorna har 
ökat sin andel av utgivningen klart mycket mer. Inte heller finns det 
någon rimlighet i resonemanget att kvinnor skulle ha tagit över 
kriminalgenren under 2000-talet, då män nästan på alla nivåer   
fortfarande är i majoritet. Men den förändrade könsfördelning åren 
kring millennieskiftet är iögonfallande. Svensk kriminallitteratur 
förvandlades på inte mycket mer än fem år från en utpräglat mans-
dominerad genre, till en genre där omkring en tredjedel av titlarna 
skrivs av kvinnor, och där det försäljningsmässiga toppskiktet  
närmar sig jämn könsfördelning. 

En annan orsak till att deckarförfattandet har ökat är att för-
fattare etablerade i andra genrer har övergått till att skriva deckare. 
Under 1970- och 1980-talet bestod genren framförallt av renodlade 
deckarspecialister som endast skrev kriminallitteratur – nämnas kan 
K. Arne Blom, Jean Bolinder, Maria Lang och Jan Mårtenson.  
Under 1990- och 2000-talet började en rad författare av annan 
skönlitteratur att skriva kriminallitteratur – till de mer framgångs-
rika hör Arne Dahl (pseudonym för Jan Arnald), Inger Frimansson, 
Lars Kepler (pseudonym för Alexander Ahndoril & Alexandra 
Coelho Ahndoril), Mons Kallentoft, Henning Mankell, Håkan  
Nesser, Denise Rudberg och Aino Trosell. Detta litterära inflöde 
från andra genrer är en bidragande orsak till att kriminallitteraturen 
har breddats både till stil och omfång. Trenden var som störst  
under slutet av 1990-talet. Bland de framgångsrika författare som 
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debuterade i deckargenren under andra hälften av 2000-talet är de 
flesta återigen renodlade kriminalförfattare. En trolig förklaring till 
omsvängningen är att deckarnas stora framgångar har gjort genren 
mer lockande – både för författare in spe och för förlagen. 

Ett närbesläktat fenomen är de personer som var massmedialt 
mycket välkända när de debuterade i kriminalgenren, och som  
sedan använt sin publika persona i en framgångsrik deckarkarriär. 
För den svenska kriminallitteraturen avser detta framförallt Jan 
Guillou, möjligtvis också Liza Marklund och Leif G.W. Persson. 
De här ”kändisförfattarna” är dock så få och så pass olika att det är 
svårt att tala om någon regelrätt trend.236 

Av de bästsäljande svenska kriminalförfattarna under 2000-
talet är det män som tillmäts högst status. Det återspeglas bland 
annat i att män har erhållit omkring tre fjärdedelar av de genre-
interna prisbelöningar som har utdelats till deckare, och det också 
efter kvinnornas genombrott i genren. En viss förändring skedde 
åren kring millennieskiftet, men efter 2005 är det återigen i stort 
sett uteslutande män som har prisbelönats. Män kopplas också i 
mindre grad ihop med den kommersialism som genren under  
2000-talets beskyllts för. Det har varit Liza Marklund och framför-
allt Camilla Läckberg som har fått utstå mest kritik. Intressant nog 
har anklagelser om kriminalgenrens förfall stundtals kommit från 
manliga deckarkollegor, som menat att deckardrottningarna håller 
en lägre kvalitet än de själva gör. Detta återspeglar hierarkin för den 
bästsäljande svenska kriminallitteraturen. Hårdraget är det främst 
manliga kriminalförfattare som tilldelas priser, anses skriva bra och 
säljer mycket inbundet, medan det främst är kvinnliga kriminal-
författare som sägs sätta ekonomiska intressen före litterära och 
som säljer mest i pocket. 

Ytterligare ett resultat värt att framhäva är hur olika de mest 
framgångsrika kriminalförfattarnas generationer är. En första   
skillnad gäller kön. Den första generationens författare (genredebut 
1949–1976) är klart flest män, men här finns också ett antal    
framgångsrika kvinnor. Den andra generationen (genredebut  
1977–1997) består nästan uteslutande av män, medan den tredje 
generationen (genredebut 1998–2009) har en jämn könsfördelning. 
En andra skillnad gäller publiceringsvägar. Den första generation-
ens författare, som under tidsperioden naturligt nog har utgivit 
klart flest verk, har använt sig av flera sorters förlag, stora som små. 
Samtliga deckare i den framgångsrika gruppen som är utgivna på 
renodlade deckarförlag eller på författarens eget förlag är skrivna av 
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den första generationen. Den tredje generationen har tvärtom  
nästan uteslutande utgivits på ett fåtal stora förlag, medan den 
andra generationens utgivning är förlagsmässigt mer diversifierad. 

En tredje skillnad gäller tidsrymden för att nå publikfram-
gångar och etablera sig på bokmarknaden. Den första genera-
tionens författare har vanligtvis byggt upp sin ställning i genren 
över relativt lång tid, varefter genombrottet har kommit efter hand. 
I den andra generationen finns dels sådana författarskap, dels   
exempel på mer direkta genombrott. För den tredje generationens 
mest framgångsrika kriminalförfattare har det snarare varit regel än 
undantag att deckardebuten också har fört med sig ett massivt  
genomslag, en god försäljning och inte sällan direkt har lett till 
översättningar och filmatiseringar. Nyare kriminalförfattare som 
blivit omedelbara succéer är bland andra Lars Kepler, Jens Lapidus, 
Stieg Larsson, Camilla Läckberg, Liza Marklund och Johan      
Theorin. 

Skillnaderna mellan de olika generationerna synliggör hur  
tempot i bokbranschen har skruvats upp, hur branschen har     
internationaliserats och hur den i allt större omfattning samverkar 
med andra medier. En viktig faktor i den här utvecklingen är de 
fristående författaragenterna som under 2000-talet etablerade sig på 
allvar på den svenska bokmarknaden. Det är, i linje med övriga 
resultat, framförallt bland den tredje generationens mest         
framgångsrika kriminalförfattare som sådan agentrepresentation är 
vanlig. Nästan fyra av fem av författarna i den generationen har 
avtal med fristående agenturer (och återstoden representeras    
antingen av de stora förlagens egna agenturer, eller av en egen  
representant – ingen av de framgångsrika kriminalförfattarna med 
debutår 1998 eller senare saknar alltså agent helt). I den andra gene-
rationen är det de fem författare som under 2000-talet har varit 
kommersiellt framgångsrika som är knutna till fristående agenturer, 
medan endast en (Bo Balderson) av den första generationens    
författare har en fristående litterär agent. Den tredje generationens 
kriminalförfattare har också översatts och filmatiserats i högst  
utsträckning generellt, men den största skillnaden syns i den hastig-
het som det har skett. Startsträckan för 2000-talets kriminalför-
fattare på bokmarknaden har i princip försvunnit. 

Generationsskillnaderna syns naturligt nog också när det 
kommer till bokförsäljning. Under 2000-talet har den tredje gene-
rationens mest framgångsrika kriminalförfattare dominerat stort. 
Över 90 procent av de kriminalromaner som i pocketutgåvor 
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1999–2009 har sålts i mer än 100 000 exemplar är skrivna av dem.  
Detsamma gäller tre fjärdedelar av de svenska deckare som har 
hamnat på Svensk Bokhandels årliga topp 40-bästsäljarlistor 2004–
2010. Resterande bästsäljare är samtliga skrivna av författare från 
den andra generationen. Den första generationens mest framgångs-
rika deckarförfattare finns med andra ord inte representerade alls 
bland den kriminallitteratur som under 2000-talet har sålt allra bäst. 
Det enda undantaget är möjligtvis Jan Mårtenson, som under den 
studerade tidsperioden har haft två titlar med en pocketförsäljning 
överstigande 30 000 exemplar. 

Att de nyaste författarna dominerar försäljningen i en populär-
litterär genre är inget konstigt. Det rör sig om litteratur med en 
relativt kort livslängd, där det nyligen utgivna och upptäckta alltid 
är vad som förväntas sälja bäst. Men att den tredje generationens 
författare så markant överskuggar de båda tidigare när det gäller 
försäljningsframgångar, och att den första generationens författare 
knappt finns representerade överhuvudtaget, är anmärkningsvärt. 
Om deckarboomen betraktas som enbart ett försäljningsfenomen, 
har den avgörande delen utgjorts av författare som debuterade 
1998 eller senare. Tidigare generationers kriminalförfattare har – 
med några få undantag som Åke Edwardson, Henning Mankell, 
Håkan Nesser och Leif G.W. Persson – mycket lite eller inget med 
boomen att göra. 

Det ökande tempot på bokmarknaden märks också i kriminal-
författares biblioteksutlåning, om än på ett annat sätt. Här är den 
tredje generationens genomslag mindre och med ett antal års    
fördröjning. Det senare är inte förvånande då biblioteksutlåningen 
summeras per författarskap, och det oftast krävs ett visst antal 
utgivna titlar för att bli en av de mest utlånade författarna. Mer 
förvånande är att nyare kriminalförfattare, också efter att en ganska 
ansenlig tid har förflutit och många kriminalromaner har publi-
cerats, inte alls kommer upp i samma utlåningssiffror som tidigare 
generationers motsvarande namn. Författare som Maria Lang, 
Henning Mankell och Håkan Nesser har betydligt högre toppar i 
sina respektive utlåningssiffror än Liza Marklund och Camilla 
Läckberg, som är de två författarna ur den tredje generationen som 
har högst utlåning. Stieg Larsson, som har slagit försäljningsrekord 
på försäljningsrekord, har i sammanhanget relativt modesta ut-
låningssiffror. Jens Lapidus kvalar överhuvudtaget inte in bland de 
högst utlånade författarna något av de undersökta åren, trots en 
anmärkningsvärt god försäljning. Dessutom dalar utlåningen 
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snabbare för den tredje generationens författare. Marklund och 
Läckberg uppvisar båda nedåtgående kurvor för de senaste åren. 
Larsson föll år 2010 långt ner på listan över de mest utlånade för-
fattarna, då hans utlåningstal halverades jämfört med föregående år. 

Skälet till detta mönster är sannolikt att kriminalförfattare som 
har debuterat under deckarboomen i högre utsträckning har köpts 
än lånats ut, åtminstone jämfört med tidigare generationers       
kriminalförfattare. För ett par av de riktiga storsäljarna, främst Jens 
Lapidus och Stieg Larsson, är de stora kvantiteterna av sålda   
pocketböcker en trolig orsak till att de inte har lånats i större    
omfattning. I Sverige har sedan mitten av 1980-talet biblioteks-
utlåning av skönlitteratur överlag successivt minskat, samtidigt som 
bokförsäljningen har ökat. Det här har många orsaker, men den 
enskilt viktigaste förklaringen är troligtvis att böcker aldrig har varit 
så billiga som idag. Priset är särskilt betydelsefullt för en populär-
litterär genre som deckaren, där nyhetsvärdet är viktigare än     
livslängden. De mycket billiga pocketböckerna har gjort att tröskeln 
för att köpa en bästsäljande kriminalroman idag är avsevärt lägre än 
den var i början av 1980-talet. Trenden för den framgångsrika  
kriminallitteraturen kan i ljuset av detta ses som en del av en     
genomgripande förändring i hur böcker konsumeras i det svenska 
litteratursamhället: det köps mer och lånas mindre. 

Att deckarfebern under 2000-talets första decennium fram-
förallt har ägt rum i bokhandeln leder fram till studiens två sista 
avgörande resultat, ämnen som båda har varit föremål för livliga 
diskussioner: den dominerande ställning ett fåtal stora förlag har 
när det gäller utgivningen av bästsäljande kriminallitteratur, och 
deckarnas ökande andel av bästsäljarna.  

Två förlagsgrupper och ett fristående förlag har tillsammans 
utgivit en klar majoritet av de bästsäljande deckarna under 2000-
talet. Det är Bonnierförlagen (vilket för deckarutgivning inkluderar 
Albert Bonniers, Forum och Wahlström & Widstrand), Norstedts 
förlagsgrupp (Norstedts och Prisma) och Piratförlaget. När det 
gäller inbundet format åren 2004–2010 har Bonnierförlagen utgivit 
50 procent av de bästsäljande deckarna, Piratförlaget 31 procent 
och Norstedts knappt 5 procent. Enda större undantaget från dessa 
förlags dominans är Leopard förlag, som genom Henning Mankell 
har haft fyra titlar på listorna. Förlagsfördelningen av de bäst-
säljande deckarna i pocket är snarlik. Bonnierförlagen har utgivit en 
majoritet (51,4 procent), närmast följda av Norstedts förlagsgrupp 
(18,1 procent) och Piratförlaget (15,3 procent). De tre förlags-
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grupperna står alltså bakom nästan nio av tio inbundna deckarbäst-
säljare under tidsperioden, och mer än åtta av tio bästsäljande 
deckare i pocketutgåva. 

Till detta ska läggas att pocketutgåvor i regel utges av särskilda 
pocketförlag, där de tre förlagsgrupperna har starka ägarintressen. 
Sett till antalet bästsäljande deckare är Månpocket störst (ägt av 
Bonniers och Norstedts), följt av Pocketförlaget (till största delen 
ägt av Piratförlaget och Norstedts), Bonnierpocket och Pirat-
pocket. Även deckare som i original ges ut av exempelvis Natur & 
Kultur eller Lind & Co., men som blir bästsäljare först i pocket-
format, kommer ut på de här pocketförlagen. Det enda undantaget 
när det gäller kriminallitteraturen är återigen Leopard förlag, som 
har fått in en egen pocketutgåva på bästsäljarlistan under den   
studerade sjuårsperioden. För Pocketprisen 1999–2009 är bilden 
densamma. De stora deckarutgivarna står bakom mer än åtta av tio 
belönade utgåvor, och de deckare som i pocket har sålt i mer än 
100 000 exemplar har samtliga utom en utgivits på antingen    
Bonnierförlagen, Norstedts förlagsgrupp eller Piratförlaget (undan-
taget är Ordupplaget som gav ut Liza Marklunds två första       
kriminalromaner).  

Bland den bästsäljande kriminallitteraturen har de här tre     
förlagsgrupperna varit helt dominerande under 2000-talet.       
Koncentrationen av förlag ökar dessutom högre upp i bästsäljar-
listorna. En förklaring är att de stora förlagsgrupperna under 1990- 
och 2000-talet genom uppköp har blivit allt större. Dessutom har 
de numera ägarintressen i flera delar av försäljningskedjan – från 
tryck via distribution till bokhandel. Agenternas etablering har 
medfört att arvodena för bästsäljande författare har drivits upp till 
nivåer som små och medelstora förlag inte har råd med. Bok-
branschen har gått mot en polarisering, där de stora förlagen blir 
större, samtidigt som de allra minsta förlagen och egenutgivarna 
blir fler. Lidande blir de medelstora förlag som hamnar mitt    
emellan. Kriminallitteraturens utveckling under åren 1977–2010 
återspeglar tydligt de här tendenserna. 

En parallell men relaterad trend är att kända författare 
och/eller journalister bryter sig loss från etablerade förlag och  
startar eget – ofta med mycket stora framgångar som följd.       
Ordupplaget (grundat 1995 av journalisten Sigge Sigfridsson) kan 
ses som en föregångare. Förlaget stod bakom Liza Marklunds  
genombrott och tillämpade en modell där förläggare och författare 
delade lika på vinsterna. Marklund och Sigfridsson startade 1999 
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tillsammans med Jan Guillou och dennes förläggare Ann-Marie 
Skarp Piratförlaget enligt samma fördelningsprincip. Under det 
dryga decennium som har gått sedan starten har Piratförlaget växt 
mycket snabbt, men det ska inte glömmas bort att de vid grundan-
det endast förlade två välkända och bästsäljande författare. Leopard 
förlag, grundat av Henning Mankell och hans förläggare Dan Israel 
2001, hör till samma kategori av förlag. Även Leopard har växt och 
har genom Mankell fått en hel del försäljningsframgångar under 
2000-talet, om än inte i paritet med Piratförlaget. 

Mycket som gäller kriminallitteraturen gäller också resten av 
bokmarknaden, även om förändringarna är som mest tydliga för de 
bästsäljande deckarna. Men bokbranschens nya villkor förklarar 
inte varför deckarnas andel av de skönlitterära bästsäljarna ökat. 
Kriminallitteratur har stått för en exceptionellt stor del av de bäst-
säljande böckerna i Sverige under 2000-talets första decennium. Av 
den bäst säljande inbundna skönlitteraturen 2004–2010 var 60,0 
procent svensk kriminallitteratur. Det kan jämföras med att an-
delen övrig svensk skönlitteratur var 24,3 procent. På topp          
40-bästsäljarlistorna (som också inkluderar pocketböcker) stod den 
svenska kriminallitteraturen under samma period för 37,1 procent 
av titlarna – en mycket hög andel med tanke på att listorna förteck-
nar all bäst säljande litteratur i alla kategorier och genrer, det vill 
säga inklusive såväl facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur 
som svensk och utländsk skönlitteratur. Av samtliga Pocketpriser 
(priser som 1999–2009 belönade svensk litteratur som har sålt över 
30 000 exemplar i pocketutgåva) gick 45,9 procent till kriminal-
litteratur, 39,0 procent till annan skönlitteratur. Av platinapriserna 
(de som sålt mer än 100 000 exemplar i pocket) gick 54,3 procent 
till kriminallitteratur och 34,8 procent till annan svensk skönlit-
teratur. 

Det här är uppseendeväckande siffror. Vad som än räknas 
finns det under 2000-talets första decennium fler svenska bäst-
säljare i kriminalgenren än det finns övriga svenska skönlitterära 
bästsäljare sammanlagt. I vissa fall är andelen deckare nästan    
dubbelt så stor som all annan skönlitteratur tillsammans. Siffrorna 
kan jämföras med den svenska pusseldeckarens guldålder på 1950- 
och 1960-talet, då andelen svenska deckare av bästsäljarna pendlade 
mellan en sjättedel och en fjärdedel, och alltid var betydligt mindre 
än den övriga svenska skönlitteraturen. Men siffrorna kan också 
jämföras med det för kriminallitteraturen svagare 1970-talet, då 
endast mellan 4 och 10 procent av bästsäljarna var svenska deckare. 
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Den mycket höga andelen svensk kriminallitteratur bland den  
bästsäljande litteraturen under 2000-talets första decennium har 
ingen tidigare motsvarighet i svensk bokbransch. Så hur kommer 
det sig att just berättelser om mord verkar vara så omåttligt popu-
lära under 2000-talet? 

Frågan har ställts många gånger, och det har också getts en rad 
förklaringar till de svenska deckarnas popularitet. Vissa menar att 
svenska (och även mer brett: skandinaviska) deckare har en egen 
röst som skiljer sig från den angloamerikanska traditionen. Andra 
pekar på den svenska kriminallitteraturens samhällskritiska inslag 
och att genrens belysning av det krackelerande folkhemmet är   
orsaken till dess popularitet. Ytterligare några hävdar att Sveriges 
långa tradition av arbetarlitteratur har gjort att gränsen mellan högt 
och lågt här inte är lika framträdande. 

I utländska analyser av den svenska deckarboomen betonas 
ofta deckarnas exotiska miljöbeskrivningar med orörd natur och 
nordisk kyla, men också ”den svenska synden” i relation till jäm-
ställdheten. Likaså fascinerar de mörka samhällsbeskrivningarna. I 
inledningen till antologin Scandinavian Crime Fiction (2011) konsta-
terar redaktörerna med förtjusning att den skandinaviska kriminal-
litteraturen är ”gloomy, pensive and pessimistic in tone”.237 Barry 
Forshaw fastslår i genreöversikten Death in a Cold Climate (2012) att 
skandinaviska deckare är annorlunda, men inte alltför annorlunda 
för en angloamerikansk publik. Dessutom menar han att genren 
håller en genomgående hög nivå: ”Even the least ambitious Nordic 
fiction, however, is often prepared to take som audacious steps 
into the unknown, producing fiction which can function as both 
popular product and personal statement from the author.” 238 

Deckarnas framgångar i Sverige beror till viss del sannolikt på 
genrens nationella särdrag. Det bör även framhållas att tre enskilda 
författare har haft stor betydelse: Henning Mankell, som aktuali-
serade den samhällskritiska svenska polisromanen på 1990-talet i 
Maj Sjöwalls & Per Wahlöös efterföljd, och som inledde den 
svenska kriminallitteraturens segertåg i utlandet; Liza Marklund, 
som breddade genren och beredde väg för kvinnorna i den svenska 
kriminallitteraturen – som författare, deckarhjältar och inte minst 
som läsare; samt Stieg Larsson, vars försäljningssuccé världen över 
har haft en avgörande roll för de svenska deckarnas breda fram-
gångar utomlands. 

Allt detta har spelat in, men en av utgångspunkterna i den här 
studien har varit att visa att också bokmarknaden har haft en viktig 
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betydelse för kriminalgenrens framgångar. Som Claire Squires  
påpekar är genre en grundläggande och nödvändig taxonomi för att 
kunna sälja böcker. En rad mekanismer bidrar till att skapa en 
genre – det sker genom böckers utseende och omslag, reklam och 
varumärkesbyggande, imprints, hyllindelningar och sortering i  
bokhandel och på bibliotek, litterära priser, och så vidare.239 Squires 
poäng är att genre, med ett litteratursociologiskt angreppssätt, inte 
bör förstås som en i första hand litterär avgränsning, utan som en 
aktör på bokmarknaden: 

Genre, then, is as much an agency in the publishing field as publish-
ers, booksellers and the other symbolic brokers, though it also       
affects and is affected by them. Writers and readers are located  
within the communication circuits of book production and 
knowledge transmission both in accordance with and reaction 
against dominant genres.240 

Vad som har hänt under 2000-talets första decennium är att genren 
kriminallitteratur, sedd som en aktör på den svenska bok-
marknaden, har fått en allt starkare position. Det kanske låter som 
en truism, men det är noga räknat inte samma sak som att det utges 
fler deckare eller att de dominerar bland bästsäljarna – det är    
snarare effekter av genrens starka position. Istället finns här en 
partiell förklaring till hur och varför genrer förändras på bok-
marknaden. När en författare röner stor uppmärksamhet och får 
försäljningsframgångar i en specifik genre noteras detta av förlag 
och bokhandel, men också av författare och presumtiva författare. 
Det leder till att förlag mer aktivt söker efter starka manus i genren, 
och att fler författare försöker sig på att skriva i genren, vilket  
sannolikt gör att fler böcker publiceras i genren. Om ytterligare 
några böcker blir framgångsrika stärks genren ytterligare. Det   
fungerar som en genreintern positiv spiral, där framgång föder 
mera framgång. När genren blir starkare som aktör inlemmas också 
alltmer däri, då verk vinner på att förknippas med genren. Det  
leder i sin tur till att genren förnyas och breddas. 

I Sverige har detta skeende gått mycket långt när det gäller 
deckarna. En rad nyskapande och framgångsrika författare i     
kriminalgenren har lockat fram en bred massa av framgångsrika 
efterföljare. Det här kan ses som att genren har blivit urvattnad, 
men litteratursociologiskt är det också ett tecken på att kriminal-
genren som aktör och segment på bokmarknaden har stabiliserats. 
Händelseförloppet har dessutom förstärkts av att bokmarknaden 
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samtidigt har genomgått massiva förändringar, där tempot har  
accelererat. De litterära agenternas etablering är en av orsakerna till 
den ökande hastigheten. En annan förklaring finns i den bok-
branschkultur som John B. Thompson kallar extreme publishing: Alla 
stora förlag vill hitta nästa hyperbästsäljare, vilket gör att utvalda 
debutanter skattas oerhört högt, då de skulle kunna vara just 
detta.241 Eftersom kriminallitteraturen är den genre som för när-
varande dominerar bland bästsäljarna, är det framförallt i den    
genren förlagen letar. Det har gjort att nya kriminalförfattare redan 
från debuten marknadsförs på bred front, vilket följdriktigt också 
har föranlett en rad mycket snabba genombrott. 

Ett illustrerande exempel på kriminalgenrens starka position är 
att de stora bokhandelskedjornas butikssortiment vanligtvis delas in 
i tre huvudkategorier: romaner (skönlitteratur förutom kriminal-
litteratur), spänning (kriminallitteratur) och fakta (facklitteratur). 
Visst finns det ytterligare, mer specificerade genreindelningar, men 
också det synliggör samma sak: där annan genrelitteratur som   
fantasy och science fiction hör till tydliga nischer, har kriminal-
litteraturen på bokmarknaden lyfts upp till att som bokhandels-
genre likställas med all annan skönlitteratur. Faktum är att deckar-
genren i Sverige idag är så stor att den nästan överskrider vad som 
på bokmarknaden vanligtvis avses med begreppet genre. 

I Graphs, Maps, Trees (2005) åskådliggör Franco Moretti roma-
nens utveckling kvantitativt i Storbritannien under 1800-talet, bland 
annat genom att dela upp den efter olika genrer. Han visar att  
genrer kvantitativt blomstrar i vågor om oftast 25–30 år, varefter 
de ersätts med nya genrer. Som en analogi till Thomas Kuhns  
begrepp normalvetenskap, myntar Moretti termen normallitteratur.242 I 
hans förståelse är normallitteraturen den genre som under en tid i 
litteraturhistorien är den etablerade – eller den hegemoniska om ett 
maktperspektiv appliceras – men som sedan ersätts av en ny genre, 
den nya normallitteraturen. Poängen är att påvisa att litteraturens 
formmässiga förändringar, bland annat just genre, är en del av   
litteraturhistoriens inneboende cykliska karaktär.243 

Om begreppet normallitteratur tolkas mindre strikt och med 
betoning på bokmarknadsaspekter snarare än form, finns det i  
betraktandet av genredominans som ett återkommande fenomen 
en litteratursociologisk potential som kan överföras till den svenska 
deckarboomen. Den svenska utgivningen av kriminallitteratur har 
under 1990- och framförallt 2000-talet transformerats från nisch-
utgivning till en självklar del av de allmänlitterära förlagens ut-
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givning. Kriminallitteraturen under deckarboomen har fungerat 
som den svenska bokbranschens normallitteratur när det gäller 
bästsäljande skönlitteratur – en litteratur med en oerhört bred 
publik som har blivit så marknadsmässigt viktig att de stora och 
medelstora allmänlitterära förlagen helt enkelt inte har råd att låta 
bli att ge ut den. 

Den svenska kriminallitteraturen har också breddats sett till sitt 
innehåll. Centralt för genren idag är samtidsrealistiska skildringar av 
äktenskapsproblem, familjeliv, barnuppfostran, karriärfunderingar, 
hälsofrågor, och så vidare. Att ”livspusseldeckaren” har fått ett 
sådant genomslag kan tolkas som att kriminalromanens ställning 
som vår tids normallitteratur delvis beror på att den har inkor-
porerat drag från vad som tidigare lästes av den breda massan, av 
tidigare epokers normallitteraturer. Svenska skönlitterära skildringar 
av samtidsrealistiskt snitt utgörs idag till stor del av just kriminal-
litteratur. Paradoxalt nog har kriminallitteraturens framgångar 
kanske inte i första hand att göra med vad som utmärker genren – 
berättelser om brott och deras lösning – utan med detektivernas 
privatliv och deras livshistoriers utveckling genom bokserierna. Att 
kriminallitteraturen nästan alltid låter läsaren följa en detektiv (som 
kan vara polis, journalist, jurist, rättsläkare, författare eller något 
helt annat) genom en serie av böcker är en aspekt av genren som 
givetvis också förlagen uppskattar – istället för en bästsäljare får de 
tre eller fem eller tio i taget. 

Resultaten i föreliggande studie tyder på att deckaren och den 
skönlitterära bästsäljaren i det närmaste har konvergerat i Sverige 
under 2000-talets första decennium. Att Piratförlaget, som inte har 
någon egentlig genreprofilering annat än att de satsar på bäst-
säljande författarskap, i så hög utsträckning har utgivit kriminal-
litteratur är symptomatiskt – likaså att en majoritet av de författare 
som Salomonsson Agency i skrivande stund representerar främst är 
verksamma i kriminalgenren. 

En tillbakablick på bokklubben Månadens bok under 1970-
talet får tjäna som ett sista exempel på den resa som kriminalgenren 
har gjort i det svenska litteratursamhället under de dryga trettio 
åren som den här undersökningen omfattar. Enligt Ann Steiner 
strävade Månadens bok efter att placera sig ”i litteraturens        
mittfåra” genom att erbjuda en mix av böcker av hög kvalitet.244 
Men av den breda blandning av titlar som erbjöds i bokklubben 
åren 1973–1979 var endast 2,8 procent svenska deckare, ännu färre 
utländska. Kriminallitteraturen tillhörde med andra ord i mycket 
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liten utsträckning vad som på 1970-talet låg i litteraturens mittfåra 
– deckaren ansågs vara en nisch som inte intresserade den breda 
läsande allmänheten. Idag har genren en minst sagt annorlunda 
ställning.



 

Appendix A. Metodresonemang kring 
kriterier för att mäta litterär framgång 

LITTERÄRA PRISBELÖNINGAR 

Den första framgångsvariabeln – litterära prisbelöningar – fyller 
flera funktioner för litteratursamhällets aktörer. Jerry Määttä har i 
en uppsats kartlagt svenska litterära priser och utmärkelser från 
1786 till idag. Deras främsta funktioner summeras i nyckelorden 
pengar, prestige och publicitet. I praktiken existerar de inte var för 
sig, utan alltid i uppblandad form och i ständig interaktion med 
varandra.245 I Määttäs undersökning listas 138 pris, men siffran ska 
inte förstås som heltäckande – exkluderade är bland annat pris som 
slutat delas ut före år 1980, pris riktade till barn- och ungdoms-
litteratur eller mycket specifika genrer, samt litterära stipendier.246 

I den här undersökningen ligger fokus på de för kriminal-
litteraturen genreinterna prisbelöningar Määttä inte tagit med, men 
andra viktiga priser uppmärksammas också.247 De utmärkelser som 
har räknats in i bedömningen är enbart de som belönat enskilda verk i 
populationen. Genreinterna pris som belönar hela författarskap har 
följaktligen exkluderats, liksom utmärkelser som författare fått för 
romaner i andra genrer.248 Priser förlänade efter 2010 men för verk 
inom populationen har med samma logik inkluderats.249  

Urvalet har följt den metodiska principen för att försöka 
teckna en så rättvisande bild som möjligt av vilka kriminalromaner i 
populationen som åtnjutit prestige i litteratursamhället. Att räkna in 
priser som belönar hela kriminallitterära författarskap skulle ge en 
skev generationsmässig fördelning, då sådana nästan uteslutande 
gått till kriminalförfattare som har varit verksamma under mycket 
lång tid.250 Att räkna in priser som belönat annat än kriminal-
litteratur skulle ge en missvisande bild av vilka författare som   
faktiskt har varit betydelsefulla för specifikt kriminalgenren.251  

För en populärlitterär genre som deckaren kan generellt sägas 
att prisbelöningar förmodligen åtnjuter relativt liten prestige utan-
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för genren. Däremot ska prestigen inte underskattas i ett genre-
internt perspektiv och i formandet av en kriminallitterär kanon. 
Med Erik Peurells formulering ger priser alltid ett ”fältspecifikt 
erkännande”. 252  De ekonomiska aspekterna av kriminallitterära 
priser är också viktiga, dock inte i form av betydande prissummor 
(deckarpriser har överlag avsevärt lägre prissummor än andra litte-
rära pris),253 utan i ökad bokförsäljning och exponering – förlagen 
använder flitigt alla utmärkelser i marknadsföring och på pocket-
utgåvors framsidor. 254 Genreinterna deckarpriser leder också till 
publicitet, men inte i samma omfattning som de stora litterära  
prisen. 

När det gäller svenska och samnordiska deckarpriser har samt-
liga väletablerade utmärkelser tagits med i bedömningen. Ingen 
viktning av prisen har skett utan alla har räknats som lika mycket 
värda (se tabell C31–C32 för en sammanställning). De tre viktigaste 
svenska priserna sett till tidsperioden är Svenska Deckarakademins 
pris till Bästa svenska kriminalroman, Svenska Deckarakademins 
Debutpris, samt Nordiska Kriminalsällskapets Glasnyckeln. Där-
utöver har Polonipriset och Sherlock-priset inräknats. Av de otaliga 
utländska deckarutmärkelserna har de två mest prestigefulla in-
stansernas priser beaktats – The Dagger Awards, som utdelas av 
brittiska Crime Writers Association, samt The Edgar Awards, som 
utdelas av Mystery Writers of America.255 Genreexterna litterära 
pris har tilldelats deckare i populationen i mycket liten omfattning, 
men i förekommande fall har de vägts in. Endast två romaner  
berörs – Kerstin Ekmans Händelser vid vatten (1993), som utöver att 
tilldelas utmärkelsen Bästa svenska kriminalroman förlänades både 
Augustpriset och Nordiska rådets litteraturpris, samt Mons       
Kallentofts debutroman Pesetas (2000) som belönades med Kata-
pultpriset.256 

ANTAL UTGIVNA VERK 

När det gäller uppnåendekriteriet för antal utgivna verk sattes grän-
sen till sex förstagångsutgåvor av kriminallitteratur. Att kräva ett 
större antal hade missgynnat 2000-talets författare, då de har haft 
avsevärt färre antal år på sig att hinna uppfylla kvoten. Att sätta det 
lägre hade gjort kriteriet väl enkelt att uppfylla. Författare till sex 
eller fler kriminalromaner får anses vara väletablerade i genren och 
inte på tillfälligt besök. Möjligen skulle kunna invändas att för-
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fattare med ett mycket stort antal publicerade verk missgynnats. 
Emellertid har en övervägande majoritet av de kvantitativt starka 
författarskapen inkluderats i den framgångsrika gruppen, då de 
också har uppfyllt ytterligare kriterier.257 

SVERIGES FÖRFATTARFONDS UTLÅNINGSSTATISTIK 
ÖVER FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK 

Det tredje kriteriet avser att mäta författares popularitet, baserat på 
biblioteksutlåning. (De metodiska svårigheterna med försäljnings-
siffror är för stora för att de ska kunna användas.) Sveriges för-
fattarfond instiftades 1954 för att beräkna ekonomisk ersättning till 
författare för utlån på bibliotek, den så kallade biblioteks-
ersättningen.258 Sedan dess sammanställer fonden årligen statistik 
över de mest utlånade författarna och illustratörerna på Sveriges 
folk- och skolbibliotek. Topplistorna har emellertid tagits fram med 
olika metoder under årens lopp och har varierat även inom den 
undersökta perioden. Mellan 1995 och 2010 förtecknades de 200 
populäraste författarna oavsett antal lån, men inklusive utländska 
författare. Författare med plats 200 på listan hade då någonstans 
mellan 70 000 och 90 000 utlån. Ett mellanår var 1994 då endast de 
200 populäraste svenska författarna listades, vilket gjorde att man 
kvalade in på bibliotekstoppen med drygt 42 000 lån. Perioden 
1982–1993 listades alla svenska författare med minst 100 000 utlån 
– gränsen var här med andra ord avsevärt högre. Åren före 1982 
grundades siffrorna inte på antalet lån, utan på den tekniska be-
räkning som låg till grund för författarpenningen.259 

För att åstadkomma ett så rättvist urval som möjligt valdes 
minst 100 000 utlån under något år perioden ifråga som kriterium. Även 
om listorna har förändrats, är antalet utlån jämförbara ner till 
100 000 – skulle siffran sättas lägre skulle det ge ett osäkert utfall.260 
Det totala antalet författare och illustratörer med över 100 000 
utlån på författarfondens listor var 85–95 åren 1982–1994, då  
endast svenska författare listades, och mellan 135 och 155 åren 
1995–2010, då samtliga författare oavsett nationalitet förtecknades. 
Antalet svenska författare på utlåningstopplistorna har under   
tidsperioden varit i stort sett oförändrat. Av de högst utlånade  
författarna är en mycket stor andel författare och illustratörer av 
barn- och ungdomslitteratur. 
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Ett uppenbart problem är att många författarskap rymmer mer 
än deckare. Sådant går inte att se i statistiken, där enbart den totala 
utlåningen för respektive författare förtecknas. För de framgångs-
rika deckarförfattare det berör – Jan Guillou, Henning Mankell, 
Håkan Nesser, Åke Edwardson, Liza Marklund – spelar det i  
sammanhanget mindre roll. Deras siffror ligger så pass långt över 
100 000-gränsen att deras andra böcker inte varit avgörande. När 
det gäller mindre namnkunniga författare, där popularitetskriteriet 
utgjort gränsen för att inkluderas i gruppen av framgångsrika    
författare, har uppskattningar gjorts. I praktiken berör det två   
författare, Peter Gissy och Bo R. Holmberg, vilka inte har inklude-
rats i den framgångsrika gruppen.261 Ett annat specialfall är Kerstin 
Ekman med sin enda deckare i populationen, Händelser vid vatten 
(1993), men med ett långt och framgångsrikt författarskap bakom 
sig, bland annat en rad pusseldeckare på 1950- och 1960-talet.262 

SUECANA EXTRANEA OCH ÖVERSÄTTNINGAR 

Det fjärde kriteriet gäller översättningar och fungerar som mått-
stock för internationell spridning. Alla uppgifter om översättningar 
baseras på Suecana extranea, en bibliografi med syfte att samla in 
uppgifter om svensk litteratur i översättning, samt litteratur om 
Sverige. Bibliografin, som administreras av Kungl. biblioteket,  
förelåg åren 1963–1996 i tryckt form, men är numera en digitalt 
sökbar databas, åtkomlig genom de svenska forskningsbibliotekens 
nationella samkatalogdatabas LIBRIS. Bibliografins grundläggande 
ambition är att förteckna alla översatta utgåvor av svensk skön-
litteratur, men i praktiken är ett visst bortfall naturligtvis ofrån-
komligt. I Christina Tellgrens undersökning över svensk barn- och 
ungdomslitteratur i översättning 1966–1975 framkommer att bort-
fallet i Suecana extranea för genren i vissa fall var så stort som 50 
procent. 263  Sannolikt har den siffran förbättrats med åren, och  
bibliografins täckningsgrad varierar säkerligen mellan olika genrer, 
tidsperioder och språkområden. Ett annat problem är att det finns 
en viss eftersläpning de senaste åren. Material har inte hunnit   
anlända och/eller katalogiseras (ett problem som för övrigt också 
gäller nationalbibliografin).264 

I digitala Suecana extranea ökar antalet förtecknade utgåvor 
markant från och med mitten av 1970-talet, sett till utgivningsår.265 
Den rimligaste förklaringen är att den digitala bibliografin är brist-
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fälligt förtecknad för verk med utgivningsår tidigare än 1975. Från 
1975 och framåt verkar siffrorna emellertid tämligen stabila, och 
det sker en långsam men stadig ökning i antalet förtecknade ut-
gåvor. Förklaringen är sannolikt att antalet översättningar av svensk 
skönlitteratur successivt har ökat i omfattning under tidsperioden, 
och att de verk som översatts har utgivits i allt fler utgåvor. Topp-
noteringen för ett enskilt år är 2003 med 878 utgåvor, och det är 
också under femårsperioden 2000–2004 som bibliografin förteck-
nar flest utgåvor. 

Trots det ökande antalet översättningar som Suecana extranea 
uppvisar ska eftersläpningsproblemet inte underskattas. När det 
gäller kriminallitteraturen, som för närvarande översätts intensivt, 
är det omöjligt att via Suecana extranea få en rättvisande bild av de 
senaste årens utgivning. Med en medvetenhet om att bibliografin 
inte är heltäckande kan vad som förtecknats, i enlighet med      
Tellgren, tolkas åtminstone som minimisiffror gällande antalet    
översättningar.266 

Alla sökningar har genomförts under oktober och november 
2011. De har avgränsats till skönlitteratur för vuxna och har ex-
kluderat titlar utgivna senare än 2010. 267  Metodiken fungerar     
tillfredsställande så länge författaren enbart skrivit deckare, eller 
mer exakt uttryckt: så länge alla skönlitterära träffar i Suecana   
extranea gäller verk som ingår i undersökningspopulationen.    
Författare vars icke-deckare översatts är mer problematiska. Fall 
där träffmängden är hanterbar, i storleksordningen upp till femtio 
träffar, har kontrollerats manuellt. När det gäller mer omfattande 
författarskap som rymmer annat än kriminallitteratur, har original-
titlar angivits vid sökningen.268 Vad som undersökts är det antal 
språk varje författare finns översatt till, enskilda verk har inte 
granskats. Nämnas bör också att uppenbara felaktigheter i biblio-
grafin har korrigerats.269 

Översättningskriteriet, satt till minst fem språk, kan möjligen 
tyckas väl lågt och orättvist mot författare som är översatta till över 
tjugo språk. Argumentet är här detsamma som för antalet publi-
cerade romaner: välöversatta författare är redan inkluderade då de 
uppfyller många kriterier. Och en författare som är översatt till fem 
språk är internationellt spridd i viss utsträckning. Det är åtminstone 
inte ett författarskap enbart intressant för en svensk publik. 
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ADAPTIONER TILL FILM OCH TV 

Det femte och sista kriteriet gäller adaptioner till film och tv. Att 
kända romaner omarbetas till filmer och tv-serier har blivit allt 
vanligare både utomlands och i Sverige, och det gäller i synnerhet 
kriminalgenren. Det finns idag flera nordiska produktionsbolag 
som är specialiserade på att filmatisera bästsäljande romaner, och 
transformationen från bok till film sker i allt snabbare takt. En 
bästsäljande roman har stor chans att bli en framgångsrik film, men 
också bokförsäljningen får ett uppsving efter en filmatisering.   
Bok- och filmbranschen utnyttjar alla tänkbara synergieffekter. Inte 
sällan trycks exempelvis nya pocketupplagor med bilder hämtade ur 
filmatiseringar som omslag. Produktionsbolaget Yellow Birds   
slogan är i sammanhanget talande: ”We turn bestsellers into block-
busters.”270 

Hans Hertel använder begreppet mediehiss för den förnyade och 
utökade popularitet ett verk erhåller när fiktionen omskapas i ett 
annat medium, exempelvis när en roman är förlaga till en film.271 
Stieg Larssons framgångar inom båda medierna är ett nutida     
exempel på en välfungerande mediehiss, men ett samspel mellan 
film- och bokbransch har funnits sedan filmmediet slog igenom.272 
En författare som tidigt förstod filmens genomslagskraft var Selma 
Lagerlöf.273 Också för Astrid Lindgrens romaners fortsatta popu-
laritet har filmatiseringar varit betydelsefulla, liksom för Vilhelm 
Mobergs utvandrarserie.274 

Kriteriet sattes, med tanke på styrkan i filmmediets genom-
slagskraft och dess funktion som mediehiss, till en enskild adap-
tion. Här har alla produktioner inkluderats – såväl för tv som för 
film, svenska såväl som utländska. 



 

Appendix B.  
De mest framgångsrika författarna 

Tabell B1. Gruppen av de mest framgångsrika kriminalförfattarna och deras respektive uppfyllda 
kriterier 

 

 

 

Författare 

G
enredebut 

Prisbelöning 

K
vantitet 

U
tlåning 

Ö
versättning 

Film
atisering 

Alvtegen, Karin 1998 X – X X X 

Arvidsson, Tomas 1976 – X – – X 

Balderson, Bo (pseud.) 1968 – X X X X 

Berthelius, Jenny 1968 – X X – – 

Blom, K. Arne 1971 – X X X – 

Bolinder, Jean 1967 X X X – – 

Bornemark, Kjell-Olof 1982 X X – X – 

Dahl, Arne (pseud.) 1998 – X X X X 

Durling, Ulf 1971 X X – X – 

Edwardson, Åke 1995 X X X X X 

Ekman, Kerstin 1959 X – ? X – 

Eriksson, Kjell 1999 X X X X – 

Frimansson, Inger 1992 X X X X – 

Genberg, Kjell E. 1974 – X X – – 

Guillou, Jan 1986 X X X X X 

Hellberg, Björn 1981 – X X – – 

Holmér, Hans 1990 – X X – – 

Jansson, Anna 2000 – X – X X 

Jungstedt, Mari 2003 – X X X X 

Kallentoft, Mons 2000 X – X – – 

Kanger, Thomas 2001 – X – X – 
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Författare 

G
enredebut 

Prisbelöning 

K
vantitet 

U
tlåning 

Ö
versättning 

Film
atisering 

Kepler, Lars (pseud.) 2009 – – X X – 

Lang, Maria (pseud.) 1949 – X X X X 

Lapidus, Jens 2006 – – X X X 

Larsson, Stieg 2005 X – X X X 

Larsson, Åsa 2003 X – X X X 

Läckberg, Camilla 2003 – X X X X 

Mankell, Henning 1991 X X X X X 

Marklund, Liza 1998 X X X X X 

Mårtenson, Jan 1971 – X X X – 

Nesser, Håkan 1993 X X X X X 

Nilsonne, Åsa 1991 X X – – – 

Ohrlander, Gunnar 1990 X X – – – 

Palmström, Uno 1976 – X – – X 

Persson, Leif G.W. 1978 X X X X X 

Roslund & Hellström 2004 X – X X X 

Silbersky & Svedelid 1974 – X – – – 

Sten, Viveca 2008 – – – – X 

Svedelid, Olov 1964 X X X X X 

Sörmark, Sven 1968 – X – – X 

Theorin, Johan 2007 X – X X – 

Trenter, Ulla 1968 – X X – – 

Trosell, Aino 1999 X – – X – 

Tursten, Helene 1998 – X X X X 

Unefäldt, Gösta 1984 X X – – X 

Wahlberg, Karin 2001 – X X X – 

Westerberg, Sven 1987 X X – – – 

Westerlund, Staffan 1983 X X – – – 

Kommentar: ”X” = uppfyller kriteriet; ”–” = uppfyller inte kriteriet; ”?” = går inte att 
avgöra om kriteriet uppfylls. Uppgifterna om år för genredebut grundar sig på Jurys 
deckarkataloger så långt bak som dessa sträcker sig, det vill säga till 1977, och för förfat-
tare med tidigare debutår på Johan Wopenkas bibliografi i Lundin (1993), s. 66–111. 
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Tabell B2. Sammanställning av de mest framgångsrika författarnas kriterieuppfyllning 

 

 

 

Uppfyllda kriterier 

A
ntal 

Prisbelöning 

K
vantitet 

U
tlåning 

Ö
versättning 

Film
atisering 

Fem kriterier 7 7 7 7 7 7 

Fyra kriterier 12 6 8 12 12 10 

Tre kriterier 10 5 8 6 8 3 

Två kriterier 17 7 13 7 4 3 

Ett kriterium 2 0 1 0 0 1 

Summa 48 25 37 32 31 24 

 



 

Appendix C. Tabeller 

Källan till samtliga tabeller är Jurys deckarkataloger 1977–2010 om 
inte annat anges. 
 
 
 
 

Tabell C1. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur av stora deckarutgivare 1977–2010: antal 
och andel titlar ur den mest framgångsrika gruppen per förlag 

  

Övriga I den mest fram-
gångsrika gruppen 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

AWE/Gebers 1 2,4 % 40 97,6 % 41 100,0 % 

Bonniers 72 53,7 % 62 46,3 % 134 100,0 % 

Bra Böcker 29 64,4 % 16 35,6 % 45 100,0 % 

Carlssons 19 38,0 % 31 62,0 % 50 100,0 % 

Forum 25 36,2 % 44 63,8 % 69 100,0 % 

Norstedts 62 43,4 % 81 56,6 % 143 100,0 % 

Ordfront 23 53,5 % 20 46,5 % 43 100,0 % 

Piratförlaget 11 34,4 % 21 65,6 % 32 100,0 % 

Prisma 35 71,4 % 14 28,6 % 49 100,0 % 

Tre böcker 66 75,0 % 22 25,0 % 88 100,0 % 

Wahlström & 
Widstrand 38 44,2 % 48 55,8 % 86 100,0 % 

Totalt 381 48,8 % 399 51,2 % 780 100,0 % 
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Tabell C2. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur av medelstora deckarutgivare 1977–2010: 
antal och andel titlar ur den mest framgångsrika gruppen per förlag 

  

Övriga I den mest fram-
gångsrika gruppen 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Alfabeta 18 94,7 % 1 5,3 % 19 100,0 % 

AlfabetaAnamma 8 80,0 % 2 20,0 % 10 100,0 % 

Askild & Kärnekull 6 40,0 % 9 60,0 % 15 100,0 % 

B. Wahlströms 30 96,8 % 1 3,2 % 31 100,0 % 

Damm 13 92,9 % 1 7,1 % 14 100,0 % 

Kalla Kulor förlag 17 100,0 % 0 0,0 % 17 100,0 % 

Legenda 10 66,7 % 5 33,3 % 15 100,0 % 

Lind & Co. 7 63,6 % 4 36,4 % 11 100,0 % 

Natur & Kultur 10 55,6 % 8 44,4 % 18 100,0 % 

Plus 9 56,2 % 7 43,8 % 16 100,0 % 

Rabén & Sjögren 12 57,1 % 9 42,9 % 21 100,0 % 

Semic 21 95,5 % 1 4,5 % 22 100,0 % 

Settern 13 100,0 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

Valentin 14 100,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

Wiken 17 77,3 % 5 22,7 % 22 100,0 % 

Zindermans 9 75,0 % 3 25,0 % 12 100,0 % 

Totalt 214 79,3 % 56 20,7 % 270 100,0 % 

 

Tabell C3. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur av renodlade deckarutgivare 1977–2010: 
antal och andel titlar ur den mest framgångsrika gruppen per förlag 

  

Övriga I den framgångs-
rika gruppen 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Boströms 6 100,0 % 0 0,0 % 6 100,0 % 

Cosy Crime 8 100,0 % 0 0,0 % 8 100,0 % 

DAST 2 100,0 % 0 0,0 % 2 100,0 % 

Jury 2 100,0 % 0 0,0 % 2 100,0 % 

Mälaröbörsen/MBF 24 60,0 % 16 40,0 % 40 100,0 % 

Per Olaisen förlag 15 78,9 % 4 21,1 % 19 100,0 % 

Skånska Deckarsällskapet 1 100,0 % 0 0,0 % 1 100,0 % 

Totalt 58 74,4 % 20 25,6 % 78 100,0 % 
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Tabell C4. Förstagångsutgåvor av svensk kriminallitteratur 1977–2010: antal och andel titlar per typ 
av förlag 

  Antal Andel % 

 Stora deckarutgivare 780 45,7 % 

Medelstora deckarutgivare 270 15,8 % 

Små deckarutgivare 298 17,4 % 

Renodlade deckarutgivare 78 4,6 % 

Egenutgivare 282 16,5 % 

Totalt 1708 100,0 % 

 

Tabell C5. Förstagångsutgiven kriminallitteratur i Sverige 1977–2010: antal titlar per år 

 Svensk  
kriminallitteratur i 

original 

Utländsk  
kriminallitteratur 

i svensk över-
sättning 

Sammantagen 
utgivning av  

kriminallitteratur 

   

 

1977 42 120 162 

1978 50 108 158 

1979 34 78 112 

1980 37 92 129 

1981 29 89 118 

1982 32 64 96 

1983 34 86 120 

1984 30 93 123 

1985 22 91 113 

1986 36 94 130 

1987 30 90 120 

1988 28 87 115 

1989 33 123 156 

1990 34 119 153 

1991 49 107 156 

1992 35 91 126 

1993 41 87 128 

1994 33 84 117 

1995 39 80 119 

1996 38 92 130 

1997 39 104 143 

1998 48 86 134 

1999 55 88 143 

2000 54 92 146 

2001 56 90 146 
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 Svensk  
kriminallitteratur i 

original 

Utländsk  
kriminallitteratur 

i svensk över-
sättning 

Sammantagen 
utgivning av  

kriminallitteratur 

   
2002 79 76 155 

2003 65 92 157 

2004 85 106 191 

2005 71 95 166 

2006 75 112 187 

2007 77 123 200 

2008 80 123 203 

2009 108 113 221 

2010 110 80 190 

Totalt 1708 3255 4963 

  

 

Tabell C6. Förstagångsutgiven kriminallitteratur i Sverige 1980–2009: antal och andel titlar per 
femårsperiod 

 Svensk  
kriminallitteratur  

i original 

Utländsk  
kriminallitteratur i 

svensk översättning 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1980–1984 162 27,6 % 424 72,4 % 586 100,0 % 

1985–1989 149 23,5 % 485 76,5 % 634 100,0 % 

1990–1994 192 28,2 % 488 71,8 % 680 100,0 % 

1995–1999 219 32,7 % 450 67,3 % 669 100,0 % 

2000–2004 339 42,6 % 456 57,4 % 795 100,0 % 

2005–2009 411 42,1 % 566 57,9 % 977 100,0 % 

Totalt 1472 33,9 % 2869 66,1 % 4341 100,0 % 
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Tabell C7. Skönlitterära ”nya verk” för vuxna registrerade i Nationalbibliografin 1977–2010: antal 
titlar per år 

 Svensk  
skönlitteratur 

Översatt 
skönlitteratur 

Totalt 

 

    1977 558 637 1195 

    1978 529 643 1172 

    1979 519 658 1177 

    1980 647 1056 1703 

    1981 624 1019 1643 

    1982 586 871 1457 

    1983 549 852 1401 

    1984 743 930 1673 

    1985 586 892 1478 

    1986 692 1029 1721 

    1987 675 894 1569 

    1988 687 989 1676 

    1989 668 878 1546 

    1990 712 927 1639 

    1991 690 859 1549 

    1992 687 716 1403 

    1993 746 759 1505 

    1994 686 672 1358 

    1995 623 625 1248 

    1996 618 589 1207 

    1997 647 664 1311 

    1998 620 598 1218 

    1999 574 617 1191 

    2000 535 627 1162 

    2001 543 650 1193 

    2002 599 621 1220 

    2003 752 663 1415 

    2004 1341 737 2078 

    2005 1065 721 1786 

    2006 976 691 1667 

    2007 1016 765 1781 

    2008 1406 801 2207 

    2009 1215 757 1972 

    2010 1523 814 2337 

Totalt 25637 26221 51858 

Källa: Statistisk årsbok för Sverige, 1978–2012. 
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Tabell C8. Skönlitterära ”nya verk” för vuxna registrerade i Nationalbibliografin 1977–2010: antal 
och andel titlar samt medelvärde per femårsperiod 

 Svensk skönlitteratur Översatt skönlitteratur Totalt 

Antal Medel-
värde 

Andel Antal Medel-
värde 

Andel Antal Medel-
värde 

Andel 

 

1980–1984 3149 630 40,0 % 4728 946 60,0 % 7877 1575 100,0 % 

1985–1989 3308 662 41,4 % 4682 936 58,6 % 7990 1598 100,0 % 

1990–1994 3521 704 47,2 % 3933 787 52,8 % 7454 1491 100,0 % 

1995–1999 3082 616 49,9 % 3093 619 50,1 % 6175 1235 100,0 % 

2000–2004 3770 754 53,3 % 3298 660 46,7 % 7068 1414 100,0 % 

2005–2009 5678 1136 60,3 % 3735 747 39,7 % 9413 1883 100,0 % 

Totalt 22508 750 48,9 % 23469 782 51,1 % 45977 1533 100,0 % 

Källa: Statistisk årsbok för Sverige, 1978–2012. 

Tabell C9. Originalutgåvor av fiktionsprosa för vuxna utgiven av Svenska Förläggareföreningens 
medlemmar 1977–2010: antal titlar per år 

 Svenska Översättningar Totalt 

Antal Antal Antal 

 

    1977 328 196 524 

    1978 366 238 604 

    1979 331 290 621 

    1980 325 265 590 

    1981 291 243 534 

    1982 241 246 487 

    1983 227 257 484 

    1984 279 325 604 

    1985 287 405 692 

    1986 319 381 700 

    1987 308 421 729 

    1988 331 435 766 

    1989 296 426 722 

    1990 323 367 690 

    1991 312 373 685 

    1992 279 343 622 

    1993 287 323 610 

    1994 328 325 653 

    1995 316 296 612 

    1996 285 300 585 

    1997 265 316 581 

    1998 257 311 568 

    1999 267 335 602 

    2000 270 335 605 

    2001 290 333 623 
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 Svenska Översättningar Totalt 

Antal Antal Antal 
    2002 262 298 560 

    2003 243 328 571 

    2004 246 326 572 

    2005 270 338 608 

    2006 268 334 602 

    2007 256 367 623 

    2008 270 306 576 

    2009 253 256 509 

    2010 237 205 442 

Totalt 9713 10843 20556 

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik, 1977/1978–2010. Kommentar: 
Beräkningarna är gjorda utifrån tabell C.2 (1994–2010, 1984/85–1993 hette motsva-
rande tabell III.3, 1983/84 tabell V.2 och 1977/78–1982/83 tabell V.) i respektive års 
branschstatistik, och där de kolumner som avser skönlitteratur i original för ”Annan 
svensk skönlitt.” samt ”Annan översättn.litt.”. Med annan avses förutom lyrik och 
dramatik, som i tabellerna redovisas separat. Med original avses alla utgåvor försedda 
med nytt ISBN-nummer, det vill säga inklusive nyupplagor, pocketutgåvor, klassikerut-
gåvor osv. Före år 1993 utgick statistiken från det s.k. bokhandelsåret (1 april–31 mars) 
istället för kalenderår. 

Tabell C10. Originalutgåvor av fiktionsprosa för vuxna utgiven av Svenska Förläggareföreningens 
medlemmar 1977–2010: antal och andel titlar samt medelvärde per femårsperiod 

 Svenska Översättningar Totalt 

Antal Medel-
värde 

Andel Antal Medel-
värde 

Andel Antal Medel-
värde 

Andel 

 

1980–1984 1363 273 50,5 % 1336 267 49,5 % 2699 540 100,0 % 

1985–1989 1541 308 42,7 % 2068 414 57,3 % 3609 722 100,0 % 

1990–1994 1529 306 46,9 % 1731 346 53,1 % 3260 652 100,0 % 

1995–1999 1390 278 47,2 % 1558 312 52,8 % 2948 590 100,0 % 

2000–2004 1311 262 44,7 % 1620 324 55,3 % 2931 586 100,0 % 

2005–2009 1317 263 45,1 % 1601 320 54,9 % 2918 584 100,0 % 

Totalt 8451 282 46,0 % 9914 330 54,0 % 18365 612 100,0 % 

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik, 1977/1978–2010. Kommentar: 
Beräkningarna är gjorda utifrån tabell C.2 (1994–2010, 1984/85–1993 hette motsva-
rande tabell III.3, 1983/84 tabell V.2 och 1977/78–1982/83 tabell V.) i respektive års 
branschstatistik, och där de kolumner som avser Skönlitteratur i original för ”Annan 
svensk skönlitt.” samt ”Annan översättn.litt.”. Med annan avses förutom lyrik och 
dramatik, som i tabellerna redovisas separat. Med original avses alla utgåvor försedda 
med nytt ISBN-nummer, det vill säga inklusive nyupplagor, pocketutgåvor, klassikerut-
gåvor osv. Före år 1993 utgick statistiken från det s.k. bokhandelsåret (1 april–31 mars) 
istället för kalenderår. 
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Tabell C11. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per typ av förlag:  
antal och andel titlar per år 

 Typ av förlag  

Stora  
deckarutgivare 

Medelstora 
deckarutgivare 

Små  
deckarutgivare 

Renodlade 
deckarutgivare 

Egenutgivare Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977 10 23,8 % 16 38,1 % 16 38,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 42 100,0 % 

1978 18 36,0 % 18 36,0 % 10 20,0 % 0 0,0 % 4 8,0 % 50 100,0 % 

1979 15 44,1 % 13 38,2 % 4 11,8 % 0 0,0 % 2 5,9 % 34 100,0 % 

1980 18 48,6 % 12 32,4 % 6 16,2 % 0 0,0 % 1 2,7 % 37 100,0 % 

1981 14 48,3 % 13 44,8 % 2 6,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 29 100,0 % 

1982 20 62,5 % 5 15,6 % 5 15,6 % 0 0,0 % 2 6,2 % 32 100,0 % 

1983 21 61,8 % 6 17,6 % 5 14,7 % 0 0,0 % 2 5,9 % 34 100,0 % 

1984 19 63,3 % 5 16,7 % 5 16,7 % 0 0,0 % 1 3,3 % 30 100,0 % 

1985 16 72,7 % 3 13,6 % 2 9,1 % 1 4,5 % 0 0,0 % 22 100,0 % 

1986 20 55,6 % 7 19,4 % 9 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 36 100,0 % 

1987 17 56,7 % 3 10,0 % 10 33,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 30 100,0 % 

1988         14 50,0 % 4 14,3 % 3 10,7 % 0 0,0 % 7 25,0 % 28 100,0 % 

1989 19 57,6 % 3 9,1 % 8 24,2 % 0 0,0 % 3 9,1 % 33 100,0 % 

1990 19 55,9 % 7 20,6 % 5 14,7 % 0 0,0 % 3 8,8 % 34 100,0 % 

1991 20 40,8 % 12 24,5 % 15 30,6 % 0 0,0 % 2 4,1 % 49 100,0 % 

1992 20 57,1 % 7 20,0 % 8 22,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 35 100,0 % 

1993 24 58,5 % 4 9,8 % 8 19,5 % 2 4,9 % 3 7,3 % 41 100,0 % 

1994 16 48,5 % 5 15,2 % 7 21,2 % 1 3,0 % 4 12,1 % 33 100,0 % 

1995 15 38,5 % 8 20,5 % 5 12,8 % 4 10,3 % 7 17,9 % 39 100,0 % 

1996 17 44,7 % 4 10,5 % 5 13,2 % 3 7,9 % 9 23,7 % 38 100,0 % 

1997 15 38,5 % 4 10,3 % 8 20,5 % 8 20,5 % 4 10,3 % 39 100,0 % 

1998 15 31,2 % 5 10,4 % 10 20,8 % 9 18,8 % 9 18,8 % 48 100,0 % 

1999 24 43,6 % 4 7,3 % 15 27,3 % 4 7,3 % 8 14,5 % 55 100,0 % 

2000 37 68,5 % 5 9,3 % 4 7,4 % 5 9,3 % 3 5,6 % 54 100,0 % 

2001 30 53,6 % 8 14,3 % 3 5,4 % 4 7,1 % 11 19,6 % 56 100,0 % 

2002 41 51,9 % 6 7,6 % 11 13,9 % 4 5,1 % 17 21,5 % 79 100,0 % 

2003 36 55,4 % 6 9,2 % 8 12,3 % 3 4,6 % 12 18,5 % 65 100,0 % 

2004 41 48,2 % 10 11,8 % 13 15,3 % 5 5,9 % 16 18,8 % 85 100,0 % 

2005 33 46,5 % 7 9,9 % 10 14,1 % 4 5,6 % 17 23,9 % 71 100,0 % 

2006 28 37,3 % 12 16,0 % 12 16,0 % 3 4,0 % 20 26,7 % 75 100,0 % 

2007 31 40,3 % 8 10,4 % 10 13,0 % 6 7,8 % 22 28,6 % 77 100,0 % 

2008 33 41,2 % 12 15,0 % 13 16,2 % 3 3,8 % 19 23,8 % 80 100,0 % 

2009 27 25,0 % 15 13,9 % 23 21,3 % 6 5,6 % 37 34,3 % 108 100,0 % 

2010 37 33,6 % 13 11,8 % 20 18,2 % 3 2,7 % 37 33,6 % 110 100,0 % 

Totalt 780 45,7 % 270 15,8 % 298 17,4 % 78 4,6 % 282 16,5 % 1708 100,0 % 
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Tabell C12. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1980–2009 fördelad per typ av förlag: antal 
och andel titlar per femårsperiod 

 Typ av förlag 

Stora  
deckarutgivare 

Medelstora 
deckarutgivare 

Små  
deckarutgivare 

Renodlade 
deckarutgivare 

Egenutgivare Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1980–1984 92 56,8 % 41 25,3 % 23 14,2 % 0 0,0 % 6 3,7 % 162 100,0 % 

1985–1989 86 57,7 % 20 13,4 % 32 21,5 % 1 0,7 % 10 6,7 % 149 100,0 % 

1990–1994 99 51,6 % 35 18,2 % 43 22,4 % 3 1,6 % 12 6,2 % 192 100,0 % 

1995–1999 86 39,3 % 25 11,4 % 43 19,6 % 28 12,8 % 37 16,9 % 219 100,0 % 

2000–2004 185 54,6 % 35 10,3 % 39 11,5 % 21 6,2 % 59 17,4 % 339 100,0 % 

2005–2009 152 37,0 % 54 13,1 % 68 16,5 % 22 5,4 % 115 28,0 % 411 100,0 % 

Totalt 700 47,6 % 210 14,3 % 248 16,8 % 75 5,1 % 239 16,2 % 1472 100,0 % 

 

 

Tabell C13. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1980–2009 fördelad per typ av förlag: antal 
titlar samt förändring från 1980-talet per decennium 

Decennium Typ av förlag Antal Förändring (%) 

1980-tal Stora deckarutgivare 178 0 (0 %) 
 Medelstora deckarutgivare 61 0 (0 %) 
 Små deckarutgivare 55 0 (0 %) 
 Renodlade deckarutgivare 1 0 (0 %) 
 Egenutgivare 16 0 (0 %) 
 Totalt 311 0 (0 %) 
    
1990-tal Stora deckarutgivare 185 7 (3,9 %) 
 Medelstora deckarutgivare 60 –1 (–1,6 %) 
 Små deckarutgivare 86 31 (56,4 %) 
 Renodlade deckarutgivare 31 30 (3000 %) 
 Egenutgivare 49 33 (206,3 %) 
 Totalt 411 100 (32,2 %) 
    
2000-tal Stora deckarutgivare 337 159 (89,3 %) 
 Medelstora deckarutgivare 89 28 (45,9 %) 
 Små deckarutgivare 107 52 (94,5 %) 
 Renodlade deckarutgivare 43 42 (4200 %) 
 Egenutgivare 174 158 (987 %) 
 Totalt 750 439 (141,2 %) 
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Tabell C14. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1980–2009 fördelad per typ av förlag: andel 
i procent och andelsförändring i procentenheter per decennium 

Decennium Typ av förlag Andel Förändring 

1980-tal Stora deckarutgivare 57,2 % 0  
 Medelstora deckarutgivare 19,6 % 0 
 Små deckarutgivare 17,7 % 0 
 Renodlade deckarutgivare 0,3 % 0 
 Egenutgivare 5,1 % 0 
 Totalt 100,0 % 0 
    
1990-tal Stora deckarutgivare 45,0 % –12,2 
 Medelstora deckarutgivare 14,6 % –5 
 Små deckarutgivare 20,9 % 3,2 
 Renodlade deckarutgivare 7,5 % 7,2 
 Egenutgivare 11,9 % 6,8 
 Totalt 100,0 % 0 
    
2000-tal Stora deckarutgivare 44,9 % –12,3 
 Medelstora deckarutgivare 11,9 % –7,7 
 Små deckarutgivare 14,3 % –3,4 
 Renodlade deckarutgivare 5,7 % 5,4 
 Egenutgivare 23,2 % 18,1 
 Totalt 100,0 % 0 

Tabell C15. Förlag med fler än 15 förstagångsutgåvor av svensk kriminallitteratur 1980–2009 
fördelade per decennium: antal och andel titlar per förlag 

 Utgivning per decennium 

1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Norstedts 42 33,1 % 38 29,9 % 47 37,0 % 127 100,0 % 

Bonniers 30 26,3 % 29 25,4 % 55 48,2 % 114 100,0 % 

Tre böcker 2 2,4 % 22 26,2 % 60 71,4 % 84 100,0 % 

Wahlström & Widstrand 7 8,6 % 30 37,0 % 44 54,3 % 81 100,0 % 

Forum 12 22,2 % 12 22,2 % 30 55,6 % 54 100,0 % 

Carlssons 17 34,0 % 23 46,0 % 10 20,0 % 50 100,0 % 

Prisma 13 28,3 % 6 13,0 % 27 58,7 % 46 100,0 % 

Bra Böcker 23 53,5 % 10 23,3 % 10 23,3 % 43 100,0 % 

Ordfront 2 5,0 % 11 27,5 % 27 67,5 % 40 100,0 % 

Mälaröbörsen/MBF 0 0,0 % 13 33,3 % 26 66,7 % 39 100,0 % 

AWE/Gebers 30 88,2 % 4 11,8 % 0 0,0 % 34 100,0 % 

Piratförlaget 0 0,0 % 0 0,0 % 27 100,0 % 27 100,0 % 

Alfabeta/AlfabetaAnamma 0 0,0 % 2 7,7 % 24 92,3 % 26 100,0 % 

Wiken 3 13,6 % 19 86,4 % 0 0,0 % 22 100,0 % 

Semic 1 4,5 % 9 40,9 % 12 54,5 % 22 100,0 % 

Per Olaisen förlag 0 0,0 % 8 42,1 % 11 57,9 % 19 100,0 % 

Kalla Kulor förlag 0 0,0 % 0 0,0 % 17 100,0 % 17 100,0 % 

Natur & Kultur 0 0,0 % 0 0,0 % 17 100,0 % 17 100,0 % 

Övriga förlag 129 21,1 % 175 28,7 % 306 50,2 % 610 100.0 % 

Totalt 311 21,1 % 411 27,9 % 750 51,0 % 1472 100,0 % 



138| DECKARBOOMEN UNDER LUPP 
 

 

Tabell C16. Författare med minst tio förstagångsutgåvor av kriminallitteratur 1977–2010 

Nr Författare Antal  
kriminalromaner 

I den mest fram-
gångsrika gruppen 

1 Kjell E. Genberg (inkl. Christian Aage) 40 (varav 9  
som Aage) 

X 

2 Jan Mårtenson 35 X 

3 K. Arne Blom 32 X 

4 Olov Svedelid 30 X 

5 Jean Bolinder 22 X 

 Leif Silbersky & Olov Svedelid 22 X 

7 Björn Hellberg 21 X 

8 Jan Olof Ekholm 19 – 

 Håkan Nesser 19 X 

10 Ulf Durling 15 X 

 Jan Guillou 15 X 

 Henning Mankell 15 X 

13 Stig O. Blomberg 14 – 

 Ulla Trenter 14 X 

 Gösta Unefäldt 14 X 

16 Åke Edwardson 13 X 

17 Hans Holmér 12 X 

 Maria Lang (pseud. för Dagmar Lange) 12 X 

19 Jenny Berthelius 11 X 

 Arne Dahl (pseud. för Jan Arnald) 11 X 

 Anna Jansson 11 X 

 Bodil Mårtensson 11 – 

 Sven Westerberg 11 X 

24 Tomas Arvidsson 10 X 

 Kjell Eriksson 10 X 

 Inger Frimansson 10 X 

 Catharina Kjellberg 10 – 

 Staffan Westerlund 10 X 

Kommentar: I Kjell E. Genbergs siffra har de 9 kriminalromaner publicerade under 
pseudonymen Christian Aage räknats in. Antalet deckare Genberg publicerat i eget 
namn är 31. Till Gösta Unefäldts produktion har inräknats Polisen som vägrade svara 
(1979), skriven tillsammans med Valter Unefäldt. 
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Tabell C17. Förstagångsutgivning av antologier med kriminallitteratur 1977–2010: antal titlar samt 
andel titlar av utgivning per typ av förlag 

Typ av förlag Antal Andel av utgivning 

Stora deckarutgivare 8 1,0 % 
Medelstora deckarutgivare 17 6,7 % 
Små deckarutgivare 16 5,4 % 
Renodlade deckarutgivare 18 23,1 % 
Egenutgivare 4 1,4 % 
Totalt 63 3,7 % 

 

Tabell C18. Kriminalförfattarnas första förekommande verk i populationen 1977–2010 (egenutgivare 
särskilda): antal och andel titlar per femårsperiod 

 Övriga (egenutgivna 
exkluderade) 

Egenutgivna Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977–1979 61 95,3 % 3 4,7 % 64 100,0 % 

1980–1984 41 87,2 % 6 12,8 % 47 100,0 % 

1985–1989 46 90,2 % 5 9,8 % 51 100,0 % 

1990–1994 61 87,1 % 9 12,9 % 70 100,0 % 

1995–1999 46 62,2 % 28 37,8 % 74 100,0 % 

2000–2004 75 65,2 % 40 34,8 % 115 100,0 % 

2005–2009 81 51,3 % 77 48,7 % 158 100,0 % 

2010 24 54,5 % 20 45,5 % 44 100,0 % 

Totalt 435 69,8 % 188 30,2 % 623 100,0 % 

 

Tabell C19. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per kön: antal och 
andel titlar per år 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Total 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977 31 73,8 % 6 14,3 % 5 11,9 % 42 100,0 % 

1978 32 64,0 % 9 18,0 % 9 18,0 % 50 100,0 % 

1979 27 79,4 % 5 14,7 % 2 5,9 % 34 100,0 % 

1980 28 75,7 % 6 16,2 % 3 8,1 % 37 100,0 % 

1981 23 79,3 % 4 13,8 % 2 6,9 % 29 100,0 % 

1982 25 78,1 % 4 12,5 % 3 9,4 % 32 100,0 % 

1983 25 73,5 % 2 5,9 % 7 20,6 % 34 100,0 % 

1984 22 73,3 % 6 20,0 % 2 6,7 % 30 100,0 % 

1985 17 77,3 % 3 13,6 % 2 9,1 % 22 100,0 % 

1986 27 75,0 % 5 13,9 % 4 11,1 % 36 100,0 % 

1987 24 80,0 % 3 10,0 % 3 10,0 % 30 100,0 % 
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 Kön 

Man Kvinna Övriga Total 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
1988 25 89,3 % 1 3,6 % 2 7,1 % 28 100,0 % 

1989 27 81,8 % 3 9,1 % 3 9,1 % 33 100,0 % 

1990 27 79,4 % 2 5,9 % 5 14,7 % 34 100,0 % 

1991 36 73,5 % 8 16,3 % 5 10,2 % 49 100,0 % 

1992 26 74,3 % 3 8,6 % 6 17,1 % 35 100,0 % 

1993 33 80,5 % 2 4,9 % 6 14,6 % 41 100,0 % 

1994 31 93,9 % 1 3,0 % 1 3,0 % 33 100,0 % 

1995 33 84,6 % 0 0,0 % 6 15,4 % 39 100,0 % 

1996 34 89,5 % 1 2,6 % 3 7,9 % 38 100,0 % 

1997 32 82,1 % 4 10,3 % 3 7,7 % 39 100,0 % 

1998 35 72,9 % 9 18,8 % 4 8,3 % 48 100,0 % 

1999 37 67,3 % 16 29,1 % 2 3,6 % 55 100,0 % 

2000 31 57,4 % 20 37,0 % 3 5,6 % 54 100,0 % 

2001 37 66,1 % 17 30,4 % 2 3,6 % 56 100,0 % 

2002 51 64,6 % 23 29,1 % 5 6,3 % 79 100,0 % 

2003 39 60,0 % 24 36,9 % 2 3,1 % 65 100,0 % 

2004 56 65,9 % 24 28,2 % 5 5,9 % 85 100,0 % 

2005 47 66,2 % 20 28,2 % 4 5,6 % 71 100,0 % 

2006 48 64,0 % 22 29,3 % 5 6,7 % 75 100,0 % 

2007 47 61,0 % 26 33,8 % 4 5,2 % 77 100,0 % 

2008 49 61,3 % 23 28,7 % 8 10,0 % 80 100,0 % 

2009 66 61,1 % 40 37,0 % 2 1,9 % 108 100,0 % 

2010 65 59,1 % 37 33,6 % 8 7,3 % 110 100,0 % 

Totalt 1193 69,8 % 379 22,2 % 136 8,0 % 1708 100,0 % 

 

Tabell C20. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010: antal och andel titlar per 
författarkonstellation 

 Antal Andel 

 

Man 1110 65,0 % 

Kvinna 374 21,9 % 

Man & man 83 4,9 % 

Man & kvinna 25 1,5 % 

Kvinna & kvinna 5 0,3 % 

Flera författare 18 1,1 % 

Okänd pseudonym 30 1,8 % 

Antologi 63 3,7 % 

Totalt 1708 100,0 % 
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Tabell C21. Kriminalförfattarnas första förekommande verk 1977–2010 fördelade per kön: antal och 
andel titlar per år 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977 24 77,4 % 6 19,4 % 1 3,2 % 31 100,0 % 

1978 15 71,4 % 4 19,0 % 2 9,5 % 21 100,0 % 

1979 11 91,7 % 0 0,0 % 1 8,3 % 12 100,0 % 

1980 8 88,9 % 1 11,1 % 0 0,0 % 9 100,0 % 

1981 5 83,3 % 1 16,7 % 0 0,0 % 6 100,0 % 

1982 8 80,0 % 1 10,0 % 1 10,0 % 10 100,0 % 

1983 8 80,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 10 100,0 % 

1984 8 66,7 % 3 25,0 % 1 8,3 % 12 100,0 % 

1985 2 66,7 % 0 0,0 % 1 33,3 % 3 100,0 % 

1986 12 85,7 % 1 7,1 % 1 7,1 % 14 100,0 % 

1987 10 83,3 % 1 8,3 % 1 8,3 % 12 100,0 % 

1988 6 85,7 % 0 0,0 % 1 14,3 % 7 100,0 % 

1989 11 73,3 % 2 13,3 % 2 13,3 % 15 100,0 % 

1990 10 71,4 % 1 7,1 % 3 21,4 % 14 100,0 % 

1991 20 76,9 % 5 19,2 % 1 3,8 % 26 100,0 % 

1992 6 60,0 % 2 20,0 % 2 20,0 % 10 100,0 % 

1993 12 85,7 % 2 14,3 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1994 5 83,3 % 1 16,7 % 0 0,0 % 6 100,0 % 

1995 8 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 8 100,0 % 

1996 10 76,9 % 1 7,7 % 2 15,4 % 13 100,0 % 

1997 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

1998 12 54,5 % 8 36,4 % 2 9,1 % 22 100,0 % 

1999 10 52,6 % 9 47,4 % 0 0,0 % 19 100,0 % 

2000 5 35,7 % 9 64,3 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

2001 13 56,5 % 10 43,5 % 0 0,0 % 23 100,0 % 

2002 16 61,5 % 9 34,6 % 1 3,8 % 26 100,0 % 

2003 10 50,0 % 9 45,0 % 1 5,0 % 20 100,0 % 

2004 24 75,0 % 6 18,8 % 2 6,2 % 32 100,0 % 

2005 14 63,6 % 8 36,4 % 0 0,0 % 22 100,0 % 

2006 21 75,0 % 5 17,9 % 2 7,1 % 28 100,0 % 

2007 14 58,3 % 9 37,5 % 1 4,2 % 24 100,0 % 

2008 17 60,7 % 7 25,0 % 4 14,3 % 28 100,0 % 

2009 34 60,7 % 21 37,5 % 1 1,8 % 56 100,0 % 

2010 30 68,2 % 11 25,0 % 3 6,8 % 44 100,0 % 

Totalt 429 68,9 % 155 24,9 % 39 6,3 % 623 100,0 % 
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Tabell C22. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1977–2010 fördelad per kön: antal och 
andel titlar per typ av förlag 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Stora deckarutgivare 550 70,5 % 199 25,5 % 31 4,0 % 780 100,0 % 

Medelstora  
deckarutgivare 178 65,9 % 57 21,1 % 35 13,0 % 270 100,0 % 

Små deckarutgivare 210 70,5 % 54 18,1 % 34 11,4 % 298 100,0 % 

Renodlade  
deckarutgivare 54 69,2 % 4 5,1 % 20 25,6 % 78 100,0 % 

Egenutgivare 201 71,3 % 65 23,0 % 16 5,7 % 282 100,0 % 

Totalt 1193 69,8 % 379 22,2 % 136 8,0 % 1708 100,0 % 

 
 

Tabell C23. Förstagångsutgiven svensk kriminallitteratur 1980–2009 fördelad per kön: antal och 
andel titlar per femårsperiod 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1980–1984 123 75,9 % 22 13,6 % 17 10,5 % 162 100,0 % 

1985–1989 120 80,5 % 15 10,1 % 14 9,4 % 149 100,0 % 

1990–1994 153 79,7 % 16 8,3 % 23 12,0 % 192 100,0 % 

1995–1999 171 78,1 % 30 13,7 % 18 8,2 % 219 100,0 % 

2000–2004 214 63,1 % 108 31,9 % 17 5,0 % 339 100,0 % 

2005–2009 257 62,5 % 131 31,9 % 23 5,6 % 411 100,0 % 

Totalt 1038 70,5 % 322 21,9 % 112 7,6 % 1472 100,0 % 

 
 

Tabell C24. Kriminalförfattarnas första förekommande verk 1980–2009 fördelade per kön: antal och 
andel titlar per femårsperiod 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1980–1984 37 78,7 % 6 12,8 % 4 8,5 % 47 100,0 % 

1985–1989 41 80,4 % 4 7,8 % 6 11,8 % 51 100,0 % 

1990–1994 53 75,7 % 11 15,7 % 6 8,6 % 70 100,0 % 

1995–1999 50 67,6 % 20 27,0 % 4 5,4 % 74 100,0 % 

2000–2004 68 59,1 % 43 37,4 % 4 3,5 % 115 100,0 % 

2005–2009 100 63,3 % 50 31,6 % 8 5,1 % 158 100,0 % 

Totalt 349 67,8 % 134 26,0 % 32 6,2 % 515 100,0 % 
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Tabell C25. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per typ av förlag: antal och andel titlar per år 

 Typ av förlag 

Stora  
deckarutgivare 

Medelstora 
deckar-
utgivare 

Små  
deckarutgivare 

Renodlade 
deckar-
utgivare 

Egenutgivare Totalt 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

 

1977 7 43,8 % 5 31,2 % 4 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

1978 8 53,3 % 5 33,3 % 2 13,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1979 8 47,1 % 6 35,3 % 3 17,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 17 100,0 % 

1980 8 61,5 % 3 23,1 % 2 15,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1981 8 61,5 % 4 30,8 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1982 11 73,3 % 3 20,0 % 1 6,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1983 12 85,7 % 1 7,1 % 1 7,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1984 10 76,9 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1985 9 90,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1986 7 53,8 % 2 15,4 % 4 30,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1987 7 70,0 % 1 10,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1988 7 87,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 12,5 % 8 100,0 % 

1989 8 80,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1990 10 83,3 % 1 8,3 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

1991 7 58,3 % 2 16,7 % 2 16,7 % 0 0,0 % 1 8,3 % 12 100,0 % 

1992 12 75,0 % 1 6,2 % 3 18,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

1993 12 85,7 % 1 7,1 % 1 7,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1994 12 80,0 % 0 0,0 % 3 20,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1995 12 85,7 % 1 7,1 % 1 7,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1996 12 85,7 % 0 0,0 % 1 7,1 % 1 7,1 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1997 10 66,7 % 0 0,0 % 2 13,3 % 3 20,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1998 11 64,7 % 1 5,9 % 4 23,5 % 1 5,9 % 0 0,0 % 17 100,0 % 

1999 14 66,7 % 0 0,0 % 4 19,0 % 2 9,5 % 1 4,8 % 21 100,0 % 

2000 20 83,3 % 2 8,3 % 1 4,2 % 1 4,2 % 0 0,0 % 24 100,0 % 

2001 16 88,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 11,1 % 0 0,0 % 18 100,0 % 

2002 19 79,2 % 1 4,2 % 1 4,2 % 2 8,3 % 1 4,2 % 24 100,0 % 

2003 16 66,7 % 1 4,2 % 3 12,5 % 2 8,3 % 2 8,3 % 24 100,0 % 

2004 16 80,0 % 1 5,0 % 1 5,0 % 2 10,0 % 0 0,0 % 20 100,0 % 

2005 16 80,0 % 1 5,0 % 2 10,0 % 1 5,0 % 0 0,0 % 20 100,0 % 

2006 17 89,5 % 0 0,0 % 2 10,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 19 100,0 % 

2007 19 73,1 % 3 11,5 % 1 3,8 % 2 7,7 % 1 3,8 % 26 100,0 % 

2008 17 81,0 % 2 9,5 % 1 4,8 % 1 4,8 % 0 0,0 % 21 100,0 % 

2009 12 75,0 % 3 18,8 % 1 6,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

2010 9 81,8 % 2 18,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 100,0 % 

Totalt 399 73,9 % 56 10,4 % 58 10,7 % 20 3,7 % 7 1,3 % 540 100,0 % 
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Tabell C26. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1980–2009 fördelade 
per typ av förlag: antal och andel titlar per femårsperiod 

 Typ av förlag 

Stora  
deckarutgivare 

Medelstora  
deckarutgivare 

Små  
deckarutgivare 

Renodlade  
deckarutgivare 

Egenutgivare Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1980–1984 49 72,1 % 13 19,1 % 6 8,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 68 100,0 % 

1985–1989 38 74,5 % 4 7,8 % 8 15,7 % 0 0,0 % 1 2,0 % 51 100,0 % 

1990–1994 53 76,8 % 5 7,2 % 10 14,5 % 0 0,0 % 1 1,4 % 69 100,0 % 

1995–1999 59 72,8 % 2 2,5 % 12 14,8 % 7 8,6 % 1 1,2 % 81 100,0 % 

2000–2004 87 79,1 % 5 4,5 % 6 5,5 % 9 8,2 % 3 2,7 % 110 100,0 % 

2005–2009 81 79,4 % 9 8,8 % 7 6,9 % 4 3,9 % 1 1,0 % 102 100,0 % 

Totalt 367 76,3 % 38 7,9 % 49 10,2 % 20 4,2 % 7 1,5 % 481 100,0 % 

 

Tabell C27. De mest framgångsrika kriminalförfattarnas andel av den totala utgivningen exklusive 
egenutgivare 1977–2010: antal och andel titlar per år 

  

Framgångsrika Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977 16 38,1 % 26 61,9 % 42 100,0 % 

1978 15 32,6 % 31 67,4 % 46 100,0 % 

1979 16 50,0 % 16 50,0 % 32 100,0 % 

1980 13 36,1 % 23 63,9 % 36 100,0 % 

1981 13 44,8 % 16 55,2 % 29 100,0 % 

1982 15 50,0 % 15 50,0 % 30 100,0 % 

1983 14 43,8 % 18 56,2 % 32 100,0 % 

1984 13 44,8 % 16 55,2 % 29 100,0 % 

1985 10 45,5 % 12 54,5 % 22 100,0 % 

1986 13 36,1 % 23 63,9 % 36 100,0 % 

1987 10 33,3 % 20 66,7 % 30 100,0 % 

1988 7 33,3 % 14 66,7 % 21 100,0 % 

1989 10 33,3 % 20 66,7 % 30 100,0 % 

1990 12 38,7 % 19 61,3 % 31 100,0 % 

1991 11 23,4 % 36 76,6 % 47 100,0 % 

1992 16 45,7 % 19 54,3 % 35 100,0 % 

1993 14 36,8 % 24 63,2 % 38 100,0 % 

1994 15 51,7 % 14 48,3 % 29 100,0 % 

1995 14 43,8 % 18 56,2 % 32 100,0 % 

1996 14 48,3 % 15 51,7 % 29 100,0 % 

1997 15 42,9 % 20 57,1 % 35 100,0 % 

1998 17 43,6 % 22 56,4 % 39 100,0 % 

1999 20 42,6 % 27 57,4 % 47 100,0 % 

2000 24 47,1 % 27 52,9 % 51 100,0 % 
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Framgångsrika Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
2001 18 40,0 % 27 60,0 % 45 100,0 % 

2002 23 37,1 % 39 62,9 % 62 100,0 % 

2003 22 41,5 % 31 58,5 % 53 100,0 % 

2004 20 29,0 % 49 71,0 % 69 100,0 % 

2005 20 37,0 % 34 63,0 % 54 100,0 % 

2006 19 34,5 % 36 65,5 % 55 100,0 % 

2007 25 45,5 % 30 54,5 % 55 100,0 % 

2008 21 34,4 % 40 65,6 % 61 100,0 % 

2009 16 22,5 % 55 77,5 % 71 100,0 % 

2010 11 15,1 % 62 84,9 % 73 100,0 % 

Totalt 532 37,3 % 894 62,7 % 1426 100,0 % 

 

Tabell C28. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per generation: antal och andel titlar per år 

 Generation 

Genredebut 
1949–1976 

Genredebut 
1977–1997 

Genredebut 
1998–2009 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977 16 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

1978 14 93,3 % 1 6,7 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1979 15 88,2 % 2 11,8 % 0 0,0 % 17 100,0 % 

1980 13 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1981 12 92,3 % 1 7,7 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1982 13 86,7 % 2 13,3 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1983 12 85,7 % 2 14,3 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1984 10 76,9 % 3 23,1 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1985 8 80,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1986 10 76,9 % 3 23,1 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1987 5 50,0 % 5 50,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1988 5 62,5 % 3 37,5 % 0 0,0 % 8 100,0 % 

1989 6 60,0 % 4 40,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1990 8 66,7 % 4 33,3 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

1991 5 41,7 % 7 58,3 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

1992 6 37,5 % 10 62,5 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

1993 8 57,1 % 6 42,9 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1994 6 40,0 % 9 60,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1995 7 50,0 % 7 50,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1996 7 50,0 % 7 50,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1997 8 53,3 % 7 46,7 % 0 0,0 % 15 100,0 % 
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 Generation 

Genredebut 
1949–1976 

Genredebut 
1977–1997 

Genredebut 
1998–2009 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
1998 6 35,3 % 7 41,2 % 4 23,5 % 17 100,0 % 

1999 8 38,1 % 8 38,1 % 5 23,8 % 21 100,0 % 

2000 6 25,0 % 10 41,7 % 8 33,3 % 24 100,0 % 

2001 7 38,9 % 6 33,3 % 5 27,8 % 18 100,0 % 

2002 7 29,2 % 9 37,5 % 8 33,3 % 24 100,0 % 

2003 6 25,0 % 8 33,3 % 10 41,7 % 24 100,0 % 

2004 5 25,0 % 4 20,0 % 11 55,0 % 20 100,0 % 

2005 4 20,0 % 7 35,0 % 9 45,0 % 20 100,0 % 

2006 3 15,8 % 6 31,6 % 10 52,6 % 19 100,0 % 

2007 5 19,2 % 6 23,1 % 15 57,7 % 26 100,0 % 

2008 2 9,5 % 6 28,6 % 13 61,9 % 21 100,0 % 

2009 2 12,5 % 5 31,2 % 9 56,2 % 16 100,0 % 

2010 1 9,1 % 3 27,3 % 7 63,6 % 11 100,0 % 

Totalt 256 47,4 % 170 31,5 % 114 21,1 % 540 100,0 % 

 

Tabell C29. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per kön: antal och andel titlar per år 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Total 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977 13 81,2 % 3 18,8 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

1978 10 66,7 % 4 26,7 % 1 6,7 % 15 100,0 % 

1979 14 82,4 % 3 17,6 % 0 0,0 % 17 100,0 % 

1980 9 69,2 % 3 23,1 % 1 7,7 % 13 100,0 % 

1981 10 76,9 % 3 23,1 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1982 11 73,3 % 3 20,0 % 1 6,7 % 15 100,0 % 

1983 11 78,6 % 2 14,3 % 1 7,1 % 14 100,0 % 

1984 10 76,9 % 3 23,1 % 0 0,0 % 13 100,0 % 

1985 8 80,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1986 9 69,2 % 3 23,1 % 1 7,7 % 13 100,0 % 

1987 8 80,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1988 7 87,5 % 1 12,5 % 0 0,0 % 8 100,0 % 

1989 9 90,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

1990 11 91,7 % 0 0,0 % 1 8,3 % 12 100,0 % 

1991 9 75,0 % 3 25,0 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

1992 14 87,5 % 2 12,5 % 0 0,0 % 16 100,0 % 

1993 13 92,9 % 1 7,1 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1994 15 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 
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 Kön 

Man Kvinna Övriga Total 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
1995 14 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1996 14 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

1997 14 93,3 % 1 6,7 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

1998 13 76,5 % 4 23,5 % 0 0,0 % 17 100,0 % 

1999 16 76,2 % 5 23,8 % 0 0,0 % 21 100,0 % 

2000 17 70,8 % 7 29,2 % 0 0,0 % 24 100,0 % 

2001 15 83,3 % 3 16,7 % 0 0,0 % 18 100,0 % 

2002 17 70,8 % 7 29,2 % 0 0,0 % 24 100,0 % 

2003 15 62,5 % 9 37,5 % 0 0,0 % 24 100,0 % 

2004 13 65,0 % 7 35,0 % 0 0,0 % 20 100,0 % 

2005 15 75,0 % 5 25,0 % 0 0,0 % 20 100,0 % 

2006 12 63,2 % 7 36,8 % 0 0,0 % 19 100,0 % 

2007 17 65,4 % 9 34,6 % 0 0,0 % 26 100,0 % 

2008 13 61,9 % 8 38,1 % 0 0,0 % 21 100,0 % 

2009 9 56,2 % 6 37,5 % 1 6,2 % 16 100,0 % 

2010 6 54,5 % 4 36,4 % 1 9,1 % 11 100,0 % 

Totalt 411 76,1 % 121 22,4 % 8 1,5 % 540 100,0 % 

Kommentar: Varje verk skrivet av två manliga författare, t.ex. Anders Roslund & Börge 
Hellström och Leif Silbersky & Olov Svedelid, har räknats som ett verk skrivet av en 
man. Till gruppen övriga har förts utgåvor av den okända pseudonymen Bo Balderson, 
samt Lars Kepler, pseudonymen för Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho  
Ahndoril. 

Tabell C30. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1980–2009 fördelade 
per kön: antal och andel titlar per femårsperiod 

 Kön 

Man Kvinna Övriga Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1980–1984 51 75,0 % 14 20,6 % 3 4,4 % 68 100,0 % 

1985–1989 41 80,4 % 9 17,6 % 1 2,0 % 51 100,0 % 

1990–1994 62 89,9 % 6 8,7 % 1 1,4 % 69 100,0 % 

1995–1999 71 87,7 % 10 12,3 % 0 0,0 % 81 100,0 % 

2000–2004 77 70,0 % 33 30,0 % 0 0,0 % 110 100,0 % 

2005–2009 66 64,7 % 35 34,3 % 1 1,0 % 102 100,0 % 

Totalt 368 76,5 % 107 22,2 % 6 1,2 % 481 100,0 % 

Kommentar: Varje verk skrivet av två manliga författare, t.ex. Anders Roslund & Börge 
Hellström och Leif Silbersky & Olov Svedelid, har räknats som ett verk skrivet av en 
man. Till gruppen övriga har förts utgåvor av den okända pseudonymen Bo Balderson, 
samt Lars Kepler, pseudonymen för Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho  
Ahndoril. 
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Tabell C31. Beaktade prisbelöningar 
 

 

Pris 

 

 

Prisutdelande instans 

 

 

Tidsperiod 

Belöningar i  
populationen 
(mest fram-
gångsrika) 

Bästa svenska kriminalroman Svenska Deckarakademin 1982– 29 (29) 

The Edgar Allan Poe Award Mystery Writers of  
America 

1954– 0 (0) 

Glasnyckeln Skandinaviska  
Kriminalsällskapet 

1992– 8 (8) 

The Gold Dagger Crime Writers’ Association 1955– 1 (1) 

The International Dagger Crime Writers’ Association 2006– 2 (2) 

Polonipriset Svenska Deckarakademin 1998–2001 4 (3) 

Sherlock-priset Expressen 1955–1986 9 (4) 

Svenska Deckarakademins 
Debutpris 

Svenska Deckarakademin 1971– (oregel-
bundet) 

19 (8) 

Genreexterna pris   3 (3) 

Totalt   75 (58) 

Källor: Augustpriset, URL: www.augustpriset.se; Crime Writers’ Association, URL: 
www.thecwa.co.uk; ”Katapultpriset”, Sveriges författarförbund, URL:   
www.forfattarforbundet.se; Lundin (1993); Nordiska rådet, URL: www.norden.org, 
Skandinaviska Kriminalsällskapet, URL: www.hem.passagen.se/skskrim; Svenska Deck-
arakademin, URL: www.deckarakademin.se. Kommentar: The Gold Dagger har bytt 
namn ett flertal gånger. Priset hette 1955–1959 The Crossed Red Herrings Award, och 
2006–2008 The Duncan Lawrie Dagger. Det har emellertid alltid utdelats av CWA. 
Detsamma gäller The International Dagger som 2006–2008 hette The Duncan Lawrie 
International Dagger. Polonipriset utdelades till lovande kvinnlig deckarförfattare för att 
stimulera kvinnor till kriminallitterärt skrivande. Priset avskaffades 2001 då syftet ansågs 
ha uppnåtts. Svenska Deckarakademins Debutpris utdelas sedan 1971, dock endast de år 
en stark debut föreligger, totalt 21 st. pris i perioden 1971–2010. 
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Tabell C32. Författare vars förstagångsutgåvor av kriminallitteratur 1977–2010 belönats med minst 
två priser 

Författare Antal 
pris 

Specificerade priser 

Håkan Nesser 5 BSK 2007; GN 2000; BSK 1996; BSK 1994; SDD 1993 

Henning Mankell 4 GD 2001; BSK 1995; GN 1992; BSK 1991 

Leif G.W. Persson 4 GN 2011; BSK 2010; BSK 2003; BSK 1982 

Johan Theorin 4 ID 2010; GN 2009; BSK 2008; SDD 2007 

Kjell-Olof Bornemark 3 BSK 1989; SDD 1982; SP 1982 

Åke Edwardson 3 BSK 2001; BSK 1997; SDD 1995 

Kerstin Ekman 3 NRL 1994; BSK 1993; AP 1993 

Stieg Larsson 3 GN 2008; BSK 2006; GN 2006 

Roslund & Hellström 3 ID 2011; BSK 2009; GN 2005 

Staffan Westerlund 3 BSK 1986; SP 1985; BSK 1984 

Jean Bolinder 2 BSK 1990; BSK 1985 

Ulf Durling 2 BSK 1983; SP 1983 

Kjell Eriksson 2 BSK 2002; SDD 1999 

Inger Frimansson 2 BSK 2005; BSK 1998 

Åsa Larsson 2 BSK 2004; SDD 2003 

Eva-Marie Liffner 2 PP 2001; SDD 2001 

Liza Marklund 2 PP 1998; SDD 1998 

Aino Trosell 2 BSK 2000; PP 1999  

Gösta Unefäldt 2 BSK 1992; SP 1979 

Källor: Augustpriset, URL: www.augustpriset.se; Crime Writers Association, URL: 
www.thecwa.co.uk; Lundin 1993; Nordiska rådet, URL: www.norden.org; Skandinaviska 
Kriminalsällskapet, URL: www.hem.passagen.se/skskrim; Svenska Deckarakademin, 
URL: www.deckarakademin.se. Kommentar: AP = Augustpriset; BSK = Bästa svenska 
kriminalroman; GN = Glasnyckeln; GD = The Gold Dagger; ID = The International 
Dagger; NRL = Nordiska rådets litteraturpris; PP = Polonipriset: SP = Sherlock-priset; 
SDD = Svenska Deckarakademins Debutpris. Gösta Unefäldt belönades med Sherlock-
priset 1979 för Polisen som vägrade svara. Romanen skrevs visserligen tillsammans med 
Valter Unefäldt, men varandes den första delen i Gösta Unefäldts fortsatta ”Polisen 
som”-kriminalromaner, har den räknats som en del av dennes författarskap. 
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Tabell C33. Prisbelönade förstagångsutgåvor av svensk kriminallitteratur fördelade per författarens 
kön: antal och andel priser per femårsperiod 

 Kön 

Man Kvinna Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1977–1979 2 66,7 % 1 33,3 % 3 100,0 % 

1980–1984 9 100,0 % 0 0,0 % 9 100,0 % 

1985–1989 8 100,0 % 0 0,0 % 8 100,0 % 

1990–1994 8 72,7 % 3 27,3 % 11 100,0 % 

1995–1999 7 63,6 % 4 36,4 % 11 100,0 % 

2000–2004 7 46,7 % 8 53,3 % 15 100,0 % 

2005–2009 10 76,9 % 3 23,1 % 13 100,0 % 

2010–2011 5 100,0 % 0 0,0 % 5 100,0 % 

Totalt 56 74,7 % 19 25,3 % 75 100,0 % 

Källor: Augustpriset, URL: www.augustpriset.se; Crime Writers’ Association, URL: 
www.thecwa.co.uk; ”Katapultpriset”, Sveriges författarförbund, URL:   
www.forfattarforbundet.se; Lundin 1993; Nordiska rådet, URL: www.norden.org, Skan-
dinaviska Kriminalsällskapet, URL: www.hem.passagen.se/skskrim; Svenska Deckaraka-
demin, URL: www.deckarakademin.se. 

 

Tabell C34. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 fördelade 
per generation: antal och andel titlar per förlagstyp 

 Generation 

Genredebut 
1949–1976 

Genredebut 
1977–1997 

Genredebut 
1998–2009 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Stora  
deckarutgivare 168 65,6 % 138 81,2 % 93 81,6 % 399 73,9 % 

Medelstora 
deckarutgivare 35 13,7 % 9 5,3 % 12 10,5 % 56 10,4 % 

Små  
deckarutgivare 27 10,5 % 22 12,9 % 9 7,9 % 58 10,7 % 

Renodlade 
deckarutgivare 20 7,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 20 3,7 % 

Egenutgivare 6 2,3 % 1 0,6 % 0 0,0 % 7 1,3 % 

Totalt 256 100,0 % 170 100,0 % 114 100,0 % 540 100,0 % 
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Tabell C35. Förlag med minst tio förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 
1980–2009 fördelade per decennium: antal och andel titlar per förlag 

 Decennium 

1980-tal 1990-tal 2000-tal Total 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Norstedts 17 14,3 % 28 18,7 % 30 14,2 % 75 15,6 % 

Bonniers 14 11,8 % 10 6,7 % 30 14,2 % 54 11,2 % 

Wahlström & 
Widstrand 2 1,7 % 21 14,0 % 23 10,8 % 46 9,6 % 

Forum 10 8,4 % 9 6,0 % 17 8,0 % 36 7,5 % 

AWE/Gebers 29 24,4 % 4 2,7 % 0 0,0 % 33 6,9 % 

Carlssons 9 7,6 % 14 9,3 % 8 3,8 % 31 6,4 % 

Tre böcker 0 0,0 % 12 8,0 % 10 4,7 % 22 4,6 % 

Piratförlaget 0 0,0 % 0 0,0 % 20 9,4 % 20 4,2 % 

Ordfront 0 0,0 % 9 6,0 % 11 5,2 % 20 4,2 % 

Mälaröbörsen 
/MBF 0 0,0 % 5 3,3 % 11 5,2 % 16 3,3 % 

Bra Böcker 6 5,0 % 3 2,0 % 7 3,3 % 16 3,3 % 

Prisma 0 0,0 % 2 1,3 % 12 5,7 % 14 2,9 % 

Övriga förlag 32 26,8 % 33 22,0 % 33 15,5 % 98 20,3 % 

Total 119 100,0 % 150 100,0 % 212 100,0 % 481 100,0 % 

 

Tabell C36. Förlag med minst tio förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 
1977-2010 fördelade per generation: antal och andel titlar per förlag 

 Generation 

Genredebut 
1949–1976 

Genredebut 1977–
1997 

Genredebut 
1998–2009 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Norstedts 29 11,3 % 38 22,4 % 14 12,3 % 81 15,0 % 

Bonniers 21 8,2 % 22 12,9 % 19 16,7 % 62 11,5 % 

Wahlström & 
Widstrand 24 9,4 % 12 7,1 % 12 10,5 % 48 8,9 % 

Forum 31 12,1 % 4 2,4 % 9 7,9 % 44 8,1 % 

AWE/Gebers 40 15,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 40 7,4 % 

Carlssons 12 4,7 % 19 11,2 % 0 0,0 % 31 5,7 % 

Tre böcker 0 0,0 % 22 12,9 % 0 0,0 % 22 4,1 % 

Piratförlaget 0 0,0 % 7 4,1 % 14 12,3 % 21 3,9 % 

Ordfront 0 0,0 % 11 6,5 % 9 7,9 % 20 3,7 % 

Mälaröbörsen 
/MBF 16 6,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 3,0 % 

Bra Böcker 9 3,5 % 2 1,2 % 5 4,4 % 16 3,0 % 

Prisma 2 0,8 % 1 0,6 % 11 9,6 % 14 2,6 % 

Övriga förlag 72 28,2 % 32 18,7 % 21 18,4 % 125 23,1 % 

Totalt 256 100,0 % 170 100,0 % 114 100,0 % 540 100,0 % 



152| DECKARBOOMEN UNDER LUPP 
 

 

Tabell C37. Förstagångsutgåvor av de mest framgångsrika kriminalförfattarna 1977–2010 utgivna 
på Bonnierförlagen och Norstedts förlagsgrupp fördelade per förlag: antal och andel titlar per år 

  

Albert  
Bonniers 

Forum Wahlström & 
Widstrand 

Norstedts Prisma Övriga förlag Totalt 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

A
ntal 

 A
ndel 

 

1977 1 6,2 % 3 18,8 % 0 0,0 % 1 6,2 % 0 0,0 % 11 68,8 % 16 100,0 % 

1978 2 13,3 % 2 13,3 % 0 0,0 % 2 13,3 % 0 0,0 % 9 60,0 % 15 100,0 % 

1979 1 5,9 % 2 11,8 % 0 0,0 % 2 11,8 % 0 0,0 % 12 70,6 % 17 100,0 % 

1980 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 1 7,7 % 0 0,0 % 9 69,2 % 13 100,0 % 

1981 1 7,7 % 2 15,4 % 0 0,0 % 1 7,7 % 0 0,0 % 9 69,2 % 13 100,0 % 

1982 2 13,3 % 1 6,7 % 0 0,0 % 3 20,0 % 0 0,0 % 9 60,0 % 15 100,0 % 

1983 2 14,3 % 1 7,1 % 0 0,0 % 2 14,3 % 0 0,0 % 9 64,3 % 14 100,0 % 

1984 1 7,7 % 2 15,4 % 0 0,0 % 2 15,4 % 0 0,0 % 8 61,5 % 13 100,0 % 

1985 1 10,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 7 70,0 % 10 100,0 % 

1986 2 15,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 15,4 % 0 0,0 % 9 69,2 % 13 100,0 % 

1987 1 10,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 6 60,0 % 10 100,0 % 

1988 1 12,5 % 0 0,0 % 1 12,5 % 1 12,5 % 0 0,0 % 5 62,5 % 8 100,0 % 

1989 1 10,0 % 1 10,0 % 1 10,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 5 50,0 % 10 100,0 % 

1990 1 8,3 % 1 8,3 % 2 16,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 7 58,3 % 12 100,0 % 

1991 1 8,3 % 0 0,0 % 2 16,7 % 2 16,7 % 0 0,0 % 7 58,3 % 12 100,0 % 

1992 0 0,0 % 1 6,2 % 2 12,5 % 4 25,0 % 1 6,2 % 8 50,0 % 16 100,0 % 

1993 2 14,3 % 1 7,1 % 2 14,3 % 4 28,6 % 0 0,0 % 5 35,7 % 14 100,0 % 

1994 1 6,7 % 1 6,7 % 2 13,3 % 4 26,7 % 0 0,0 % 7 46,7 % 15 100,0 % 

1995 1 7,1 % 1 7,1 % 2 14,3 % 3 21,4 % 0 0,0 % 7 50,0 % 14 100,0 % 

1996 1 7,1 % 1 7,1 % 2 14,3 % 4 28,6 % 0 0,0 % 6 42,9 % 14 100,0 % 

1997 1 6,7 % 1 6,7 % 3 20,0 % 1 6,7 % 0 0,0 % 9 60,0 % 15 100,0 % 

1998 1 5,9 % 1 5,9 % 2 11,8 % 2 11,8 % 0 0,0 % 11 64,7 % 17 100,0 % 

1999 1 4,8 % 1 4,8 % 2 9,5 % 3 14,3 % 1 4,8 % 13 61,9 % 21 100,0 % 

2000 1 4,2 % 2 8,3 % 2 8,3 % 3 12,5 % 3 12,5 % 13 54,2 % 24 100,0 % 

2001 1 5,6 % 1 5,6 % 3 16,7 % 4 22,2 % 1 5,6 % 8 44,4 % 18 100,0 % 

2002 2 8,3 % 2 8,3 % 2 8,3 % 3 12,5 % 3 12,5 % 12 50,0 % 24 100,0 % 

2003 3 12,5 % 2 8,3 % 2 8,3 % 2 8,3 % 1 4,2 % 14 58,3 % 24 100,0 % 

2004 4 20,0 % 2 10,0 % 2 10,0 % 2 10,0 % 2 10,0 % 8 40,0 % 20 100,0 % 

2005 3 15,0 % 1 5,0 % 1 5,0 % 5 25,0 % 1 5,0 % 9 45,0 % 20 100,0 % 

2006 4 21,1 % 2 10,5 % 3 15,8 % 2 10,5 % 1 5,3 % 7 36,8 % 19 100,0 % 

2007 4 15,4 % 1 3,8 % 3 11,5 % 4 15,4 % 0 0,0 % 14 53,8 % 26 100,0 % 

2008 5 23,8 % 2 9,5 % 3 14,3 % 3 14,3 % 0 0,0 % 8 38,1 % 21 100,0 % 

2009 3 18,8 % 2 12,5 % 2 12,5 % 2 12,5 % 0 0,0 % 7 43,8 % 16 100,0 % 

2010 4 36,4 % 1 9,1 % 2 18,2 % 1 9,1 % 0 0,0 % 3 27,3 % 11 100,0 % 

Totalt 62 11,5 % 44 8,1 % 48 8,9 % 81 15,0 % 14 2,6 % 291 53,9 % 540 100,0 % 
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Tabell C38. Bästsäljande svenska kriminalförfattare 1998–2010 (belönade med Pocketpriset 1999–
2009, och/eller återfunna på Svensk Bokhandels årliga topp 40-bästsäljarlista 2004–2010): 
respektive författares antal kriminalromaner per förlag 

Författare Förlag Tidsperiod Antal verk 
Karin Alvtegen Legenda 1998 1 
 Natur & Kultur 2000–2007 3 
    
Arne Dahl (pseud.) Bra Böcker 1998–2002 5 
 Albert Bonniers 2004–2010 5 
    
Åke Edwardson Norstedts 1998–2008 10 
 Leopard förlag 2009–2010 2 
    
Kjell Eriksson Ordfront 2000–2010 9 
    
Inger Frimansson Norstedts 1999–2010 7 
    
Carin Gerhardsen Ordfront 2008–2010 3 
    
Björn Hellberg Tre böcker 1998–2002 5 
 Ordupplaget 2003–2006 4 
 Lind & Co. 2007–2010 4 
    
Anna Jansson Prisma 2000–2006 7 
 Norstedts 2007–2010 4 
    
Mari Jungstedt Albert Bonniers 2003–2010 8 
    
Mons Kallentoft Natur & Kultur 2000–2010 5 
    
Lars Kepler (pseud.) Albert Bonniers 2009–2010 2 
    
Jens Lapidus Wahlström & Widstrand 2006–2010 2 
    
Stieg Larsson Norstedts 2005–2007 3 
    
Åsa Larsson Albert Bonniers 2003–2010 4 
    
Lars Bill Lundholm Forum 2002–2005 3 
 Lind & Co. 2009–2010 1 
    
Camilla Läckberg Warne förlag 2003 1 
 Forum 2004–2010 6 
    
Henning Mankell Ordfront 1998–2000 4 
 Leopard förlag 2002–2010 4 
    
Liza Marklund Ordupplaget 1998–1999 2 
 Piratförlaget 2000–2010 7 
    
Jonas Moström Natur & Kultur 2004–2008 3 
 Lind & Co. 2009–2010 2 
    
Jan Mårtenson Wahlström & Widstrand 1998–2010 13 
    
Håkan Nesser Albert Bonniers 1998–2010 14 
    
Leif G.W. Persson Piratförlaget 2002–2005 3 
 Albert Bonniers 2007–2010 3 
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Författare Förlag Tidsperiod Antal verk 
Anders Roslund & 
Börge Hellström 

Piratförlaget 2004–2010 5 

    
Viveca Sten Forum 2008–2010 3 
    
Johan Theorin Wahlström & Widstrand 2007–2010 3 
    
Helene Tursten Anamma 1998–2000 3 
 Alfabeta 2002–2005 3 
 Piratförlaget 2007–2010 3 
    
Karin Wahlberg Wahlström & Widstrand 2001–2010 7 
    
Katarina Wennstam Albert Bonniers 2007–2010 3 

 
Källor: Jurys deckarkataloger 1998–2010; Svensk Bokhandels årliga bästsäljarlistor 2004–
2010; Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. Kommentar: Antal verk är detsamma som antal verk 
i populationen. I Karin Alvtegens siffran är följaktligen inte Skam (2005) inkluderad. I 
Liza Marklunds siffra för Piratförlaget är däremot Postcard Killers (2010) inkluderad, 
skriven tillsammans med James Patterson. 
 

Tabell C39. Svenska kriminalromaner belönade med Pocketpriset i kategorin platinapocket (minst 
100 000 sålda exemplar) 2001–2009 

Författare Titel Årtal 

Marklund, Liza Studio Sex 2001 
Marklund, Liza Studio Sex 2002 
Marklund, Liza Paradiset 2003 
Marklund, Liza Prime time 2004 
Persson, Leif G.W. Mellan sommarens längtan och vinterns köld 2004 
Persson, Leif G.W. En annan tid ett annat liv 2005 
Läckberg, Camilla Predikanten 2006 
Marklund, Liza Den röda vargen 2006 
Larsson, Stieg Män som hatar kvinnor 2007 
Läckberg, Camilla Stenhuggaren 2007 
Roslund, Anders & Hellström, Börge Box 21 2007 
Lapidus, Jens Snabba cash 2008 
Larsson, Stieg Flickan som lekte med elden 2008 
Larsson, Åsa Svart stig 2008 
Läckberg, Camilla Olycksfågeln 2008 
Marklund, Liza Nobels testamente 2008 
Roslund, Anders & Hellström, Börge Edwards Finnigans upprättelse 2008 
Jungstedt, Mari I denna ljuva sommartid 2009 
Kallentoft, Mons Midvinterblod 2009 
Larsson, Stieg Luftslottet som sprängdes 2009 
Läckberg, Camilla Tyskungen 2009 
Marklund, Liza Livstid 2009 
Roslund, Anders & Hellström, Börge Flickan under gatan 2009 
Theorin, Johan Skumtimmen 2009 
Wennstam, Katarina Smuts 2009 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. 
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Tabell C40. Svenska kriminalromaner belönade med Pocketpriset i kategorin guldpocket (minst 50 
000 sålda exemplar) 1999–2009 

Författare Titel Årtal 

Mankell, Henning Den femte kvinnan 1999 
Mankell, Henning Villospår 1999 
Edwardson, Åke Dans med en ängel 2000 
Mankell, Henning Brandvägg 2000 
Mankell, Henning Steget efter 2000 
Marklund, Liza Sprängaren 2000 
Edwardson, Åke Rop från långt avstånd 2001 
Mankell, Henning Brandvägg 2001 
Mankell, Henning Pyramiden 2001 
Nesser, Håkan Münsters fall 2001 
Edwardson, Åke Låt det aldrig ta slut 2002 
Edwardson, Åke Sol och skugga 2002 
Mankell, Henning Danslärarens återkomst 2002 
Nesser, Håkan Carambole 2002 
Edwardson, Åke Himlen är en plats på jorden 2003 
Mårtenson, Jan Mord på Mauritius 2003 
Nesser, Håkan Ewa Morenos fall 2003 
Nesser, Håkan Svalan, katten, rosen, döden 2003 
Edwardson, Åke Segel av sten 2004 
Larsson, Åsa Solstorm 2004 
Mankell, Henning Innan frosten 2004 
Nesser, Håkan Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla 

(fick priset i kategorin ”Roman”) 
2004 

Wahlberg, Karin Hon som tittade in 2004 
Alvtegen, Karin Svek 2005 
Jansson, Anna Silverkronan 2005 
Larsson, Åsa Det blod som spillts 2006 
Roslund, Anders & Hellström, Börge Odjuret 2006 
Wahlberg, Karin Ett fruset liv 2006 
Edwardson, Åke Rum nr 10 2007 
Guillou, Jan Tjuvarnas marknad 2007 
Hellberg, Björn Dominans 2007 
Jansson, Anna Svart fjäril 2007 
Jungstedt, Mari Den inre kretsen 2007 
Persson, Leif G.W. Linda – som i Lindamordet 2007 
Wahlberg, Karin Flickan med majblommorna 2007 
Edwardson, Åke Vänaste land 2008 
Guillou, Jan Madame Terror (fick priset i kategorin ”Roman”) 2008 
Jansson, Anna Främmande fågel 2008 
Jungstedt, Mari Den döende dandyn 2008 
Moström, Jonas Svart cirkel 2008 
Nesser, Håkan Människa utan hund 2008 
Wahlberg, Karin Blocket 2008 
Wennstam, Katarina Smuts 2008 
Alvtegen, Karin Skugga (fick priset i kategorin ”Roman”) 2009 
Edwardson, Åke Nästan död man 2009 
Guillou, Jan Fienden inom oss (fick priset i kategorin ”Roman”) 2009 
Jansson, Anna Pojke försvunnen 2009 
Nesser, Håkan En helt annan historia 2009 
Persson, Leif G.W. Faller fritt som i en dröm 2009 
Tursten, Helene En man med litet ansikte 2009 
Wahlberg, Karin Tröstaren 2009 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. 
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Tabell C41. Svenska kriminalromaner belönade med Pocketpriset i kategorin silverpocket (minst 30 
000 sålda exemplar) 1999–2009 

Författare Titel Årtal 

Nesser, Håkan Kommissarien och tystnaden 2000 
Nesser, Håkan Kvinna med födelsemärke 2000 
Frimansson, Inger God natt min älskade 2000 
Nesser, Håkan Carambole 2001 
Edwardson, Åke Sol och skugga 2001 
Alvtegen, Karin Saknad 2002 
Nesser, Håkan Ewa Morenos fall 2002 
Edwardson, Åke Gå ut min själ 2003 
Edwardson, Åke Till allt som varit dött 2003 
Wahlberg, Karin Sista jouren 2003 
Tursten, Helene Glasdjävulen 2004 
Dahl, Arne (pseud. för Jan Arnald) En midsommarnattsdröm 2005 
Eriksson, Kjell Prinsessan av Burundi 2005 
Frimansson, Inger Mörkerspår 2005 
Hellberg, Björn Paria 2005 
Läckberg, Camilla Isprinsessan 2005 
Nesser, Håkan Kära Agnes 2005 
Wahlberg, Karin Ett fruset liv 2005 
Dahl, Arne (pseud. för Jan Arnald) Dödsmässa 2006 
Eriksson, Kjell Nattens grymma stjärnor 2006 
Eriksson, Kjell Nattskärran 2006 
Hellberg, Björn Club Karaoke 2006 
Jansson, Anna Drömmar ur snö 2006 
Jungstedt, Mari I denna stilla natt 2006 
Mårtenson, Jan Ostindiefararen 2006 
Nesser, Håkan Fallet G 2006 
Tursten, Helene Guldkalven 2006 
Wahlberg, Karin Flickan med majblommorna 2006 
Alvtegen, Karin Skuld 2007 
Dahl, Arne (pseud. för Jan Arnald) Mörkertal 2007 
Frimansson, Inger Skuggan i vattnet 2007 
Dahl, Arne (pseud. för Jan Arnald) Efterskalv 2008 
Janouch, Katerina Våta spår 2008 
Lundholm, Lars Bill Kungsholmsmorden 2008 
Läckberg, Camilla Snöstorm och mandeldoft 2008 
Gerhardsen, Carin Pepparkakshuset 2009 
Sten, Viveca I de lugnaste vatten 2009 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. Kommentar: Kategorin hette 1999–2000 ”Brons-
pocket”, ”Silverpocket” betecknade då 40 000 sålda exemplar. Bronspocketvinnare har 
räknats in då gränsen om 30 000 exemplar är densamma. Några Silverpocketbelönade 
deckare 1999–2000 (dvs. i 40 000-exemplarsklassen) finns inte. 
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Tabell C42. Svenska kriminalförfattares belönade minsta pocketförsäljning utifrån Pocketprisbelöning-
ar för kriminallitteratur 1999–2009 

Nr Författare Belönad 
försäljning 

Antal Platina Guld Silver 

1 Marklund, Liza 750 000 8 7 1 – 
2 Edwardson, Åke 540 000 12 – 9 3 
3 Nesser, Håkan 530 000 13 - 7 6 
4 Läckberg, Camilla 460 000 6 4 – 2 
5 Mankell, Henning 400 000 8 – 8 – 
6 Roslund, Anders & 

Hellström, Börge 
350 000 4 3 1 – 

7 Wahlberg, Karin 310 000 7 – 5 2 
8 Persson, Leif G.W. 300 000 4 2 2 – 
 Larsson, Stieg 300 000 3 3 – – 
10 Jungstedt, Mari 230 000 4 1 2 1 
 Jansson, Anna 230 000 5 – 4 1 
12 Larsson, Åsa 200 000 3 1 2 – 
13 Alvtegen, Karin 160 000 4 – 2 2 
14 Guillou, Jan 150 000 3 – 3 – 
 Wennstam, Katarina 150 000 2 1 1 – 
16 Hellberg, Björn 130 000 3 – 2 1 
17 Dahl, Arne (pseud. 

för Jan Arnald) 
120 000 4 – – 4 

18 Tursten, Helene 110 000 3 – 1 2 
19 Kallentoft, Mons 100 000 1 1 – – 
 Lapidus, Jens 100 000 1 1 – – 
 Theorin, Johan 100 000 1 1 – – 
22 Eriksson, Kjell 90 000 3 – – 3 
 Frimansson, Inger 90 000 3 – – 3 
24 Mårtenson, Jan 80 000 2 – 1 1 
25 Moström, Jonas 50 000 1 – 1 – 
26 Gerhardsen, Carin 30 000 1 – – 1 
 Janouch, Katerina 30 000 1 – – 1 
 Lundholm, Lars Bill 30 000 1 – – 1 
 Sten, Viveca 30 000 1 – – 1 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. Kommentar: Endast författares verk återfunna i Jurys 
deckarkataloger har räknats. Även Håkan Nessers Flugan och evigheten (1999) erhöll en 
Silverpocket 2001, men då den inte upptagits i Jurys deckarkataloger har den exkluderats 
från statistiken. Detsamma gäller Karin Alvtegens Skam (2005), som erhöll en Platina-
pocket 2007. 

 

 

 

 

 



158| DECKARBOOMEN UNDER LUPP 
 

 

Tabell C43. Svenska kriminalförfattare på Svensk Bokhandels årliga topp 10-bästsäljarlista för 
inbunden skönlitteratur 2004–2010: antal och andel titlar per författare 

 Antal Andel (%) 

 

Camilla Läckberg 6 8,6 % 

Leif G.W. Persson 5 7,1 % 

Jan Guillou 5 7,1 % 

Liza Marklund 4 5,7 % 

Henning Mankell 4 5,7 % 

Håkan Nesser 3 4,3 % 

Lars Kepler (pseud.) 3 4,3 % 

Johan Theorin 2 2,9 % 

Åsa Larsson 2 2,9 % 

Stieg Larsson 2 2,9 % 

Anders Roslund & Börge Hellström 1 1,4 % 

Liza Marklund & James Patterson 1 1,4 % 

Jens Lapidus 1 1,4 % 

Mari Jungstedt 1 1,4 % 

Björn Hellberg 1 1,4 % 

Karin Alvtegen 1 1,4 % 

Kriminallitteratur totalt 42 60,0 % 

Övrig skönlitteratur totalt 28 40,0 % 

Totalt 70 100,0 % 

Källa: Svensk Bokhandels bästsäljarlistor 2004–2010. Kommentar: Här är den samskrivna 
Postcard Killers (2010) av svenska Liza Marklund och amerikanske James Pattersson 
inräknad. 
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Tabell C44. Samtliga Pocketpriser tilldelade svenska kriminalromaner 1999–2009 fördelade per 
generation: antal och andel priser per år 

 Generation 

Debut 1949–1976 Debut 1977–1997 Debut 1998–2009 Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

1999 0 0,0 % 2 100,0 % 0 0,0 % 2 100,0 % 

2000 0 0,0 % 6 85,7 % 1 14,3 % 7 100,0 % 

2001 0 0,0 % 6 85,7 % 1 14,3 % 7 100,0 % 

2002 0 0,0 % 5 71,4 % 2 28,6 % 7 100,0 % 

2003 1 12,5 % 5 62,5 % 2 25,0 % 8 100,0 % 

2004 0 0,0 % 4 50,0 % 4 50,0 % 8 100,0 % 

2005 0 0,0 % 4 40,0 % 6 60,0 % 10 100,0 % 

2006 1 6,7 % 2 13,3 % 12 80,0 % 15 100,0 % 

2007 0 0,0 % 5 38,5 % 8 61,5 % 13 100,0 % 

2008 0 0,0 % 4 22,2 % 14 77,8 % 18 100,0 % 

2009 0 0,0 % 4 23,5 % 13 76,5 % 17 100,0 % 

Totalt 2 1,8 % 47 42,0 % 63 56,2 % 112 100,0 % 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. 

 

Tabell C45. Samtliga Pocketpriser tilldelade svenska kriminalromaner 1999–2009 fördelade per 
priskategori: antal och andel priser per generation 

 Pocketpris 

Platina Guld Silver Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Debut 1949–1976 0 0,0 % 1 2,0 % 1 2,7 % 2 1,8 % 

Debut 1977–1997 2 8,3 % 30 58,8 % 15 40,5 % 47 42,0 % 

Debut 1998–2009 22 91,7 % 20 39,2 % 21 56,8 % 63 56,2 % 

Totalt 24 100,0 % 51 100,0 % 37 100,0 % 112 100,0 % 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. 
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Tabell C46. Utgåvor av svensk kriminallitteratur på Svensk Bokhandels årliga topp 10-
bästsäljarlista för inbunden skönlitteratur 2004–2010: antal och andel titlar per kön 

 Antal Andel 

 

Man 24 57,1 % 

Kvinna 14 33,3 % 

Övriga 4 9,5 % 

Totalt 42 100,0 % 

Källa: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. Kommentar: Verk av Anders 
Roslund & Börge Hellström har förts till kategorin man. Verk av Lars Kepler (pseud. för 
Alexander Ahndoril & Alexandra Coelho Ahndoril) samt den av Liza Marklund & James 
Patterson samskrivna Postcard Killers (2010) har förts till kategorin övriga. 

 

Tabell C47. Pocketutgåvor av svensk kriminallitteratur på Svensk Bokhandels årliga topp 40-
bästsäljarlista 2004–2010 fördelade per pocketförlag: antal och andel titlar per år 

 Förlag 

Månpocket Pocketförlaget Bonnierpocket Piratförlaget 
pocket 

Leopard  
pocket 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

2004 1 20,0 % 0 0,0 % 1 20,0 % 2 40,0 % 1 20,0 % 5 100,0 % 

2005 3 60,0 % 0 0,0 % 1 20,0 % 1 20,0 % 0 0,0 % 5 100,0 % 

2006 6 85,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 14,3 % 0 0,0 % 7 100,0 % 

2007 10 71,4 % 2 14,3 % 2 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

2008 9 64,3 % 3 21,4 % 2 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100,0 % 

2009 9 60,0 % 4 26,7 % 2 13,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

2010 6 50,0 % 4 33,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

Totalt 44 61,1 % 13 18,1 % 10 13,9 % 4 5,6 % 1 1,4 % 72 100,0 % 

Källa: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. 
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Tabell C48. Samtliga Pocketpriser tilldelade svensk kriminallitteratur 1999–2009: antal och andel 
priser per typ av förlag 

 Pocketpris 

Platina Guld Silver Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Stora deckarutgivare 22 91,7 % 45 88,2 % 27 73,0 % 94 83,9 % 

Medelstora  
deckarutgivare 0 0,0 % 3 5,9 % 4 10,8 % 7 6,2 % 

Små deckarutgivare 2 8,3 % 3 5,9 % 6 16,2 % 11 9,8 % 

Renodlade  
deckarutgivare 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Egenutgivare 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Totalt 24 100,0 % 51 100,0 % 37 100,0 % 112 100,0 % 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. 

Tabell C49. Samtliga Pocketpriser tilldelade svensk kriminallitteratur 1999–2009: antal och andel 
priser per förlag 

 
 

Pocketpris 

Platina Guld Silver Totalt 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

Bonniers 3 12,5 % 13 25,5 % 10 27,0 % 26 23,2 % 

Piratförlaget 10 41,7 % 6 11,8 % 0 0,0 % 16 14,3 % 

Norstedts 3 12,5 % 10 19,6 % 3 8,1 % 16 14,3 % 

Wahlström & 
Widstrand 2 8,3 % 6 11,8 % 5 13,5 % 13 11,6 % 

Ordfront 0 0,0 % 7 13,7 % 4 10,8 % 11 9,8 % 

Ordupplaget 2 8,3 % 2 3,9 % 3 8,1 % 7 6,2 % 

Forum 4 16,7 % 0 0,0 % 2 5,4 % 6 5,4 % 

Prisma 0 0,0 % 3 5,9 % 1 2,7 % 4 3,6 % 

Natur & Kultur 0 0,0 % 3 5,9 % 1 2,7 % 4 3,6 % 

Tre böcker 0 0,0 % 0 0,0 % 2 5,4 % 2 1,8 % 

AlfabetaAnamma 0 0,0 % 0 0,0 % 2 5,4 % 2 1,8 % 

Warne 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,7 % 1 0,9 % 

Rabén Prisma 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,7 % 1 0,9 % 

Månpocket 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,7 % 1 0,9 % 

Leopard förlag 0 0,0 % 1 2,0 % 0 0,0 % 1 0,9 % 

Legenda 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,7 % 1 0,9 % 

Totalt 24 100,0 % 51 100,0 % 37 100,0 % 112 100,0 % 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. 
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Tabell C50. Samtliga titlar på Svensk Bokhandels årliga topp 10-bästsäljarlista för inbunden 
skönlitteratur 2004–2010 fördelade per genre och ursprungsland: antal och andel titlar per år 

 Svensk  
kriminallitteratur 

Övrig svensk 
skönlitteratur 

Utländsk  
kriminallitteratur 

Övrig utländsk 
skönlitteratur 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

2004 4 40,0 % 5 50,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 

2005 4 40,0 % 3 30,0 % 3 30,0 % 0 0,0 % 

2006 6 60,0 % 3 30,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 

2007 7 70,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 1 10,0 % 

2008 8 80,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 

2009 6 60,0 % 2 20,0 % 1 10,0 % 1 10,0 % 

2010 7 70,0 % 2 20,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 

Totalt 42 60,0 % 17 24,3 % 7 10,0 % 4 5,7 % 

Källor: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. Kommentar: Gränsen mellan 
kriminallitteratur och övrig skönlitteratur baseras på Jurys deckarkataloger, både för den 
inhemska och utländska kriminallitteraturen. 

 

Tabell C51. Samtliga titlar på Svensk Bokhandels årliga topp 40-bästsäljarlista 2004–2010 
fördelade per genre och ursprungsland: antal och andel titlar per år 

 Svensk  
kriminal-
litteratur 

Övrig svensk 
skönlitteratur 

Utländsk  
kriminal-
litteratur 

Övrig utländsk 
skönlitteratur 

Facklitteratur Barn- och 
ungdoms-
litteratur 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

 

2004 8 20,0 % 6 15,0 % 7 17,5 % 9 22,5 % 9 22,5 % 1 2,5 % 

2005 8 20,0 % 8 20,0 % 10 25,0 % 1 2,5 % 11 27,5 % 2 5,0 % 

2006 12 30,0 % 9 22,5 % 7 17,5 % 3 7,5 % 6 15,0 % 3 7,5 % 

2007 20 50,0 % 6 15,0 % 1 2,5 % 4 10,0 % 4 10,0 % 5 12,5 % 

2008 21 52,5 % 5 12,5 % 0 0,0 % 7 17,5 % 5 12,5 % 2 5,0 % 

2009 18 45,0 % 1 2,5 % 3 7,5 % 3 7,5 % 9 22,5 % 6 15,0 % 

2010 17 42,5 % 8 20,0 % 3 7,5 % 4 10,0 % 7 17,5 % 1 2,5 % 

Totalt 104 37,1 % 43 15,4 % 31 11,1 % 31 11,1 % 51 18,2 % 20 7,1 % 

Källor: Svensk Bokhandels årliga topplistor 2004–2010. Kommentar: När det gäller genre-
indelning har gränsen mellan fack- och skönlitteratur dragits så att gränsfall inkluderats i 
kategorin skönlitteratur. T.ex. har självbiografiska romaner som Åsa Linderborgs Mig 
äger ingen (2007) och Per Olov Enquists Ett annat liv (2008) förts till kategorin ”Övrig 
svensk skönlitteratur”. Harry Potter-böckerna och Twilight-serien har förts till kategorin 
barn- och ungdomslitteratur. Gränsen mellan kriminallitteratur och övrig skönlitteratur 
baseras på Jurys deckarkataloger. 
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Tabell C52. Samtliga Pocketpriser 1999–2009 fördelade per genre: antal och andel priser per år 

 Kriminalromaner Övriga  
romaner 

Facklitteratur Barn- och 
ungdomslitteratur 

Totalt 

Årtal Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
1999 2 20,0 % 8 80,0 % 0 0 % 0 0 % 10 100 % 
2000 7 41,2 % 8 47,1 % 2 11,8 % 0 0 % 17 100 % 
2001 7 58,3 % 5 41,7 % 0 0 % 0 0 % 12 100 % 
2002 7 43,8 % 8 50,0 % 1 6,3 % 0 0 % 16 100 % 
2003 8 50,0 % 6 37,5 % 1 6,3 % 1 6,3 % 16 100 % 
2004 7 41,2 % 8 47,1 % 2 11,8 % 0 0 % 17 100 % 
2005 11 55,0 % 6 30,0 % 2 10,0 % 1 5,0 % 20 100 % 
2006 15 42,9 % 15 42,9 % 4 11,4 % 1 2,3 % 35 100 % 
2007 13 46,4 % 10 35,7 % 5 17,9 % 0 0 % 28 100 % 
2008 18 47,4 % 11 28,9 % 8 21,1 % 1 2,6 % 38 100 % 
2009 18 48,6 % 11 29,7 % 7 18,9 % 1 2,7 % 37 100 % 
Totalt 113 45,9 % 96 39,0 % 32 13,0 % 5 2,0 % 246 100 % 

Tabell C53. Samtliga Pocketpriser i kategorin platina 1999–2009 fördelade per genre: antal och andel 
priser per år 

 Kriminalromaner Övriga  
romaner 

Facklitteratur Barn- och 
ungdomslitteratur 

Totalt 

Årtal Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
1999 0 0 % 0 0 % 0 0 %  0 0 % 0 100 % 
2000 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 100 % 
2001 1 33,3 % 2 66,7 % 0 0 % 0 0 % 3 100 % 
2002 1 50,0 % 1 50,0 % 0 0 % 0 0 % 2 100 % 
2003 1 33,3 % 2 66,7 % 0 0 % 0 0 % 3 100 % 
2004 2 50,0 % 2 50,0 % 0 0 % 0 0 % 4 100 % 
2005 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 % 0 0 % 3 100 % 
2006 2 66,7 % 1 33,3 % 0 0 % 0 0 % 3 100 % 
2007 3 42,9 % 3 42,9 % 1 14,3 % 0 0 % 7 100 % 
2008 6 85,7 % 1 14,3 % 0 0 % 0 0 % 7 100 % 
2009 8 57,1 % 3 21,4 % 3 21,4 % 0 0 % 14 100 % 
Totalt 25 54,3 % 16 34,8 % 5 10,9 % 0 0 % 46 100 % 

Källor: Sjögren 2006; Svenska Förläggareföreningen, pressmeddelande 2006–2007, samt 
Verksamhetsberättelse 2008–2009. Kommentar till tabell C52–C53: I tabell C52 har 
räknats samtliga böcker i de tre kategorierna platinapocket (mer än 100 000 sålda), 
guldpocket (mer än 50 000 sålda) samt silverpocket (mer än 30 000 sålda). 1999 och 
2000 fanns även en uppdelning mellan silverpocket (mer än 40 000 sålda) och brons-
pocket (mer än 30 000 sålda) – de har alla räknats in. Mest sålda översatta pocket (alltid 
en per år) har inte räknats in. Genreindelningen deckare/roman grundar sig inte på 
denna uppdelning Pocketpriset själva gör, utan på vad som av Jury upptagits i deckarka-
talogerna. Exempelvis har Karin Alvtegen, Jan Guillou och Håkan Nesser blivit Pocket-
prisbelönade i kategorin roman för verk vilka av Jury kategoriserats som deckare. Tvär-
tom blev Alvtegens Skam (2005) Pocketprisbelönad i kategorin deckare, en titel som inte 
finns med i deckarkatalogerna. Detsamma gäller John Ajvide Lindqvists Låt den rätte 
komma in (2004) samt Johanne Hildebrandts Fördömd (2006). 
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Tabell C54. Kriminalförfattare med fler än 100 000 utlån på Sveriges folk- och skolbibliotek 1977–
2010 fördelade per generation samt per renodlade/delvisa kriminalförfattare: antal författare per år 

 Genredebut 
1949–1976 

Genredebut 
1977–1997 

Genredebut 
1998–2009 

Utanför 
populationen 

Renodlade 
kriminal-
författare 

Delvisa 
kriminal-
författare 

Samtliga 
kriminal-
författare 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

 

    1977 9 0 0 4 10 3 13 

    1978 9 0 0 3 9 3 12 

    1979 9 0 0 3 9 3 12 

    1980 6 0 0 3 7 2 9 

    1981 7 0 0 3 7 3 10 

    1982 6 0 0 3 7 2 9 

    1983 8 0 0 3 8 3 11 

    1984 6 0 0 2 6 2 8 

    1985 6 0 0 2 6 2 8 

    1986 6 0 0 2 6 2 8 

    1987 5 0 0 2 5 2 7 

    1988 4 0 0 2 5 1 6 

    1989 5 1 0 2 5 3 8 

    1990 3 1 0 2 4 2 6 

    1991 3 1 0 2 4 2 6 

    1992 3 1 0 2 4 2 6 

    1993 3 1 0 2 4 2 6 

    1994 5 1 0 2 5 3 8 

    1995 4 2 0 1 3 4 7 

    1996 4 2 0 1 3 4 7 

    1997 4 2 0 1 3 4 7 

    1998 3 3 0 0 2 4 6 

    1999 3 3 0 0 2 4 6 

    2000 4 6 1 0 3 8 11 

    2001 4 5 1 0 2 8 10 

    2002 4 6 1 0 3 8 11 

    2003 4 6 1 0 3 8 11 

    2004 4 7 1 0 3 9 12 

    2005 3 7 4 0 4 10 14 

    2006 2 8 6 0 6 10 16 

    2007 2 8 10 0 9 11 20 

    2008 1 9 10 0 10 10 20 

    2009 1 7 10 0 10 8 18 

    2010 1 6 13 0 12 8 20 

 
Källa: Sveriges författarfond, ”De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek” 
[el. motsv.], 1977–2010. Kommentar: Ett författarpar har räknats som en författare. De 
kriminalförfattare utanför populationen som finns representerade på listorna är H.-K. 
Rönblom, Maj Sjöwall & Per Wahlöö, Vic Suneson (pseudonym för Sune Lundquist) 
och Stieg Trenter. 
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Tabell C55. Biblioteksutlåning för ett urval framgångsrika kriminalförfattare 1998–2010: antal 
utlån (i tusental) per år 

 Stieg 
Larsson 

Camilla 
Läckberg 

Henning 
Mankell 

Liza 
Marklund 

Jan  
Mårtenson 

Håkan 
Nesser 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

 

    1998 – – 456 6 198 131 

    1999 – – 479 43 231 217 

    2000 – – 438 121 232 277 

    2001 – – 506 219 249 326 

    2002 – – 443 238 243 357 

    2003 – – 419 254 218 370 

    2004 – 11 376 253 197 365 

    2005 13 62 386 265 227 413 

    2006 75 157 320 229 196 347 

    2007 206 261 276 233 179 306 

    2008 197 270 249 229 165 243 

    2009 178 269 253 204 162 240 

    2010 95 221 222 179 147 232 

Källa: Sveriges författarfond, ”De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek”, 
1998–2010. 
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Tabell C56. Kriminalförfattare med över en miljon biblioteksutlån 1983–2010 

Nr. Författare Utlån År över  
100 000 

Tidsperiod Toppår Toppantal 

1. Olov Svedelid 9 035 000 24 1983–2007 1993 557 000 
2.  Henning Mankell 5 630 000 16 1995–2010 2001 506 000 
3.  Jan Mårtenson 5 090 000 27 1983–2010 2001 249 000 
4 Jan Guillou 4 660 000 21 1989–2010 2003 308 000 
5. Håkan Nesser 3 824 000 13 1998–2010 2005 413 000 
6. Maria Lang 3 077 000 13 1983–1995 1983 372 000 
7. Liza Marklund 2 424 000 11 2000–2010 2005 265 000 
8. Maj Sjöwall 2 149 000 15 1983–1997 1984 191 000 
9. Stieg Trenter 2 115 000 12 1983–1995 1989 258 000 
10. Åke Edwardson 1 915 000 11 2000–2010 2005 225 000 
11. Per Wahlöö 1 887 000 12 1983–89, 1993–97 1984 213 000 
12. Björn Hellberg 1 337 000 9 2002–2010 2005 181 000 
13. Kerstin Ekman 1 330 000 11 1983, 94–97, 00–05 1994 142 000 
14. Inger Frimansson 1 325 000 9 2000–2008 2005 185 000 
15. K. Arne Blom 1 315 000 10 1983–89, 94, 96–97 1984 174 000 
16. Camilla Läckberg 1 178 000 5 2006–2010 2008 270 000 

 
Källa: Sveriges författarfonds listor över de mest utlånade författarna på Svenska folk- 
och skolbibliotek 1977–2010. Kommentar: Här redovisas endast biblioteksstatistiken 
tillbaks till 1983, då statistiken dessförinnan inte baserades på faktiska utlån utan på den 
beräkning som låg till grund för författarpenningen. Betänkas bör att siffrorna är mini-
siffror, och att utlåningen för samtliga år där författaren inte nått upp till grundkravet 
100 000 utlån exkluderats. Siffrorna för Maj Sjöwall respektive Per Wahlöö härrör till 
absolut största delen från Roman om ett brott-serien de författade tillsammans. Att 
Sjöwall har fler utlån än Wahlöö beror på romanen Kvinnan som liknade Greta Garbo 
(1990) som hon skrev tillsammans med Thomas Ross. Den gjorde att Sjöwall 1990–1992 
hamnade strax över 100 000 utlån, medan Wahlöö hamnade strax under. Tidigare år har 
Wahlöö på grund av de böcker han själv författare innan Roman om ett brott-serien, 
alltid legat på något fler utlån per år än Sjöwall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Noter 

 
1  Termerna ”deckare” och ”kriminallitteratur” används fortsättningsvis 

synonymt och neutralt. Noga räknat är visserligen deckaren att betrakta 
som en underavdelning till kriminalromanen, som är ett bredare paraply-
begrepp. Emellertid används termen deckare numera så allmänt att den 
kommit att innefatta hela kriminalgenren. En utförligare diskussion kring 
termerna kommer att föras på annat håll i mitt avhandlingsarbete. Jfr även 
termresonemanget i Bergman & Kärrholm 2011, s. 10 f. 

2 Svensk Bokhandel, ”Svenska topplistor”, URL:   
www.svb.se/bokfakta/svenskatopplistor. 

3  Maryles 2011. 

4  Tre kulturdebatter där denna polarisering hade en framskjuten position 
var debatten om den svenska samtidsromanens problem 2007, ”Mani-
fest”-debatten 2009, samt bestsellerism-debatten 2010. (För sammanfatt-
ning och analys av de två förstnämnda, se Berglund 2010, s. 30–36.) Det 
har på svenska kultursidor också gjorts mer ambitiösa försök till att förstå 
varför deckarna är så populära och vad de säger om det svenska sam-
hället. Nämnas kan den närläsning av sex kriminalförfattare som Aftonbla-
det gjorde sommaren 2012, med fokus på främst klass- och könsaspekter, 
men även på exempelvis etnicitet och förhållandet mellan storstad och 
landsbygd. (Se Bergström 2012 om Inger Frimansson, Jordahl 2012 om 
Jens Lapidus, Linderborg 2012 om Camilla Läckberg, Lundström 2012 
om Åsa Larsson, Stahre 2012 om Lars Kepler, samt Strömberg 2012 om 
Leif G.W. Persson.) 

5  Se t.ex. Lind & Sparre 2011, och Lind 2006. 

6  Dast Magazine upphörde i tryckt form 2007, men finns kvar som webbtid-
skrift (se URL: www.dast.nu). Begreppet ny guldålder ska förstås i relat-
ion till den första guldåldern som inträffade på 1950-talet och innefattade 
pusseldeckarförfattare som Maria Lang (pseudonym för Dagmar Lange), 
H.-K. Rönblom, Vic Suneson (pseudonym för Sune Lundquist) och Stieg 
Trenter. För historik och perspektiv på den svenska pusseldeckaren, se 
t.ex. Elgström & Runnquist 1957, Wopenka 1991, Lundin 1993, och 
Kärrholm 2005.  

7  Studier som berör hur kriminalgenren belyser det svenska folkhemmet i 
förfall finns i t.ex. Wendelius 1999, Saarinen 2003, Brodén 2008, Nesting-
en 2008, Den skandinaviske krimi (2010), och Tapper 2011. Feministiska 
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och/eller genusorienterade perspektiv på genren finns bland annat i Gre-
gersdotter 2009, Kärrholm 2009, Westerståhl Stenport & Ovesdotter Alm 
2009, Klitgaard Povlsen 2011, och Rees 2011. Till detta kan läggas kapitel 
9 om samhällskritik samt kapitel 10 om genus i Kerstin Bergmans & Sara 
Kärrholms genreöversikt Kriminallitteratur (2011). Nämnas bör även den 
nyutgivna amerikanska antologin Men Who Hate Women and the Women Who 
Kick Their Asses (2012), samt den kommande Rape in Stieg Larsson's Millen-
nium Trilogy and Beyond (Åstrom, Gregersdotter & Horeck 2012), som båda 
innehåller genusanalyser med utgångspunkt i främst Stieg Larssons krimi-
nalromaner. 

8  Arvas & Nestingen 2011, s. 1. 

9  Arvas & Nestingen 2011, s. 1. Det åberopade radioprogrammet är Steve 
Paulsons ”Weekend Edition”, sänt på National Public Radio, 2006-05-26. 

10  Sådana uppgifter kan mycket väl stämma men bör användas försiktigt. Att 
förlagen använder goda försäljnings- och översättningssiffror i marknads-
föringssyfte är välkänt (se t.ex. Miller 2000). 

11  Trots kriminallitteraturens stora framgångar har det inte gjorts några mer 
systematiska vetenskapliga studier som berör genrens utveckling på bok-
marknaden och effekterna av detta. Det enda som skrivits i ämnet är en 
kort artikel i Jury av Johan Wopenka, där han granskar antalet publicerade 
deckare 1990–2004 (Wopenka 2004, s. 22–24). 

12  Statistiska bokhistoriska undersökningar kan även kallas bibliometriska, 
en term först myntad av Alan Pritchard: ”Therefore it is suggested that a 
better name […] is bibliometrics, i.e. the application of mathematics and 
statistical methods to books and other media of communication.” 
(Pritchard 1969, s. 349.) Jfr även Alexis Weedon: ”This is where the quan-
titative history of the book, or bibliometrics, comes in. It does not answer 
all the questions, and often its answers needs careful interpretation, but it 
does give us access to parts of book history that would otherwise be 
wholly inaccessible.” (Weedon 2007, s. 33.) Idag har dock termen biblio-
metri i Sverige främst kommit att förknippas med studier och mätning av 
vetenskaplig publicering, varför begreppet i föreliggande arbete fortsätt-
ningsvis inte används. 

13  När det gäller översättningar sparas en sådan analys till en senare under-
sökning. Skälen till detta är två. Det första är att en undersökning av 
översättningsfrekvenser är utrymmeskrävande och metodiskt svårarbetad 
om resultaten ska bli tillförlitliga. Utförliga teori-, metod- och materialdis-
kussioner skulle behöva föras då utländska bokmarknader fungerar an-
norlunda än den svenska. Det andra och viktigaste skälet är att svensk 
kriminallitteratur för närvarande översätts i mycket snabb takt. En under-
sökning som utförs nu riskerar att bli inaktuell relativt omgående, då 
många översättningar helt enkelt skulle missas – antingen för att de ännu 
inte hunnit registreras i databaserna, eller för att översättningarna är under 
arbete. Översättningar (mätt i antal språk) har trots detta valts som ett 
framgångskriterium, men i föreliggande arbete analyseras de inte, utan 
fungerar endast som urvalskriterium. För mer information om hur upp-
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gifter om översättningar har samlats in och bearbetats, se avsnittet 
”Suecana extranea och översättningar” i appendix A. Om adaptioner för 
film och tv och hur förflyttningar mellan olika medier påverkar motivet i 
svenska polisberättelser, har Michael Tapper skrivit belysande (Tapper 
2011). 

14  För en historisk genomgång av den svenska litteraturstatistiska forskning-
en, se Warnqvist 2007, s. 42–48. 

15  Svenska Deckarakademin, URL: www.deckarakademin.se. Också 2011 års 
deckarkatalog finns i skrivande stund tillgänglig via deras hemsida, men 
den har inte beaktats i föreliggande arbete. Redaktör för deckarkatalogen 
var år 1978–1984 Eva Lindberg, år 1986–2010 Anders Hammarqvist, se-
dan 1995 i samarbete med Svenska Deckarbibliotekets bibliotekarie 
Thomas Böös och sedan 2009 i samarbete också med Johan Wopenka. 
Katalogerna för år 1977 och 1985 har inga redaktörer angivna. Se käll- 
och litteraturförteckningen för uppgifter om varje års katalog. 

16  Som exempel kan nämnas Hans Olof Johanssons Svensk lyrik 1931–1960 
(1969) och Åsa Warnqvist Poesifloden (2007) om lyrik, samt Stefan Mähl-
qvists Böcker för svenska barn 1870–1950 (1977) och Christina Tellgrens På 
barnens bokmarknad (1982) om barn- och ungdomslitteratur. Warnqvist ut-
går från vad Nationalbibliografin betraktat som lyrik, klassificerat under 
Hc.03 och Hc.03(s) (Warnqvist 2007, s. 21). Tellgren utgår från de titlar 
som förtecknats under ”u Böcker för barn och ungdom” i Svensk bokför-
teckning (Tellgren 1982, s. 13 f.). 

17  Svensk bokkatalog har varit utgångspunkten i de flesta litteraturstatistiska 
undersökningar, enligt en metodik som först utarbetades av Hans Olof 
Johansson och som har blivit normgivande på området (Johansson 1969, 
s. 2970 ff.). Metodiken användes också av Johansson och Lars Furuland i 
En bok om böcker (1972), se särskilt s. 221 f. Andra litteraturstatistiska stu-
dier som utgår från Svensk bokkatalog är t.ex. Mählqvist 1977, Torgerson 
1982, Svedjedal 1983 och Gunnel Furuland 1989. Det kan tilläggas att 
många folkbibliotek gör en lokal klassificering av sitt skönlitterära bestånd 
där kriminallitteraturen bryts ut och ställs upp på särskilda hyllor. Ett par 
folkbiblioteks klassifikation av deckare vore intressant att undersöka, inte 
minst i hur mycket de skiljer sig från deckarkatalogerna. 

18  Se Squires 2007a, särskilt kapitlet ”Genre in the Marketplace”, s. 70–104. 
Jfr även Jerry Määttäs resonemang om science fiction som genre (Määttä 
2006, s. 26 f.). 

19  I kvantitativa studier används begreppet operationalisering för att be-
skriva klivet från hypoteser och frågeställningar till konkret datainsamling 
och bearbetning. Det är en konstruktion och en förenkling, men på      
sådant grundar sig alla kvantitativa undersökningar i någon mån. (Se t.ex. 
Eggeby & Söderberg 1999, s. 41 f.) 

20  Bertil R. Widerberg, Jurys chefredaktör under många år, är hedersmedlem 
i akademin, liksom Thomas Böös, medredaktör för deckarkatalogerna  
sedan 1995. Anders Hammarqvist och Johan Wopenka är både ordinarie 
medlemmar av akademin, tillika de två personer som haft mest betydelse 
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för deckarkatalogernas utformning. Utöver dessa personer finns en lång 
rad skribenter i tidskriften vilka också är eller har varit medlemmar i   
akademin. 

21  ”Deckarkatalogen 1997”, s. 51. 

22  Ett par av de svenska deckarhistoriker och bibliografier där katalogred-
aktörerna varit inblandade är Morden i Norden (1990), Wopenka 1991, 
Lundin 1993, och Hammarqvist & Wopenka 2001. 

23  De första åren var Eva Lindberg dess redaktör. Från och med 1986 tog 
Anders Hammarqvist över. Han har, från mitten av 1990-talet tillsam-
mans med Johan Wopenka och Thomas Böös, sammanställt katalogen till 
2010. 

24  Johan Wopenka, en av deckarkatalogernas redaktörer, för dock fram ett 
möjligt metodproblem då han pekar på att Jurys egen synlighet har ökat 
genom åren. I takt med att allt fler egenutgivare av kriminallitteratur har 
fått upp ögonen för Jury, har de också i allt högre grad skickat in sina    
alster till tidskriften, alster som tidigare år annars i större omfattning för-
bisetts, då deckarkatalogernas redaktörer helt enkelt inte visste om deras 
existens (Wopenka 2007, s. 70–74). 

25  Widerberg 1977. 

26  Resonemanget i 1987 års katalog är typiskt: ”Eftersom genregränserna 
flyter omfattar Anders Hammarqvists lista över årets utgivning en del, 
som mer traditionella och konventionella deckarvänner kanske höjer på 
ögonbrynen åt […].” (”Jurys Deckarkatalog 1987”, s. 51.) 

27  ”Jurys Deckarkatalog 1996”, s. 51. 

28  I 1998 års katalog skriver Hammarqvist: ”Som vanligt kan man diskutera 
vad som egentligen är kriminallitteratur. Deckarkatalogen bygger till stor 
del på uppgifter från förlagen, vilket torde medföra att en eller annan titel 
för mycket noterats; men i det här sammanhanget anser vi det bättre att 
fria än fälla.” (Anders Hammarqvist i ”Deckarkatalogen 1998”, s. 51.) 

29  Paratext är ett begrepp lånat från Gérard Genette. Han definierar paratext 
som allt det som cirkulerar kring den litterära texten, som presenterar den 
och hjälper oss att tolka den. Genette skiljer mellan paratexter som ingår i 
samma förpackning eller volym som texten (oftast i form av en bok) –  
peritext – och de paratexter som rör texten mer på avstånd – epitext.       
Paratexten utgörs alltså av peritexten och epitexten tillsammans. (Genette 
1997, särskilt s. 1–12, 344–362 samt 404 ff. Jfr även Määttä 2006, s. 45 f., 
angående den ”paratextuella genredefinitionen” av science fiction.) Para-
texters betydelser för kriminalgenren kommer att utredas mer noggrant 
längre fram i avhandlingsarbetet. 

30  Även om bibliotekens klassificering följer väl utarbetade principer, är det 
alltid paratexter som står i centrum för att bestämma böckers innehåll. I 
de svenska riktlinjerna för klassifikation på bibliotek står t.ex.: ”När man 
klassificerar ett verk, kan man få en uppfattning om dess innehåll genom 
att läsa innehållsförteckningen, förordet, omslaget eller själva texten.” 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006), s. 10.) 
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31  Widerberg 1993. Det ska sättas i relation till Bo Lundins Århundradets 
svenska deckare (1993), på vars omslag det står ”med den svenska deckar-
ens nationalbibliografi utarbetad av Johan Wopenka i samarbete med 
Svenska deckarbiblioteket”. Att Wopenka, intimt involverad i det biblio-
grafiska arbetet med deckarkatalogerna, ger ut bibliografier över svenska 
deckare som aspirerar på att benämnas nationalbibliografiska, säger en del 
om ambitionsnivån.  

32  Undantagen är: 1) 1979 års katalog som istället publicerades i den 
särtryckta Deckarårsboken 79/80 (1980); samt 2) 1984 års katalog som    
delades upp i två kataloger – de svenska deckarna publicerades i nr. 
1984:3, de utländska i svensk översättning i nr. 1984:4. (Se käll- och lit-
teraturförteckningen för en lista över samtliga deckarkataloger.) 

33  Totalt gäller det nio titlar under hela tidsperioden. Studien fokuserar på 
den samtida deckargenrens utveckling, och sedan länge döda författare är 
svårligen att anse som en del av denna. Stöd för detta metodiska resone-
mang finns i Johansson 1969, s. 2967 f., samt i Warnqvist 2007, s. 22 f. 
och 271 f. Den enda vid utgivning döde författare inkluderad i studien är 
Stieg Larsson. Bland de exkluderade finns verk av August Blanche,      
Helena Poloni (pseudonym för Ingegerd Stadener), Julius Regis, H.-K. 
Rönblom och Stieg Trenter.  

34  Om kategorin skriver Jury: ”I avdelningen ’I periferin’ förtecknar vi böck-
er som endast har en lös anknytning till kriminallitteraturen, men som 
ända kan vara av intresse [för] Jurys läsare. Och här noterar vi också de 
titlar som vi vet är diskutabla vad genretillhörigheten beträffar: sådan[t] 
som en del av våra läsare säkerligen anser verkligen är kriminalhistorier, 
medan andra har en direkt motsatt åsikt.” (”Deckarkatalogen 2008”,       
s. 85.) 

35  Kring Händelser vid vatten förs i 1993 års katalog en belysande argumen-
tation av Ulf Örnkloo om varför romanen bör räknas till genren: ”Denna 
diskussion [om vad som är en deckare] kommer att flamma upp igen nu i 
höst, sanna mina ord!, när det ska till att bestämmas om Kerstin Ekmans 
vidunderliga roman Händelser vid vatten är en deckare eller inte. Det är den 
förvisso. Där berättas om ett mysteriöst dubbelmord i den jämtländska 
fjällvärlden, som får sin blodiga upplösning efter arton år. Detta är      
romanens ryggrad. Men utifrån den förgrenar sig, som på en abborre, ett 
veritabelt nålbrev av händelser, människoöden, naturbetraktelser. Allt har, 
i grund och botten, med illgärningarna för arton år sedan att göra. Det är 
inte alltid lätt att genomskåda, och det är ju heller inte meningen i en  
kriminalroman.” (Se Örnkloo ”Störtas skall det gamla snart i gruset…”, i 
”Jurys Deckarkatalog 1993”, s. 5–8.) 

36  Se avsnittet om egenutgivare i kapitel 1. Bortfallet består troligtvis av i 
princip uteslutande egenutgiven kriminallitteratur, men hur stort det är i 
denna förlagskategori är svårt att säga (jfr Wopenka 2007).    

37  De år sådan utgivning förtecknats i katalogerna har det alltid skett på 
separata listor, vilket har gjort exkludering tämligen enkel. 
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38  Vilket är ytterst få. Här har följts samma metodiska riktlinjer som hos 
Lars Furuland och Johansson i En bok om böcker (1972), s. 222. 

39  Ett undantag har gjorts för böcker ur serien Harlequin Intrigue. De  
inkluderades i 2004 års deckarkatalog och var 24 till antalet, men har, då 
deckare från Harlequin under inget annat år förtecknats i katalogerna,  
exkluderats från statistiken. Samtliga andra förtecknade verk har inklude-
rats. Också klassiker i nyöversättning eller ny utgåva har alltså genom-
gående inkluderats. Detta inte minst av pragmatiska orsaker – en skilje-
linje mellan nyöversättning och ny upplaga är omöjlig att dra på basis av 
Jurys bibliografier. Det rör sig emellertid om en mycket liten del av den till 
svenska översatta kriminallitteraturen. Den breda majoriteten är samtida 
deckare. Tilläggas kan också att engelska är det i särklass största            
ursprungsspråket från vilka översättningarna är gjorda. 

40  När det gäller författare är antologier och dess redaktörer inte inräknade i 
siffran. 

41  Se t.ex. Johansson 1969, Lars Furuland & Johansson i En bok om böcker 
(1972), s. 230–237, Tellgren 1982, s. 55–60, och Svedjedal 1983, s. 24–28. 

42  Tellgren 1982, s. 55. 

43  Warnqvist 2007, s. 65–69. 

44  Förlagen är, i storleksordning efter antal publicerade deckare: Norstedts, 
Bonniers, Tre böcker, Wahlström & Widstrand, Forum, Carlssons, 
Prisma, Bra Böcker, Ordfront, AWE/Gebers, Piratförlaget. Två förlag 
med fler än 30 utgivna deckaren ingår inte i gruppen: Mälarö-
börsen/MBF, som betraktas som ett renodlat deckarförlag och förts till 
förlagsgrupp 4, samt B. Wahlströms, som trots sina 31 utgivna titlar   
endast har en av dessa i gruppen av de mest framgångsrika författarna, 
varför förlaget har förts till förlagsgrupp 2 (se tabell C1). 

45  B. Wahlströms med 31 utgivna verk ingår i gruppen i enlighet med    
resonemanget i föregående not. Räknas Alfabeta och AlfabetaAnamma 
som två olika förlag rymmer gruppen istället 16 förlag (se tabell C2). 

46  Som ett exempel kan nämnas Brombergs bokförlag, som endast utgivit en 
kriminalroman under tidsperioden, men är ett väletablerat och medelstort 
förlag. Gränsen mellan de allra minsta småförlagen och egenutgivarna är 
dock inte alltid alldeles enkel att dra. Linjen som i regel har följts är att de 
förlag som har givit ut fler än två författare har förts till gruppen små 
deckarutgivare. Uppgifter om förlagens övriga utgivning har i dessa gräns-
fall hämtats från LIBRIS. 

47  Mälaröbörsen/MBF är det klart största förlaget i gruppen (se tabell C3). 

48  Huruvida självpubliceringsföretagen egentligen bedriver förlagsverk-
samhet går att diskutera, men tydligt är att de står för en allt större del av 
deckarutgivningen. En mer noggrann genomgång av publicerings-
företagen finns i avsnittet om egenutgivare i kapitel 1. (Jfr även Fleischer 
2011, vol. 1, s. 59–69.) 

49  Den stora andelen egenutgivare har uppmärksammats i flera litteratur-
statistiska genomgångar. (Johansson i En bok om böcker (1972), s. 266–275; 
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Svedjedal 1983, s. 23 och 68; Warnqvist 2007, s 98–100; Läsandets kultur 
(2012), s. 242 f.) Jfr även med Johan Wopenkas resonemang om de allra 
minsta förlagens betydelse för deckarutgivningens kvantitativa ökning 
(Wopenka 2007). 

50  Piratförlaget väckte stort rabalder i den svenska förlagsvärlden när de 
1999, med Liza Marklund och Jan Guillou som delägare, aviserade att de 
ämnade använda en 50/50-modell – att förlag och författare delar lika på 
intäkterna efter att alla utgifter betalats. Modellen är på intet sätt ny, men 
med sin oblyga fokusering på succéförfattare kritiserades förlaget för att 
främja bästsäljare på smalare författarskaps bekostnad. För en historisk 
genomgång av olika förlags- och betalningsmodeller, se t.ex. Steiner 
2012a, s. 55–61. För analys av debatterna kring Piratförlagets etablering, 
se Svedjedal 2001a. Jfr även Cristine Sarrimos beskrivning av Piratförla-
gets strategier för Liza Marklunds försäljningsframgångar (Sarrimo 2012, 
s. 168 ff.). 

51  Nämnas kan att det i 2011 års deckarkatalog, som alltså inte ingår i den 
här undersökningen, förtecknats 120 svenska originaldeckare, det vill säga 
en ny rekordnotering (Svenska Deckarakademin, URL:  
www.deckarakademin.se). 

52  Jfr t.ex. Steiner 2012b, s. 38 f. 

53  ”Tillgängliga uppgifter skiljer sig beroende på vem som räknar, vad man 
inkluderar och vilka syften som finns med uppgifterna. Bristen på pålitlig 
statistisk över svensk bokutgivning är slående. Varken historiskt eller i 
samtiden kan man ta fram säkra uppgifter. Det finns ingen fullständig  
statistik över de böcker som har getts ut nedbruten i genrer, utgivnings-
former och antal förläggare. Exempelvis uppgavs i branschstatistiken från 
2010 att Svenska Förläggareföreningens och Svenska Läromedels med-
lemmar gav ut drygt 4 000 nya titlar och nya upplagor. Kungl. bibliotekets 
registrering av nya titlar för samma år var 16 465. Den senare täcker      
givetvis all svensk (eller snarare, den största delen av den svenska ut-
givningen), medan den förra endast redovisar medlemmarnas utgivning. 
Skillnaderna beror också på olika sätt att se på nya verk och upplagor. 
[…] Detta förklarar stora delar av skillnaden, som är på över 12 000 titlar 
årligen. Men trots att en stor del av uppgifterna består i rimliga skillnader 
visar detta att 75 procent av den svenska bokutgivningen inte är redovisad 
i den mer detaljerade branschstatistik som finns att tillgå.” (Steiner 2012b, 
s. 38.) 

54  Statistiken, som till och med 2003 ingick i Svensk bokförteckning, publiceras 
i Statistisk årsbok för Sverige, men finns för de senaste tio åren även direkt 
åtkomlig via KB:s hemsida. (Kungl. biblioteket, ”Statistik över svensk 
bokutgivning”, URL: www.kb.se/samlingarna/Bibliografier/statistik.) 

55  Åsa Warnqvist för en liknande diskussion om problemen med National-
bibliografins statistik: ”Dessvärre är Kungl. bibliotekets siffror inte       
tillräckligt detaljerade för att en sådan utgivningskategori [förstagångs-
utgåvor] ska vara urskiljbar. I själva verket presenterar biblioteket den 
minst detaljerade statistiken av ovan nämnda, och därmed är den också 
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minst användbar i alla sammanhang där det inte endast gäller totalberäk-
ningar.” (Warnqvist 2007, s. 41 f.) Enligt Litteraturutredningen 2012   
härrör omkring 30 procent av de skönlitterära titlarna i KB:s registrering 
från återutgivning (Läsandets kultur (2012), s. 204). 

56  Som KB själva poängterar bör det ”noteras att statistiken avser i Natio-
nalbibliografin redovisade publikationer under ett visst år, inte den exakta 
svenska bokutgivningen under detta år”. (Kungl. biblioteket, ”Statistik 
över svensk bokutgivning”, URL:   
www.kb.se/samlingarna/Bibliografier/statistik.) 

57  ”Från och med 2004 tas ett större antal tidigare ej redovisade delar i rap-
portserier etc. med i Nationalbibliografin. Av denna anledning är siffrorna 
från och med 2004 betydligt högre än tidigare år. Denna ökning är särskilt 
markant inom områdena arkeologi, samhälls- och rättsvetenskap, teknik, 
industri och kommunikationer, ekonomi- och näringsväsen, matematik 
samt naturvetenskap. Från och med 2011 stramades urvalet till National-
bibliografin åter upp då vi inte längre redovisade delar i rapportserier och 
annan ’grå’ utgivning. Av denna anledning är siffrorna från och med 2011 
betydligt lägre än tidigare år.” (Kungl. biblioteket, ”Statistik över svensk 
bokutgivning”, URL: www.kb.se/samlingarna/Bibliografier/statistik.) (Jfr 
även Läsandets kultur (2012), s. 202.) (Jfr Läsandets kultur (2012), s. 202.) 

58  Kungl. biblioteket, ”Statistik över svensk bokutgivning”, URL:   
www.kb.se/samlingarna/Bibliografier/statistik, se särskilt ”I Nationalbib-
liografin redovisad utgivning (monografier) 2011”.  

59  Jfr Steiner 2012a, s. 105. År 2010 ingick 53 medlemsförlag i föreningens 
statistik. Vilka de är finns listat i Branschstatistik 2010 (2011), s. 19. 

60  För exakta uppgifter om vad som räknats och vad som ingår i statistiken, 
se kommentaren till tabell C9. 

61  Branschstatistik 2010 (2011), tabell C.2, s. 13. 

62  Branschstatistik 2010 (2011), tabell A.5, s. 9. Jfr även Läsandets kultur 
(2012), s. 205 f. 

63  Vilka de 26 förlagen är finns beskrivet i tabell C1–C2. År 2010 ingick 
utgivningen från 17 av de 26 förlagen i Svenska Förläggareföreningens 
branschstatistik, år 2006 var motsvarande siffra 19. Inräknat är nedlagda 
imprints och uppköpta förlag (som t.ex. Askild & Kärnekull, Legenda, 
Prisma och AWE/Gebers). I båda de statistiska bilderna ingår hur som 
helst alla de viktigaste utgivarna av skönlitteratur och kriminallitteratur. 
De sju förlag som inte finns med i Förläggareföreningens statistik är Bra 
Böcker, Kalla Kulor Förlag, Plus, Settern, Valentin, Wiken och Zinder-
mans. Bra Böcker är det enda av dem som hör till gruppen stora deckar-
utgivare. De flesta av de här förlagen har sin utgivning av kriminal-
litteratur under den undersökta periodens tidigare hälft. Två förlag som 
utger skönlitteratur och som inkluderas i Förläggareföreningens statistik 
ingår inte i gruppen stora och medelstora deckarutgivare (då de förts till 
gruppen små deckarutgivare): Brombergs bokförlag och Leopard förlag. 
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64  De utpräglade deckarförlagen är sju till antalet (se tabell C3). Mälarö-
börsen är det klart största med 40 titlar, varav 16 är skrivna av den mest 
framgångsrika gruppens författare. Mälaröbörsen, eller MBF förlag som 
det ofta förkortas, gav 1989 ut sin första titel Livet är väl inte bara hundar! 
Förlagets första deckare gavs ut 1995 och sedan dess har den huvud-
sakliga utgivningen bestått av kriminallitteratur, om än djurlitteraturen 
hela tiden funnits med parallellt. Bland förlagets mer namnkunniga kri-
minalförfattare märks Ulf Durling, Kjell E. Genberg och Olov Svedelid. 

65  Gällande egenutgivarnas ökade betydelse för kriminallitteraturen, jfr 
Wopenka 2004, s. 22–24, och Wopenka 2007, s. 70–74. 

66  Svedjedal 1983, s. 23, 68. 

67  En bok om böcker (1972), s. 232 f. Till gruppen egenutgivare har här räk-
nats förlag med 1–2 utgåvor under tidsperioden. Sannolikt återfinns vissa 
egenutgivare i gruppen 3–29 utgåvor (vars andel av utgivningen totalt är 
6,2 procent), vilket gör att siffran troligen är något i underkant. 

68  Johansson 1969, s. 3031. 

69  Warnqvist 2007, s. 69, 98–100. 
70  Med lejonparten utgiven under 2000-talet (se tabell C11–C14). 

71  Det kan jämföras med Ann Steiners uppskattning att ungefär 10 procent 
av den sammanlagda svenska bokutgivningen år 2002 bestod av egen-
utgivning, om endast de titlar som har ISBN-nummer och som finns i 
LIBRIS räknas (Steiner 2012a, s. 100). Jfr även Litteraturutredningen 
2012, där en kraftig tillväxt i antalet fördelade ISBN-nummer noteras 
(Läsandets kultur (2012), s. 242 f., 486). 

72  Ordfront, URL: www.ordfront.se. 

73  Andersons tes är i huvuddrag att om 1900-talets underhållningseko-
nomier har varit fokuserat på hittar, så kommer 2000-talets istället att 
kretsa kring nischer. På en digital marknad utan begränsningar blir miljon-
tals specialnischer tillgängliga via massmarknaderna, något han menar är 
en avgörande skillnad gentemot de tidigare massmarknadernas starkt   
begränsade utbud. Anderson utgår från försäljning av musik, film och 
böcker, och rörande de senare pekar han t.ex. på att ca 25 procent av 
Amazons totala bokförsäljning 2004 var titlar som inte fanns bland de 
100 000 mest sålda. (Anderson 2006, särskilt s. 15–26.) 

74  Andra länder uppvisar ännu större ökningar – i Finland har utgivningen 
per capita ökat med tre gånger under samma tidsperiod, i Storbritannien 
med fem gånger. (Svedjedal 2001b, s. 31.) 

75  Bokbranschens förändring och ökade polarisering förklaras genom att 
många mindre och medelstora förlag har köpts upp av större förlag, vilka 
i sin tur blivit uppköpta av ännu större globala mediekonglomerat. 
Konglomeraten har sedan på grund av sin storlek kunnat pressa priserna, 
vilket har gjort det svårt för mellanstora allmänutgivande förlag att vara 
konkurrenskraftiga. Parallellt med detta har den småskaliga utgivningen 
fått ett uppsving då det har blivit billigare att trycka och enklare att distri-
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buera böcker överlag. (Se t.ex. Hemmungs Wirtén 2007, s. 395–405, 
Squires 2007, s. 20–27, Thompson 2010, s. 146–186.) 

76  I genomsnitt har populationens författare skrivit 2,64 verk var. Siffran 
säger emellertid inte särskilt mycket då den döljer stora skillnader. Ett par 
författare har skrivit närmare 40 titlar, medan de flesta har utgivit en eller 
ett par. 

77  Samma mönster finner också Warnqvist avseende poesiutgivningen 
(Warnqvist 2007, s. 140). Det ska påminnas om att den här undersök-
ningen endast gäller kriminallitteraturen. ”En-titelsförfattarna” kan med 
andra ord ha varit flitiga i andra genrer. 

78  Ett välkänt exempel är Liza Marklund, som gav ut sina två första krimi-
nalromaner på Ordupplaget för att sedan byta till det då nystartade Pirat-
förlaget, där hon också blev delägare. Ett annat är Camilla Läckberg som 
debuterade på Warne förlag men då succén var ett faktum omgående 
bytte till Forum. Det finns dock fler intressanta förlagsbyten (se tabell 
C38). Jfr även med Åsa Warnqvists mått recensionsfrekvens per för-
lagstyp (Warnqvist 2007, s. 127–137, särskilt s. 137). 

79  Att samla in uppgifter om genredebutår för samtliga 623 författare skulle 
innebära ett tidsödande arbete. Den information som finns att tillgå om 
många av de mindre kända författarskapen är minst sagt bristfällig. Vad 
som däremot finns lättillgängligt är respektive författares första             
förekommande verk i populationen. Det är inte alltid detsamma som   
debutåret i genren, men det ger en bra indikation på hur många nya     
författarskap som har tillkommit genom åren. För de flesta författare 
sammanfaller första förekommande verk i populationen med det faktiska 
debutåret i kriminalgenren. De viktigaste undantagen utgör den grupp 
författare som debuterade innan undersökningens startår, det vill säga 
före 1977. De flesta av dessa (men inte alla) har sitt första verk i popula-
tionen under perioden 1977–1979. Ett annat undantag kan vara författare 
som tagit långa uppehåll för att sedan återvända till kriminalgenren. Ett 
omtalat exempel är Kerstin Ekman som debuterade i deckargenren redan 
1959, men vars första verk i populationen är från 1993. Överlag torde 
samstämmigheten mellan genredebut och första förekommande verk öka 
ju senare årtal i undersökningen som granskas. Från 1990 och framåt är 
rimligen skillnaden mellan faktisk genredebut och första förekommande 
verk i populationen närmast försumbar. 

80  Detta gäller kulturjournalistiska framställningar, akademiska problematise-
ringar av fenomenet är färre. För en genusanalys av Liza Marklunds och 
Camilla Läckbergs roller i den svenska litterära offentligheten, se Kärr-
holm 2009. För perspektiv på Karin Alvtegens dubbla förhållande till den 
”kvinnliga deckarvågen”, se Berglund 2010, s. 36–52. 

81  Deltagarnas resultat samlades också i en novellantologi, Mordförsök (1998). 
Av de tretton deltagarna har senare främst Inger Jalakas och Helena      
Sigander utmärkt sig med 6–7 utgivna kriminalromaner var. Kursen     
organiserades av Ordfront som har fortsatt att leda populära deckar-
skrivarkurser för båda könen. Till de mer namnkunniga författare som 
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har gått kurserna räknas Tove Klackenberg, Jens Lapidus, Åsa Larsson 
och Camilla Läckberg. (Se även Bondeson 2011.) 

82  Bergman & Kärrholm 2011, s. 46. 

83  I kategorin övriga ingår antologier (3,7 procent), verk av okända pseudo-
nymer (1,8 procent), böcker skrivna av fler än två författare (1,1 procent) 
samt könsheterogena författarpar (1,5 procent). Den mest kända för-
fattarkonstellationen med tre eller fler upphovsmän torde vara pseudo-
nymen Bo Lagevi (”Bolag é vi”), som under slutet av 1970-talet gav ut ett 
tiotal deckare, varav åtta återfinns i populationen. Bakom pseudonymen 
stod Jenny Berthelius, K. Arne Blom, Jean Bolinder, Kjell E. Genberg, 
Sture Hammenskog och Jan Moen. Den mest framgångsrika svenska 
deckarpseudonymen som aldrig har avslöjats är tveklöst Bo Balderson. 
Det har genom åren försiggått livliga diskussioner om vem eller vilka som 
ligger bakom pseudonymen. Ett uppmärksammat exempel är Bo 
Gräslunds Mysteriet Balderson (2002), där författaren med en komparativ 
metod påvisar likheter mellan Baldersons och Sven Delblancs verk. Dag 
Hedman menar dock att dessa överensstämmelser antagligen rör sig om 
rena tillfälligheter, och att en isolerad komparation lätt kan leda fel  
(Hedman 2008, s. 169, not 412). Baldersons agent Bengt Nordin har i en 
intervju förklarat att personen eller personerna bakom pseudonymen  
fortfarande är i livet och att ett avslöjande ska ske efter den-
nes/dennas/deras död (se Hemmel 2009). I gruppen män har inräknats 
verk skrivna av två män (4,9 procent) och i gruppen kvinnor följaktligen 
verk skrivna av två kvinnor (0,3 procent) (se tabell C20). Männen domi-
nerar således även bland författarparen. Två män står bakom 73,5 procent 
av dessa utgåvor, en kvinna och en man 22,1 procent och två kvinnor 4,4 
procent. Camilla Grebe & Åsa Träff är det enda kvinnliga författarpar 
som har skrivit mer än en titel. Både debuten Någon sorts frid (2009) och 
uppföljaren Bittrare än döden (2010) har fått en hel del uppmärksamhet och 
har översatts till flera språk. 

84  Det som sticker ut mest när det gäller förlagstyp är att de renodlade 
deckarutgivarna har en avsevärt högre andel i gruppen ”övriga” (se       
diagram 12). Det beror främst på deras frekventa antologiutgivning, men 
noteras kan också att de små och medelstora deckarutgivarna har betyd-
ligt fler ”övriga” än de stora deckarutgivarna och egenutgivarna. De 
största och de minsta utgivarna är således de vars kriminallitteratur i högst 
koncentration utgörs av monografiska verk av en författare. 

85  Bohlund 2010, s. 42 f. 

86  Jfr Steiner 2012a, s. 99 f. 

87  Vilket Rasmus Fleischer är inne på (Fleischer 2011, s. 63–69). 
88  Fleischer 2011, s. 59 ff. 

89  Bokrondellen är ett betydelsefullt förbindelseelement mellan förlag och 
bokhandel i svensk bokbransch. Så här beskriver Bokrondellen sin verk-
samhet på den egna hemsidan: ”Bokrondellen är länken mellan förlag och 
bok-handel. I vår databas finns information från samtliga svenska förlag 
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om deras utgivning, priser och lager. Det finns även omslagsbilder och 
texter om böckerna. Bokrondellen kompletterar förlagens uppgifter med 
ämnesord och klassificering. Vi förmedlar även order från bokhandeln 
men själva distributionen tar förlagen och deras distributörer hand om. 
[…] Bokrondellen HB startades 2004 och ägs gemensamt av Bonnier-
förlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur och Kultur. 
Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bok-
information. Bokrondellen är tillgänglig på samma villkor för alla förlag 
och distributörer. Både små och stora förlag är välkomna.” (Bokrond-
ellen, URL: www.bokrondellen.se.) 

90  Ang. 1700-talet: ”En annan stor grupp av enskilda förläggare voro förfat-
tarna själva […]. Flera högst betydande arbeten tillkommo på detta sätt.” 
(Schück 1923, vol. 2, citatet s. 261; se även s. 262–266.) Ang. 1800-talet: 
”i företalet till Svenska Bokförläggareföreningens första bokhandelskata-
log, 1845–1856, yttras: ’Det är bekant, att troligen den största delen af 
svenska bokpressens alster bekostas af författarne sjelfva eller af perso-
ner, som icke äro boktryckare och bokhandlare.’ ” (Ibid., s. 409.) 

91  Svedjedal 1993, vol. 2, s. 675–678. 

92  Förlaget var baserat i Vetlanda och grundades och leddes av Jules     
Ingelow. Det kallades en tid endast Allmogeförlaget och bytte 1955 namn 
till Hembygds-Förlaget. (Se Einarsson 1993, särskilt s. 20 ff.) 

93  För mer information om Författares Bokmaskin och dess historia, se t.ex. 
30 år med bokmaskinen (2002), och Spång 1989. Ett annat exempel på     
organiserad men självfinansierad publicering är Podium Distribution, som 
erbjuder alla medlemmar i Författarcentrum möjlighet att ge ut sina  
böcker. Här finns inget kvalitetskrav, förutom att författarna måste vara 
medlemmar i Författarcentrum, vilket de endast kan bli om de utgivit två 
böcker tidigare. Podium och Podium Distribution finansieras av Kultur-
rådet (Podium, URL: www.podium.nu). Ytterligare ett exempel är det år 
2010 grundade Hoi Förlag (akronymen Hoi uttyds ”House of Inde-
pendents”). De erbjuder ”författaren att investera i sin egen utgivning – 
och ta största delen av vinsten”, men kvalitetssäkrar utgivningen genom 
att presumtiva författare måste få ett godkännande av deras lektör innan 
publicering kan komma att bli aktuell (Hoi Förlag, URL: www.hoi.se). 

94  Warnqvist 2007, s. 98 f. 

95  Svensson 2011. 

96  Myspace är en engelskspråkig nätcommunity med särskilt fokus på musik 
som startade 2003. Möjligheten för vem som helst att ladda upp sin egen 
låt med hela världen som potentiell publik blev mycket omskriven under 
communityns första år, och ett antal sedermera stora artister blev ”upp-
täckta” via sajten. Som exempel brukar nämnas Lily Allen, Arctic Mon-
keys och svenska Miss Li. 

97  År 2011 startades också en sammanslutning för dessa, betitlad Egenutgi-
varna: ”Egenutgivarna är en intresseorganisation för alla som skriver och 
ger ut böcker i Sverige. Egenutgivarnas syfte är att verka för spridning av 
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medlemmarnas titlar. Egenutgivarna ska också sprida information om att 
ge ut böcker och vara ett forum där medlemmar kan dela med sig till 
varandra av sina erfarenheter av bokutgivning. Genom att stötta och in-
spirera varandra att fullfölja sina drömmar att ge ut sina böcker arbetar 
Egenutgivarna med att bredda bokmarknaden. Detta är något som läsarna 
vinner på.” (Egenutgivarna, URL: www.egenutgivarna.se.) 

98  Ytterligare ett förlag som möjligtvis kan föras till den här gruppen är 
Kalla Kulor Förlag, grundat 2001 av Hans-Olov Öberg och Robert 
Aschberg. Så här beskriver Öberg förlagets tillkomst: ”– En kompis före-
slog att jag skulle ge ut den själv istället. Jag bodde granne med Robert 
Aschberg och vi satt en kväll och snackade om att starta ett förlag. Nästa 
dag kändes det fortfarande som en bra idé och då körde vi igång Kalla 
Kulor, berättar Hans-Olov. De byggde en webbsida som skulle visa att 
det var ett etablerat förlag och skickade ut ett pressmeddelande som   
genast gav genomslag med rubriker som ’Aschberg startar förlag’.” 
(Rambe, Dahlgren & Ljungberg 2011, s. 18.) 

99  Med startår 1983 och stabil utgivning inom främst facklitteratur i ryggen 
är Warne snarare urtypen för ett småförlag. (Se Warne förlag, URL: 
www.warne.se.) 

100  De här författarnas utgivningsmönster diskuteras mer utförligt i kapitel 2. 

101  Lars Rambe, URL: www.larsrambe.se. 

102  Rambe, Dahlgren & Ljungberg 2011, s. 202–211. Egenutgivna författare 
verkar vara särskilt framgångsrika när det gäller just böcker som handlar 
om att lyckas med egenutgivning. Ett bra exempel är David Gaughrans 
Let’s Get Digital: How To Self-Publish, and Why You Should (2011), som under 
ett par månader låg på tredje plats på Amazons e-bokstopplista. (Se Sara 
Djurberg, ”Säljer sig själv på Amazon”, Svensk Bokhandel [online], 2012, 
URL: www.svb.se/nyheter/s-ljer-sig-sj-lv-p-amazon.) Gaughran menar i 
sin bok att den digitala tekniken förändrat publiceringsverksamheten i 
grunden, och att makten i och med detta har förflyttats till de enskilda 
författarna. Han tar sig själv samt ett antal egenutgivande kollegor som 
exempel (se Gaughran 2011). 

103  Rambe, Dahlgren & Ljungberg 2011, s. 11. 

104  Ett förbehåll bör läggas in för den svårdragna gränsen mellan något större 
egenutgivare och de allra minsta småförlagen, men utöver förlags-
vandringar däremellan har den absoluta majoriteten av egenutgivare av 
kriminallitteratur endast varit verksamma inom den del av bokmarknaden 
som egenutgivningen utgör. 

105  Nordström 2005. 

106  Förutom i Nordströms intervju i Expressen finns berättelsen beskriven i 
Aftonbladet (Andersson 2005), och genom TT Spektras förtjänst även i 
Hallands Nyheter (2005-03-07) och Helsingborgs Dagblad (2005-03-09). 

107  ”Henrik P. Molin”, Wikipedia.org, URL:   
http://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_P._Molin. Det är förövrigt möjligt 
att i historiken spåra vilka uppdateringar som har gjorts och när de har 
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gjorts. Den senaste uppdateringen gjordes av en viss ”Hpmolin” den 1 
december 2011, och bland annat ändrades då försäljningssiffran från 
55 000 till 80 000. 

108  Och då i termer som återknyter till författaren själv, t.ex. i recensionen i 
Aftonbladet: ”Historiens hjälte är en norrländsk ekonom som blir indragen 
i internationella förskingringsaffärer. Boken utspelas bland annat i Hong-
kong, London, Paris och på franska Rivieran. Det är lite som en korsning 
mellan John Grishams ’Firman’ och Oliver Stone-filmen ’Wall Street’, sä-
ger den 29-årige författaren, som själv har ett förflutet som aktiemäklare.” 
(Andersson 2005.) 

109  Uppgifterna baseras på sökningar gjorda i Artikelsök respektive Medie-
arkivet.  

110  Fredriksson 2004. 

111  I skrivande stund har e-boksversionen av Silent Partner plats nummer 
348 872 på Amazon Best Sellers Rank avseende betalda e-böcker i Kind-
le-version. Den befinner sig med andra ord mycket långt från deras topp 
100-lista. 

112  Det gäller Sjögruvans hemlighet. Spänningsroman i Folkarebygd (2007) samt 
Nobelpristagaren. Spänningsroman i Folkarebygd (2010). 

113  Utbildningsbolaget, URL: www.utbildningsbolaget.nu. Myréns debut 
Mygel och mord på Sommarö (2003), som citatet gäller, utspelar sig dock inte i 
södra Dalarna utan på Värmdö, där Myrén tidigare har varit bosatt.  

114  Blommaberg förlag, URL: www.blommaberg.nu. 

115  På förlagets hemsida finns ett digert utbud av recensioner, intervjuer och 
andra notiser ur främst nämnda dagstidningar. 

116  Utöver kriminalromaner av Ramona Fransson har på anomaR utgivits två 
självbiografiska verk av Fransson samt totalt tre verk av andra författare. 
anomaR baklänges utläses just Ramona. 

117  På förlagets hemsida finns recensioner och andra pressklipp ur regionalt 
närliggande tidningar som Bohuslänningen, Stenungssundsposten, ST-Tidningen, 
Borås Tidning och Göteborgs-Posten, men även artiklar ur nationella veckotid-
ningar som Damernas Värld och Hemmets Veckotidning. (Se anomaR Förlag, 
URL: www.anomar-forlag.se.)  

118  Leif Woxlin har också publicerat en åttonde deckare år 2012, Berget,  
vattnet, blodet. 

119  Som redan har påpekats är drygt tre fjärdedelar (75,6 procent) av den 
egenutgivna kriminallitteraturen i sin helhet skriven av män. Den manliga 
dominansen är med andra ord stor, men sticker inte ut nämnvärt i rela-
tion till genren i övrigt (se diagram 12). 

120  Också omslagen på de egenutgivna deckarna säger en hel del om förfat-
tarnas intentioner. Detta kommer att undersökas mer noggrant framöver. 

121  Se t.ex. Winkler 2011. 
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122  En mer utförlig genomgång av metodiska problem och avvägningar för 
respektive kriterium finns i appendix A. 

123  Bourdieu 2000, särskilt s. 139 f. och 215 f. 

124  Peurell utgår från alla dessa variabler förutom översättningar i sitt försök 
att bestämma Jan Fridegårds position på det litterära fältet (Peurell 1998, 
s. 194–221). Liljestrand nöjer sig med färre, men inkluderar översättningar 
samt fler ickelitterära aspekter som litterär turism, filmatiseringar, musi-
kaler, och statyer (Liljestrand 2009, s. 169–212). 

125  I Nationalbibliografin tillgänglig via LIBRIS finns inget sätt att urskilja 
förstagångsutgåvor. Dessutom förtecknas inte alltid nyutgåvor och ny-
tryck. 

126  Jfr Pierre Bourdieus resonemang om det litterära fältets inverterade logik. 
(Se t.ex. Bourdieu 2000, s. 139 f. och 215 f.) 

127  För en insiktsfull ingång till svenska litteraturhistoriska översiktsverk och 
hur kanon kan problematiseras i ett historiskt perspektiv, främst med   
fokus på genus, se Williams 1997, s. 29–54. 

128  Det motsvarar en andel om ca 0,85 procent av innehållet. Totalt finns 14 
kriminalförfattare i populationen representerade, om än de flesta avhand-
las raskt: Bo Balderson, Åke Edwardson, Kerstin Ekman, Jan Guillou, 
Mari Jungstedt, Maria Lang, Stieg Larsson, Åsa Larsson, Camilla Läck-
berg, Henning Mankell, Liza Marklund, Håkan Nesser, Leif G.W. Persson 
och Helene Tursten. (Se kapitlet ”Svenska deckare och kriminalromaner – 
en framgångssaga”, s. 487–492, i ursprungsversionen skrivet av Ingemar 
Algulin, men för den femte upplagan omskrivet och kraftigt utökat av 
Annika Olsson.) Kapitlet kan jämföras med originalkapitlet av Algulin i 
1987 års upplaga, där på knappt två sidor i tur och ordning Stieg Trenter, 
Vic Suneson, H.-K. Rönblom, Kerstin Ekman och Maj Sjöwall & Per 
Wahlöö får representera den svenska kriminallitteraturen. (Se Algulin 
1987, s. 534 f.) Ett par äldre populär- och deckarförfattare, t.ex. Frank 
Heller, finns dock beskrivna i tidigare kapitel. I den senaste upplagan av 
Den svenska litteraturen (1999) nämner Dag Hedman i kapitlet ”Från      
pusseldeckare till polisromaner” 14 författare ur populationen, trots att 
historiken slutar i mitten av 1990-talet: Bo Balderson, K. Arne Blom, Jean 
Bolinder, Kjell-Olof Bornemark, Ulf Durling, Jan Ekström, Kjell E. 
Genberg, Jan Guillou, Maria Lang, Henning Mankell, Håkan Nesser, Leif 
Silbersky & Olof Svedelid, Olof Svedelid och Sven Sörmark. Till dessa 
kommer ett avsevärt antal tidigare verksamma deckarförfattare. (Se  
Hedman 1999, s. 581–587.) 

129  Månatliga listor över bokförsäljning har publicerats i Svensk Bokhandel 
sedan 2001, men de årliga alltså först från och med 2004. 

130  Det utdelades ett Pocketpris också år 2010, men det skedde inte i För-
läggareföreningens regi och det tillämpades delvis andra mätmetoder. På 
grund av detta har Pocketpriset som delades ut 2010 inte beaktats i före-
liggande arbete. (Jfr kapitel 3.) 
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131  Ytterligare en möjlig ingång för att komma åt försäljningsframgångar 
skulle kunna vara att granska enskilda författares inkomster, men rent  
metodiskt är det vanskligt. I Svensk Bokhandels lönelistor saknas alltid vissa 
namn som borde ligga mycket högt. Det har att göra med skattetekniska 
beräkningar, ekonomiska tillgångar placerade i företag eller utanför     
Sverige osv. (Se t.ex. Schmidt & Westlund 2011, s. 18.) I kvällstidningar-
nas lönelistor är urvalet dessutom godtyckligt, och vilka författare som 
återfinns på dem varierar kraftigt från år till år. Jfr t.ex. Aftonbladets listor 
över författares taxerade inkomst 2010 respektive 2009. (Dickson & An-
dersson 2011; Levin 2010.) Staffan Sundin beskriver författarrättighetsbo-
lagens ökande betydelse på den svenska bokmarknaden, och bland de 
allra största finns flera kriminalförfattare: ”Författarrättighetsbolag är en 
annan ny företagstyp som har vuxit snabbt på den svenska bokmark-
naden under 2000-talet. I särklass störst bland författarbolagen är 
Moggliden, som förvaltar Stieg Larssons rättigheter och ägs av hans far 
och bror. Under sitt första förlängda verksamhetsår omsatte bolaget 206 
miljoner kronor, följande år, 2010, 135 miljoner kronor. Saltkråkan, som 
förvaltar Astrid Lindgrens verk och ägs av hennes ättlingar, har under 
många år uppburit royalties på flera tiotals miljoner kronor. Camilla 
Läckbergs Camlac och Henning Mankells Palco Media är andra bolag 
som 2010 redovisade intäkter på över 20 miljoner kronor.” (Sundin 2012, 
s. 303.) 

132  Det gäller Viveca Sten och duon Leif Silbersky & Olov Svedelid. Sten 
debuterade så sent som 2008 och har gjort en snabb karriär. År 2010 
nådde hon enligt Sveriges författarfond 96 000 utlån. Sten har filmatise-
rats, sålt mycket bra och enligt den egna hemsidan översatts till tio språk. 
(Viveca Sten, URL: www.vivecasten.se.) Det senare stöds inte av Suecana 
extranea men har sannolikt att göra med databasens eftersläpning (se   
appendix A för mer information om Suecana extranea). Silbersky &   
Svedelid har gett ut hela 22 kriminalromaner under perioden, har      
översatts till fyra språk och som mest haft 91 000 biblioteksutlån på ett år. 
Båda författarskapen ligger på gränsen, men exkluderas med två-
kriteriekravet. Rimligen kan de utifrån siffrorna ovan betraktas som  
framgångsrika, varför de förts till den mest framgångsrika gruppen. Sten 
och Silbersky & Svedelid är de enda två författarskapen i den här gräns-
zonen. Liknande fall gällande gränsen nedåt mot resten av populationen 
har inte funnits. 

133  Vilka de är samt vilka kriterier de uppfyller beskrivs i tabell B1–B2. Ur-
valet ska förstås som ett analysredskap framtaget för att kvantitativt 
kunna studera de viktigaste kriminallitterära författarskapen. Det är inte 
perfekt, men ger sammantaget en god bild av vilka svenska kriminal-
författare som under perioden har varit de mest framgångsrika. Exempel-
vis finns alla författarskap som har figurerat i översiktsverken inkluderade 
i tätgruppen. Metodiska avvägningar för respektive kriterium finns       
beskrivna i appendix A. 
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134  De är dock redovisade i analysen av biblioteksutlåningsstatistiken, men då 
endast som ett jämförelsemått och givetvis aldrig inräknade i population-
en eller gruppen av de mest framgångsrika kriminalförfattarna. 

135  Gruppen med de mest framgångsrika svenska kriminalförfattarna    
kommer dessutom att vara ett viktigt analysredskap i mitt fortsatta       
avhandlingsarbete, vilket är en av anledningarna till att det i den här     
studien har lagts ned förhållandevis stor energi på att identifiera denna 
grupp författarskap. 

136  Uppdelat per antal uppfyllda kriterier är fördelningen av antalet författare 
och verk i populationen som följer: fem kriterier – 7 författare (1,1 %), 
109 titlar (6,4 %); fyra kriterier – 12 författare (1,9 %), 90 titlar (5,3 %); 
tre kriterier – 10 författare (1,6 %), 150 titlar (8,8 %); två kriterier – 17 
författare (2,7 %), 166 titlar (9,7 %); ett kriterium men räknad som fram-
gångsrik – 2 författare (0,3 %), 25 titlar (1,5 %); övriga – 575 författare 
(92,3 %), 1 168 titlar (68,4 %). 

137  Se tabell B2. Medelvärdet för antal uppfyllda kriterier bland de 48 för-
fattarna är 3,1 kriterier. 

138  De författare som debuterade under undersökningens sista år har det 
avsevärt svårare att uppfylla urvalskriterierna. Kvantitetskriteriet är exem-
pelvis omöjligt att uppnå. 

139  Om år 2009 och 2010 – som redovisar siffror i underkant enligt resone-
manget i föregående not – undantas, hade de mest framgångsrika       
kriminalförfattarna lägst andel år 1991 (23,4 procent). 

140  Det kan tilläggas att detta inte på något sätt ska förstås som en beskriv-
ning av kriminalgenrens utveckling för år föregående 1977, då samtliga 
kriminalförfattare som avslutat sina författarskap före 1977 uteslutits ur 
undersökningen. T.ex. saknas, bland många andra, Maj Sjöwall & Per 
Wahlöö, Stieg Trenter, H.-K. Rönblom och Vic Suneson. 

141  Mankell skrev visserligen romanen En seglares död (1981), som i Johan 
Wopenkas bibliografi i Århundradets svenska deckare (1993) har räknats till 
kriminalgenren (se Lundin 1993, s. 91). I Jurys deckarkatalog för 1981 
finns titeln emellertid inte upptagen, varför Mankells första renodlade 
kriminalroman Mördare utan ansikte (1991) – den roman som också blev 
hans stora genombrott – är vad som här har räknats. Avseende författar-
generation spelar det heller ingen roll. 

142  Då den undersökta tidsperioden är 1977–2010 kan de här dock inte föras 
till den mest framgångsrika gruppen. Några framtidsnamn ur population-
en att nämna är: Marianne Cedervall (genredebut 2008, hittills tre      
deckare); Carin Gerhardsen (genredebut 2008, hittills fem deckare);    
Camilla Grebe & Åsa Träff (genredebut 2009, hittills tre deckare); Anders 
de la Motte (genredebut 2010, hittills tre deckare); Kristina Ohlsson   
(genredebut 2009, hittills fyra deckare); Hans Rosenfeldt & Michael 
Hjorth (genredebut 2010, hittills tre deckare); Denise Rudberg (genre-
debut 2010, hittills två deckare); och Ninni Schulman (genredebut 2010, 
hittills två deckare). Värt att notera är att en klar majoritet av de här     
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författarna är kvinnor, men att urvalet i uppsökningen inte har gjorts   
systematiskt. 

143  Jfr Kärrholm 2010, och Berglund 2010, s. 36 ff. 

144  Vilka priser som har beaktats finns beskrivet i tabell C31. Motiveringar till 
varför de har valts finns i avsnittet ”Litterära prisbelöningar” i appendix 
A. 

145  Genberg är något av ett fenomen när det gäller antal publikationer.   
Utöver kriminalromaner i eget namn har han publicerat nio deckare    
under pseudonymen Christian Aage (som här har inräknats), samt har  
varit involverad i pseudonymen Bo Lagevi. Till detta kommer ett mycket 
stort antal verk i genrer som erotik, äventyr, western, historiska romaner 
och barn- och ungdomsböcker – både i eget namn och under pseudonym 
(varav ett par av de mer välkända är Jade Matt, K. Earl Ginsburg, Kurt 
Ehrling och Shell Earin). Dag Öhrlund konstaterar i en biografisk redo-
görelse över den makalösa författarkarriären att Genberg publicerat ”250 
romaner. 600 noveller. Och ett oräkneligt antal faktaartiklar.” (Öhrlund 
2011, s. 6.) Artikeln innehåller också en bibliografi över Genbergs      
produktion som förtecknar 221 romaner, 44 ungdomsböcker och 49    
antologier och novellsamlingar. (Ibid., s. 20 f. För mer information om 
Genberg, se även hemsidan Kjell E. Genberg, URL: www.keg.se.) 

146  Hans Homan-deckare har en trogen publik och de har fortsatt att komma 
ut i takten en om året, från 1988 på Wahlström & Widstrand. Två av dem 
har under 2000-talet dessutom belönats med Pocketpriset: Mord på Mauri-
tius (2003) samt Ostindiefararen (2006). (Se tabell C39–C42.) För reso-
nemang om försäljning sett till författargenerationer, se avsnittet ”För-
fattare” i kapitel 3. 

147  Under 1980-talet utgavs på AWE/Gebers av Blom 14 deckare, av Dur-
ling 5 och av Silbersky & Svedelid 9. År 1990 köptes Almqvist & Wiksell 
upp av Liber förlag som snabbt inriktade utgivningen helt på läromedel, 
vilket förklarar AWE/Gebers snabba försvinnande i statistiken. För en 
kortfattad beskrivning av den svenska förlagsmarknaden och dess histo-
ria, se Steiner 2012a, s. 77–87. 

148  Tre böcker har under 2000-talet även gett ut åtta kriminalromaner av 
Christian Aage, en pseudonym för Kjell E. Genberg.  

149 Jan Arnalds övriga skönlitterära produktion, det vill säga allt förutom 
hans kriminalromaner publicerade under pseudonymen Arne Dahl, har 
dock utgivits på Bonniers ända sedan romandebuten Chiosmassakern 
(1990). Med förlagsbytet till Bonniers 2004 samlade han alltså hela sitt 
författarskap på samma förlag. Tilläggas kan att Nationalencyklopedin, 
som numera äger Bra Böcker, i ett pressmeddelande i januari 2012 gick ut 
med uppgiften att Bra Böckers skönlitterära förlagsverksamhet helt ska 
upphöra, för att istället omriktas till den facklitterära marknaden. (Se 
Lasse Winkler, ”Bra Böcker byter inriktning”, Svensk Bokhandel [online], 
2012, URL: www.svb.se/nyheter/bra-b-cker-byter-inriktning.) 
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150  Intressant i sammanhanget är även att Piratförlaget har köpt rättigheterna 
till Maj Sjöwalls & Per Wahlöös Roman om ett brott-serie, och precis har 
gett ut dem i ny upplaga. (Se Tove Leffler, ”Norstedts förlorar Sjöwall & 
Wahlöö”, Svensk Bokhandel [online], 2012, URL:        
www.svb.se/nyheter/norstedts-f-rlorar-sj-wall-wahl.) 

151  Prisma köptes av Norstedts förlagsgrupp 1998 och existerade t.o.m. 2009 
som ett imprint. Därefter togs förlagsnamnet bort i samband med att all 
utgivning (förutom Rabén & Sjögren) sammanfördes under förlags-
namnet Norstedts. 

152  Det kan invändas att framgångskriterierna gynnar de stora förlagen, då 
deras författare har större chans att bli filmatiserade, prisbelönade, över-
satta osv. Bilden skulle antagligen bli delvis annorlunda om t.ex. endast 
biblioteksutlåningen beaktades. Samtidigt vore det ett mer orättvist sätt 
att mäta litterär framgång. Det här är ett intressant men svårbearbetat  
metodproblem. Författare på stora förlag har helt enkelt större chans att 
nå publikframgångar, en cirkelrörelse på bokmarknaden som gynnar de 
stora förlagen. 

153  För en koncis genomgång av Bonniers och Norstedts ställning på den 
svenska bokmarknaden, se Sundin 2012, s. 290 f. 

154  Sundin 2012, s. 300. 
155  Høier 2012, s. 4 ff. 

156  Høier 2012, s. 6 ff. 

157  T.ex. är Eva Bonniers förlagshistorik över familjeföretaget Bonniers 
betitlad just Börs och katedral. (Se Bonnier 2003.) 

158  Men också agenterna i Sverige har börjat anta manus innan de finns  
utgivna, för att sedan förhandla direkt med förlagen – åtminstone när det 
gäller presumtiva bästsäljare (jfr t.ex. Olson 2012). Föga forskning har  
ägnats litterära agenter i svensk bokbransch. Den enda större studien som 
har gjorts är en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. 
(Göthberg 2001, se särskilt s. 42–55.) För kortfattade beskrivningar av  
litterära agenter, se även Sundin 2012, s. 301 f., och Steiner 2012a, s. 103. 
För historik över de litterära agenternas uppkomst och utveckling i USA 
och Storbritannien, se Hepburn 1968, s. 45–104, Gillies 2007, särskilt      
s. 12–26, de Bellaigue 2008, och Thompson 2010, s. 58–99. Eric de     
Bellaigue summerar agenternas starka position i Storbritannien: ”By the 
end of the 1990s some 90 per cent of trade titles are believed to have 
come through agents, and currently the figure is more likely to exceed 95 
per cent. For mainstream trade publishing it rises to 99.9 per cent. John 
Updike, still making it without an agent, is a striking exception that 
proves the rule.” (de Bellaigue 2008, s. 111.) 

159  Se tabell C38 för en sammanställning över de bäst säljande kriminalförfat-
tarna 1998–2010 och deras förlagsbyten. 

160  Høier 2012, s. 11. 

161  Høier 2012, s. 10. 
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162  Thompson 2010, s. 187–222. 

163  Angående extreme publishing, se Thompson 2010, s. 223–237. 

164  Sundin 2012, s. 301. 
165  Nordin Agency, URL: www.nordinagency.se. 

166  Sundin 2012, s. 301. 

167  Salomonsson Agency, URL: www.salomonssonagency.se. I procentsiffran 
har Maj Sjöwall & Per Wahlöö respektive Per Wahlöö räknats som två 
olika författarskap, då det är så de uppvisas på agenturens hemsida. Så här 
presenterar sig agenturen själv: ”Salomonsson Agency was founded in 
2000 by the brothers Niclas and Marcus Salomonsson. Today, the agency 
has ten employees and represents around forty Scandinavian authors of 
literary fiction, crime fiction, and narrative nonfiction world wide. Our 
authors belong to the most critically acclaimed and commercially success-
ful writers from this corner of the globe. With passion, commitment and 
innovation, Salomonsson Agency brings the very best of Scandinavian 
writing to the world.” 

168  Grand Agency, URL: www.grandagency.se. 

169  Stilton Literary Agency, URL: www.stilton.se. 

170  Uppgifterna kommer från en mailkonversation med agenten Susanne 
Widén 2012-08-24 på Hedlund Literary Agency (då agenturens hemsida 
var under uppbyggnad). (Jfr Hedlund Literary Agency, URL:   
www.hedlundagency.se; Djurberg 2011.) 

171  Leonhardt & Høier Literary Agency, URL: www.leonhardt-hoier.dk. 

172  Norstedts Agency, URL: www.norstedtsagency.se. 
173  Bonnier Group Agency, URL: www.bonniergroupagency.se. 

174  Det finns dessvärre inga utbrutna intäktsuppgifter för de större förlagens 
agenturer. (Jfr Sundin 2012, s. 302.) Som en jämförelse har Salomonsson 
Agency i skrivande stund tio anställda som arbetar med 37 författare,  
medan Norstedts Agencys sex anställda arbetar med drygt 360 författare. 
(Salomonsson Agency, URL: www.salomonssonagency.se;   
Norstedts Agency, URL: www.norstedtsagency.se.) 

175  Aino Trosell, URL: www.ainotrosell.se. 
176  Winkler 2005. 

177  Karin Alfredsson, Elin Alvemark & Kajsa Claude, et al. 2008. Den norska 
kriminalförfattaren Anne Holt publicerade dagen efter en artikel där hon 
försvarade Liza Marklund och Salomonsson Agency (se Holt 2008.)  
Händelsen visar att den litterära agenten har blivit en viktig person som 
tillmäts allt större betydelse i det offentliga samtalet. 

178  De senaste åren har årstopplistan emellertid expanderats till att rymma 
100 titlar (se Svensk Bokhandel [online], ”Svenska topplistor”, URL: 
www.svb.se/bokfakta/svenskatopplistor). 

179  Det delades ut ett Pocketpris också år 2010, men på delvis andra premis-
ser. Se not 184 nedan. 
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180  Svedjedal 1993, vol. 2, s. 784–786. 

181  Gedin 1999, s. 151–161, 167–180, 233–241; Sjögren 2006, s. 8 ff. 

182  Sjögren 2006, s. 12–16. 
183  Sjögren 2006, s. 12–16. 

184  Det delades visserligen ut ett Pocketpris också år 2010, men då inte i regi 
av Svenska Förläggareföreningen utan gemensamt av Bonniers, Norstedts 
och Pocketförlaget. Priset år 2010 har dock så pass stora skillnader från 
tidigare års pris att det i den här undersökningen inte har kunnat in-
kluderas i statistiken. Bland annat belönade det de bäst säljande pocket-
böckerna under en 20-månadersperiod istället för en 15-månadersperiod, 
utdelades på Bokmässan på hösten istället för på Pocketgalan på våren, 
och hade till skillnad från tidigare års pris endast två kategorier – platina 
och guld. Pristagarna bekräftar dock bilden från tidigare år av en mycket 
stor och ökande dominans av kriminallitteratur. Se även Johanna      
Westlund, ”Pocketgalan läggs ned”, Svensk Bokhandel [online], 2009, URL: 
http://www.svb.se/nyheter/pocketgalan-läggs-ner. 

185  Kategorin hette 1999–2000 bronspocket, silverpocket betecknade då 
40 000 sålda exemplar. Bronspocketvinnare har räknats in, då gränsen om 
30 000 exemplar är densamma. Några silverpocketpremierade deckare 
1999–2000 (dvs. i 40 000-exemplarsklassen) finns inte. 

186  Ett pris till årets bäst säljande översatta pocket delades också ut årligen. 
Dessa är inte inkluderade i siffran eller i undersökningen totalt sett, här 
har endast de svenska pocketutgåvorna beaktats. 

187  Den enda kriminalroman som inte hör till gruppen är Katarina Wenn-
stams Smuts (2007), som i 2008 års pocketutgåva nådde plats 15 på Topp 
40-bästsäljarlistan. 

188  Av de 104 titlarna utgavs 98 i original 2003–2009, varav 97 av dem var 
skrivna av den mest framgångsrika gruppens författare. Tre pocket-
utgåvor på topp 40-listan utgavs i originalupplaga 2002, tre verk är origi-
nalutgåvor från 2010. Den exakta siffran är 66,4 procent. Tilläggas ska 
dock att ett par av titlarna figurerar på topplistorna under flera år, vilket 
gör andelen sett till unika titlar något lägre. 

189  De sex pris som har gått till författare som inte hör till den mest       
framgångsrika gruppen är: Carin Gerhardsen, Pepparkakshuset (2008),    
silverpocket 2008; Katerina Janouch, Våta spår (1993), silverpocket 2008; 
Lars Bill Lundholm, Kungsholmsmorden (2005), silverpocket 2008; Jonas 
Moström, Svart cirkel (2006), guldpocket 2008; Katarina Wennstam, Smuts, 
(2007), guldpocket 2008 samt platinapocket 2009. Se tabell C39–C42 för 
listor över samtliga kriminalromaner vars försäljning renderat Pocket-
priser. 

190  Av de 112 Pocketprisen belönade 25 verk utkomna under 1990-talet och 
två utgåvor från 2008, resterande således förstagångsutgåvor mellan år 
2000–2007. Om enbart dessa räknas, och de som inte tillhör den mest 
framgångsrika gruppen exkluderas, är antalet Pocketpris 81. I den mest 
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framgångsrika gruppen utkom 175 deckare 2000–2007. Det ger en kvot 
mellan Pocketpris och utgivna deckare i gruppen 2000–2007 om 0,463. 

191  Björn Hellberg och Liza Marklund & James Patterson finns bara på topp 
tio-listan för inbunden skönlitteratur; Anna Jansson, Mons Kallentoft, 
Viveca Sten, Karin Wahlberg och Katarina Wennstam finns bara på topp 
40-listan. Notera att de 32 originalutgåvorna i tabell 6 är tio utgåvor 
mindre än de 42 originalutgåvorna i tabell C43. Det beror på att topp    
40-listan domineras stort av pocketutgåvor samt att den inkluderar även 
fackböcker osv. Därför är det ovanligt att de tio bäst säljande inbundna 
skönlitterära utgåvorna samtliga återfinns på listan över samma års 40 
bäst säljande böcker alla kategorier. 

192  De titlar som erövrat förstaplatsen på Svensk Bokhandels topp 40-listor 
under den studerade tidsperioden är i kronologisk ordning: 2004 – Dan 
Brown, Da Vinci-koden (2003); 2005 – Kajsa Ingemarsson, Små citroner gula 
(2004); 2006 – Stieg Larsson, Män som hatar kvinnor (2005); 2007 – Stieg 
Larsson, Män som hatar kvinnor (2005); 2008 – Khaled Hosseini, Flyga 
drake. En skakande berättelse om en pojke från Afghanistan (2004); 2009 – Dan 
Brown, Den förlorade symbolen (2009); 2010 – Jonas Jonasson, Hundraåringen 
som klev ut genom fönstret och försvann (2009). 

193  Det var förstagångsutgåvan av Tyskungen (2007), samt pocketutgåvor av 
Isprinsessan (2003), Predikanten (2004), Stenhuggaren (2005) och Olycksfågeln 
(2006). 

194  Siffrorna avser endast kriminalromaner upptagna i deckarkatalogen.  
Inräknade är således inte Pocketprisbelönade titlar som Henning      
Mankells Vindens son (silverpocket år 2002), Liza Marklunds Gömda     
(platinapocket år 2001), Håkan Nessers Kim Novak badade aldrig i Genesarets 
sjö (guldpocket år 2000), eller Jan Guillous böcker i serien om Arn (som 
sammanlagt tilldelades inte mindre än fem pocketpriser mellan 2000 och 
2005). 

195  Däremot erhöll Lars Keplers Hypnotisören en platinapocket i 2010 års 
Pocketpris (som här inte har inräknats, se not 184). 

196  Givetvis finns det också andra bästsäljande kriminalförfattartyper som 
ligger där emellan, t.ex. Karin Alvtegen, Mari Jungstedt och Leif G.W. 
Persson. 

197  Undantagen är kortromanen Snöstorm och mandeldoft (2007) som gavs ut 
direkt i pocketversion lagom till julhandeln. Kortromanen, som belönades 
med en silverpocket, står vid sidan av Läckbergs Fjällbacka-serie i så 
måtto att den har ett annat slags omslag och en särskiljande titel gentemot 
hennes annars så konforma titlar av sammansatta ord i bestämd form 
(Isprinsessan, Tyskungen, Olycksfågeln osv.). Närmast kan den liknas vid en 
artists julskiva. 

198  Däremot sålde Henning Mankells Brandvägg (1998) guld både år 2000 och 
2001. En liknande mer utspridd pocketförsäljning hade Håkan Nessers 
Carambole (1999) som 2001 sålde silver och 2002 guld, liksom uppföljaren 
Ewa Morenos fall (2000) som sålde silver 2002 och guld 2003. 
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199  Det kan tilläggas att det Pocketpris som delades ut 2010 ger fortsatt stöd 
för den här tendensen, då hela 28 deckare belönades det året. Det         
ska dock observeras att detta pris belönade försäljning över en                    
20-månadersperiod istället för som tidigare över en 15-månadersperiod, 
vilket är den rimliga förklaringen till de betydligt högre siffrorna.  

200  Intervjun som startade bråket publicerades i Dagens Industri (se Gustafsson 
2007). 

201  För en översikt av hela ”Läckberg-fejden”, se t.ex. Persson 2007. Jfr även 
Kärrholm 2010, s. 475–477, och Berglund 2010, s. 30–37. 

202  Ett exempel där denna uppdelning synliggörs, både från författarens och 
från intervjuarens sida, är i en intervju med Åke Edwardson från 2012: 
”Åke Edwardson anser att det är tack vare honom och några andra      
författare som kriminalromanen hamnade på de fina sidorna. – Den var 
förut att betrakta som hobbylitteratur. Deckare skrevs av tandläkare på 
sin fritid, men under 90-talet och en bit in på 2000-talet blev den be-
traktad som fin och fick helsidor i Dagens nyheter [sic!]. Åke Edwardson 
anser att det började gå utför under mitten av 2000-talet. – Då drabbades 
genren av något sorts Klondyke-fenomen och det var fruktansvärt. Jag 
kände att det var lite sorgligt.” (Petersson 2012a.) Artikeln, rubricerad 
”Genren har skjutit sig själv i foten”, ingår i en artikelserie där två för-
fattare reflekterar över sin genre. Utöver Edwardson intervjuas också 
Ninni Schulman i en artikel med titeln ”Uppstickaren som känner sig  
välkommen i branschen” (Petersson 2012b). Rubrikerna i kombination 
med valen av författare (en man som slog igenom på 1990-talet, en 
kvinna som röst för den nya vågen) och intervjuernas innehåll åskådliggör 
föreställningen om att det har gått utför. 

203  En relaterad förklaring, som Cristine Sarrimo framhåller angående Liza 
Marklund och den så kallade Gömda-debatten, är att framgångsrika    
kvinnor helt enkelt upplevs som mer provocerande än män (se Sarrimo 
2012, s. 166–173). 

204  Kärrholm 2010, s. 468. 

205  Det här är också något som flera av de kvinnliga kriminalförfattarna – 
bland andra Camilla Läckberg, Liza Marklund och Karin Wahlberg – har 
påpekat i olika sammanhang (se Kärrholm 2010, s. 468). 

206  Kärrholm 2010, s. 467. 

207  Kärrholm 2010, s. 471 f. 
208  Jfr Bourdieu 2000, s. 139 f., s. 215 f. 

209  Det är emellertid en väl hårdragen beskrivning, då Camilla Läckberg och 
Liza Marklund även är de två kriminalförfattare som tillsammans med Jan 
Guillou och Leif G.W. Persson har sålt mest inbundet. Men de två förra    
utklassar de två senare i pocketförsäljning när det gäller kriminallitteratur. 

210  Ytterligare ett tecken på pocketutgåvornas dominans bland bästsäljarna är 
att det av de 42 deckarna som finns på topp tio-listorna för inbunden 
skönlitteratur 2004–2010, endast är 32 som kvalat in på motsvarande års 
topp 40-listor. 
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211  Månpocket startades 1980 av Bonniers och Norstedts gemensamt, och 
det är fortfarande de två förlagsgrupperna som är största ägare. Enligt 
förlagets egen uppgift står Månpocket för ca 40 procent av den totala 
pocketmarknaden i Sverige idag.    
(Se Månpocket, URL: www.manpocket.se.) 

212  I stort sett samtliga är således deckare utgivna av Bonnierförlagen eller 
Norstedts förlagsgrupp. Undantagen är Karin Alvtegens Svek (2003) som 
utgavs av Natur & Kultur, samt Camilla Läckbergs Isprinsessan (2003) som 
gavs ut på Warne ursprungligen. Sedan 2004 ges dock Läckberg ut av  
Forum 

213  Förlaget startades så sent som 2006 med Piratförlaget som huvudägare. 
Tidigare gav Piratförlaget ut egna pocketutgåvor, men de flyttades i   
samband med Pocketförlagets grundande över dit. År 2010 köpte 
Norstedts in sig stort i förlaget, och 2011 även männen bakom Leopard – 
Henning Mankell och Dan Israel – om än med en betydligt mindre andel. 
Piratförlaget är dock fortfarande största ägare. Enligt Svensk Bokhandel 
äger i nuläget Norstedts 35 procent av företaget, Mankell och Israel 2,5 
procent. (Se Schmidt 2011.) 

214  Sigge Sigfridsson, Ordupplagets ägare och grundare, startade tillsammans 
med Liza Marklund, Jan Guillou och Ann-Marie Skarp Piratförlaget 1999, 
från början med enbart Guillou och Marklund som författare. Sigfridsson 
sålde sin andel i förlaget 2002. Marklunds genombrott 1998 innebar      
givetvis ett stort genombrott också för Ordupplaget. (Se t.ex. Ericson & 
Lindberg 1999, s. 16 ff.) 

215  Nämnas kan att Pocketprisets kategoriuppdelning i ”Roman”, ”Deckare”, 
”Fackbok” och ”Ungdomsbok” infördes år 2002, tidigare belönades 
samtliga pocketutgåvor parallellt. Statistiken som presenteras här grundar 
sig emellertid inte på denna genreuppdelning utan på vad som av Jury 
upptagits i deckarkatalogerna (se kommentar till tabell C52–C53). 

216  Pocketpriset som delades ut 2010 har ännu högre andel av kriminal-
litteratur. Av de totalt 49 prisen gick 28 till deckare (57,1 procent). Av de 
19 platinapriserna gick 15 till deckare (78,9 procent). 

217  Tilläggas kan att det Pocketpris som delades ut 2010 uppvisar en ännu 
större ökning. År 2010 delades det ut totalt 49 priser, varav 19 var        
platinapriser. Den viktigaste anledningen till denna stora ökning var att 
2010 års pris belönade försäljning sett över en 20-månadersperiod istället 
för över en 15-månadersperiod, vilket också är anledningen att 2010 års 
pris i föreliggande arbete inte inräknats i den presenterade statistiken. 

218  Listan är baserad på: ”Svensk Bokhandelstidning, NÄR VAR HUR,  
Wettergren & Kerbers Julprogram. Uppgifter om bestsellers under åren 
1970–1974 har hämtats från Svenska Dagbladets bestsellerlistor. De med 
en asterisk markerade titlarna har utkommit även som bokklubbsupp-
lagor.” (Helms 1975, s. 127.) Antalet bästsäljare på listan varierar från 2–4 
per år under 1920-talet till omkring 10–14 per år under 1960-talet. Grän-
sen för antalet sålda exemplar för att inkluderas i förteckningen är 10 000 
till och med 1940-talet, därefter 20 000. Periodens högsta försäljnings-
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noteringen har Min svenska historia, del 1 (1970) av Vilhelm Moberg 
(241 030 sålda exemplar). Den högsta noteringen bland deckarna har 
Harpsundsmordet (1969) av Bo Balderson (51 900 sålda exemplar). Pussel-
deckarna av Stieg Trenter och Maria Lang, vilka står för majoriteten av de 
bästsäljande deckarna, ligger i snitt mellan 35 000 och 40 000 sålda exem-
plar. De hör inte till de största bästsäljarna, och de är mycket långt ifrån 
Vilhelm Mobergs nivåer. Enligt förteckningen var periodens första 
svenska deckarbästsäljare Stieg Trenters Eld i håg (1949), åren dessför-
innan fanns det varken svenska eller utländska kriminalromaner bland de 
bäst säljande böckerna i Sverige. Överlag förekommer utländsk kriminal-
litteratur knappt alls. Under 1950-talet var det däremot mer regel än    
undantag att både Stieg Trenter och Maria Lang hade varsin titel bland 
årets mest sålda böcker. Åren 1957–1961 hade också H.-K. Rönblom    
årliga bästsäljare, och 1963 även Kerstin Ekman. Andra halvan av     
1960-talet verkar pusseldeckarnas kulmen ha passerats sett till antalet 
bästsäljare. Maria Lang förekommer allt mer sällan. Efter Stieg Trenters 
död 1967 har Ulla Trenter två bästsäljare i makens efterföljd, den sista 
1969. Den enda övriga deckarförfattare som tar sig in bland bästsäljarna 
under 1960- och 1970-talet är Bo Balderson, från och med Harp-
sundsmordet (1968) till Statsrådets fall (1973). Maj Sjöwall & Per Wahlöö gör 
det alltså inte, trots att förteckningen sträcker sig till 1974. (Ibid.,             
s. 127–144.) 

219  Siffrorna är baserade på samtliga förtecknade titlar perioden 1950–1959 
respektive 1960–1969 (Helms 1975, s. 134–143). Under 1950-talet var    
0–3 av 6–11 titlar årligen svenska kriminalromaner, under 1960-talet var 
1–3 av 4–14 titlar årligen svenska kriminalromaner. 

220  Av totalt 21 titlar var 2 svenska deckare: Statsrådets fall (1971) av Bo   
Balderson, samt Statsrådets verk (1973) av samme författare. (Se Helms 
1975, s. 143 f.) 

221  Av totalt 49 titlar var 2 svenska deckare: Statsrådet sitter kvar (1978) av Bo 
Balderson, samt Döden går på museum (1977) av Jan Mårtenson. (Se Steiner 
2006, s. 305 f.) 

222  Steiner 2006, s. 293–301. De nio svenska deckarna var Beskyddarna (1974) 
av Olov Svedelid, Begravd i tysthet (1975) av Tage Giron, Uppdrag Pater  
Noster (1975) av Evert Lundström & Lars Hesslind, Terroristerna (1975) av 
Maj Sjöwall & Per Wahlöö, Terroristen (1977) av Nils Lodin, Nödvärn (1978 
i bokklubben, originalutgiven 1977) av K. Arne Blom, Fredens hav (1978) 
av Peter Strömsnäs, Roman om ett brott 1–10 (1978 i bokklubben, original-
utgivna 1965–1975) av Maj Sjöwall & Per Wahlöö, samt Nödlögn (1979) av 
K. Arne Blom. 

223  Som Ann Steiner påpekar valdes titlarna till Månadens bok inte i första 
hand för att de skulle kunna bli bästsäljare, utan för att de skulle passa in i 
bokklubbens profil, ”man sökte efter en viss sorts litteratur.” (Steiner 2006, 
s. 244.) De titlar som valdes ut tillhörde med Steiners ord litteraturens 
mittfåra, och det var ofta samma titlar som fick goda recensioner på    
landets kultursidor. Trots att Månadens bok fick utstå mycket kritik för 
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att den var för kommersiell, var bokklubbens redaktörer noga med att 
framhäva sitt kulturella kapital. Kvalitet var ett av signalorden och det var 
en relativt liten andel av dåtidens bästsäljare som erbjöds i Månadens bok. 
(Ibid., s. 235–247.) 

224  All biblioteksutlåningsstatistik som presenteras är baserad på siffror från 
Sveriges författarfond. För närmare metodresonemang, se avsnittet   
”Sveriges författarfonds utlåningsstatistik över folk- och skolbibliotek” i 
appendix A. 

225  Som renodlad kriminalförfattare har räknats den som endast publicerat 
kriminallitteratur, eller åtminstone endast är känd för detta. Gruppen av 
delvisa kriminalförfattare är mer diversifierad. Här finns Jenny Berthelius, 
Bo R. Holmberg och Olov Svedelid, vars utlåningssiffror till stor del 
kommer från barn- och ungdomslitteraturen; Jan Guillou, som blandar 
kriminallitteratur med historiska romaner; Kerstin Ekman, vars Händelser 
vid vatten förde upp henne över 100 000 lån ett par år på 1990-talet, men 
som också finns på listan i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet, men 
då troligtvis inte för sina kriminallitterära alster utgivna 1959–1964. Men 
här ryms också de författare som är mest kända för sin kriminallitteratur, 
men som har publicerat annat vid sidan av. Till den gruppen hör Karin 
Alvtegen, Åke Edwardson, Inger Frimansson, Mons Kallentoft, Stieg 
Larsson, Liza Marklund, Henning Mankell och Håkan Nesser. Camilla 
Läckberg, som utöver kriminalromaner även har publicerat ett par kok-
böcker, har dock räknats som en renodlad kriminalförfattare – främst 
därför att kokböckerna (exempelvis Smaker från Fjällbacka från 2008) så 
tydligt anspelar på hennes karriär som kriminalförfattare. 

226  Exempelvis har Anders Roslund & Börge Hellström, trots att de debute-
rade 2005 och sålt i stora upplagor, endast kommit in bland de högst     
utlånade författarna under studiens sista år, och då dessutom knappt 
(105 000 utlån). Liza Marklund och i ännu högre grad Camilla Läckberg 
säljer jämförelsevis mer än de lånar ut i relation till Henning Mankell och 
Håkan Nesser. 

227  I en framtida bokbransch där e-böcker tar allt fler marknadsandelar, 
kommer tempot att skruvas upp ytterligare. E-boken kommer också att 
skärpa intressekonflikten mellan förlag och bibliotek. E-boken är       
bokstavligt talat bara ett klick från att du ska kunna läsa den, vilket är dess 
största konkurrensfördel gentemot en tryckt bok. Det här är också anled-
ningen till att förlagen och biblioteken har så svårt att enas i e-boksfrågan. 
Förlagen vill givetvis inskränka bibliotekens möjligheter att låna ut          
e-böcker för att få folk att köpa dem istället. 

228  Utvecklingen från 1980–2007 finns beskriven i Folkbiblioteken 2007, 
s. 21 f. Siffran för år 2010 kommer från Bibliotek 2010, tabell F.9. 

229  Escarpit 1970, s. 86–110 [orig. 1958]. 

230  Ristarp & Andersson 2001, s. 180 ff. Se även Yngve Lindungs utredning 
om svenska folkbiblioteks inköp av skönlitteratur 1977–1979 där en  
uppdelning mellan seriös litteratur respektive populär- och underhåll-
ningslitteratur används (Lindung 1983, s. 29). 
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231  Se t.ex. Stenberg 2001, särskilt s. 125, Peippo 2007, särskilt s. 59 ff., och 
Hedström 2005, särskilt s. 56 ff. 

232  Som Anna Eklund visat är folkbibliotekarier under 2000-talet noggranna 
med att inte framstå som litterära smakdomare eller gate-keepers – tvärt-
om framhåller de sin positiva syn på populärlitteratur. (Eklund 2004,       
s. 76 ff.) 

233  Dock är som konstaterats ovan många författare av kriminallitteratur 
också verksamma i andra skönlitterära genrer, vilket komplicerar sådana 
beräkningar ytterligare. 

234  Sveriges författarfonds statistik för biblioteksutlåning före 1983 baserades 
inte på faktiska utlån, utan på den beräkning som låg till grund för       
författarpenningen. Det gör siffrorna mer osäkra, varför de här inte har 
inkluderats. (Se kommentar till tabell C56.) 

235  Detta gäller för övrigt alla författare på listan verksamma också i andra 
genrer – Henning Mankell, Jan Guillou, Håkan Nesser, Liza Marklund, 
Åke Edwardson, Kerstin Ekman och Inger Frimansson. 

236  Kändisskap är en viktig del i dagens mediekultur, något som i högsta grad 
gäller också de svenska kriminalförfattarna. Ämnet är dock stort och 
hamnar en smula utanför föreliggande undersökning. För en ingång till 
författare och kändisskap i Sverige, se Forslid & Ohlsson 2011, s. 43–51. 

237  Arvas & Nestingen 2011, s. 2. 

238  Forshaw 2012, s. 3. 
239  Squires 2007, s. 71 ff. 

240  Squires 2007, s. 72. 

241  Thompson 2010, s. 223–237. 

242  I The Structure of Scientific Revolutions (1962) menar Thomas Kuhn, här 
återgivet förenklat och kortfattat, att vetenskapsutvecklingen kan struk-
tureras i olika vetenskapsparadigm som följer på varandra. När ett nytt 
paradigm etableras ersätter det ett tidigare – ett s.k. paradigmskifte –    
vilket leder till revolution i vetenskapssamhället. Normalvetenskapen är 
perioden mellan revolutionerna, då ett paradigm är det etablerade och 
förhärskande. De vetenskapliga revolutionerna ska dock inte förstås som 
den enda tid där vetenskapliga framsteg görs. Tvärtom påpekar Kuhn att 
just perioderna då normalvetenskapen råder är de som mest effektivt för 
vetenskapen framåt. (Se Kuhn 1962.) 

243  Moretti 2005, s. 12–31, angående normallitteratur särskilt s. 18–24. 
244  Steiner 2006, s. 239 ff. 

245  För en genomgång över hur de olika formerna av kapital samverkar samt 
hur de inverkar på de flesta delarna av litteratursamhället, se Määttä 2010, 
s. 236–239. Begreppen är i grova drag hämtade från James F. English 
studie The Economy of Prestige (2005), där kulturella prisers allt större be-
tydelser diskuteras. English, som talar om ekonomiskt, kulturellt samt 
journalistiskt kapital, utgår i sin tur från Bourdieus begreppsapparat, men 
reviderar modellen för att bland annat kunna ge en förklaring till att   
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prisbelönta författare och verk kan bli bästsäljare och på samma gång   
åtnjuta förhöjd status i litteratursamhället. (Se English 2005, s. 8 ff.) 
Bourdieu menar tvärtom att litterära priser (även prestigefulla sådana som 
Goncourtpriset) aldrig fungerar statushöjande, och stundtals direkt kom-
prometterande. (Se Bourdieu 1993, s. 206; jfr Peurell 1998, s. 195–197, 
som också framhåller det motsägelsefulla i Bourdieus argumentation.) 

246  Määttä 2010, s. 240 ff. När det gäller stipendier dras skiljelinjen vid att 
stipendier ansöks om, medan pris utdelas utan att ha föregåtts av en     
ansökan. Määttä pekar emellertid på en rad gränsfall, samt på det faktum 
att många litterära pris i sitt namn har ordet stipendium (ibid., s. 239). 

247  Viktiga litterära pris baseras här på det ”förslag på de drygt 30 viktigaste 
svenska och samnordiska litterära priserna och utmärkelserna” Määttä 
presenterar efter att ha sammanvägt en rad faktorer såsom medialt       
genomslag, prissummans storlek, utdelande instans mm. (Määttä 2010,     
s. 264–271.) 

248  Som exempel på det första kan nämnas Kjell E. Genberg som av Svenska 
Deckarakademin 2008 belönades ”för mångårigt och hängivet arbete 
inom genren”. Ett exempel på det sistnämnda är Bo R. Holmberg, vars 
barn- och ungdomsböcker förlänats både Augustpriset och Astrid Lind-
gren-priset. 

249  Det gäller 2011 års Glasnyckel som gick till Leif G.W. Perssons Den döende 
detektiven (2010), samt 2011 års International Dagger Award som belönade 
Anders Roslunds & Börge Hellströms Tre sekunder (2009). 

250  Sådana priser har utdelats av Svenska Deckarakademin till Jenny 
Berthelius, K. Arne Blom, Jean Bolinder, Jan-Olof Ekholm, Jan Ekström, 
Kjell E. Genberg, Olov Svedelid, Gösta Unefäldt. De enda deckarför-
fattare med något senare debutår som fått liknande pris av akademin är 
Håkan Nesser och Arne Dahl (pseudonym för Jan Arnald). 

251  Om samtliga priser till författare som ingår i populationen inkluderades, 
skulle författare som Carina Burman (som publicerat tre historiska deck-
are), Per Olov Enquist (som 1982 tillsammans med Anders Ehnmark 
stod bakom kriminalromanen Doktor Mabuses nya testamente) och Torgny 
Lindgren (som under pseudonymen Hans Lamborn 1990 gav ut kriminal-
romanen Den röda slöjan) vara de mest belönade. De åtnjuter alla hög    
status i litteratursamhället, men för kriminallitteraturen har de haft mindre 
betydelse. 

252  Peurell 1998, s. 195. 

253  Enligt Määttä låg år 2009 den genomsnittliga prissumman för de 138 
granskade priserna på hela 62 000 kr (Määttä 2010, s. 246). Det är en 
mycket hög siffra i jämförelse med deckarpriserna som är av mer symbo-
lisk karaktär. Prissumman för utmärkelsen Bästa svenska kriminalroman 
är exempelvis 0 kr, om statyetten i form av en guldpläterad kofot inte    
inräknas. Ett intressant och ofta åberopat exempel som i sammanhanget 
går på tvärs emot tendensen är Goncourtpriset, vars prissumma är satt till 
symboliska 10 euro. 
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254  Och ofta även på framsidor till alla romaner av samma författare. Jfr även 
Claire Squires resonemang om hur Bookerpriset används som försälj-
ningsargument (Squires 2007b, s. 71–82). 

255  Det rör sig endast om tre brittiska och amerikanska utmärkelser för 
svensk del. Dagger Awards har tilldelats Henning Mankell, Anders 
Roslund & Börge Hellström samt Johan Theorin. The Edgar Allan Poe 
Award har inte tilldelats någon författare i populationen, däremot erhöll 
Maj Sjöwall & Per Wahlöö priset för The Laughing Policeman 1971. (Se    
tabell C31–C32 för mer information.) 

256  På Määttäs lista över prisers mediala genomslag hamnar Augustpriset på 
första plats, Nordiska rådets litteraturpris på andra plats och Katapult-
priset på sjätte plats (Määttä 2010, s. 257). 

257  Undantagen är Stig O. Blomberg, Jan Olof Ekholm, Catharina Kjellberg 
och Bodil Mårtensson, vilka har publicerat tio eller fler verk under        
perioden utan att uppfylla några andra kriterier. Dessa författare är så-
ledes inte inkluderade i tätgruppen (se tabell C16). 

258  För en genomgång av turerna kring införandet av biblioteksersättningen, 
se Li Bennich-Björkman 1991, särskilt kap. 4–5. 

259  Det kan låta som en dramatisk förändring, men skillnaden synliggörs 
tydligast i att författarparens utlåningsstatistik i princip halveras. (Jfr   
Peurell 1998, s. 227 ff.) 

260  Peurell gör tvärtom och utgår istället från placering på listan. Det har att 
göra med att han undersöker en tidigare period med start 1961, då       
statistiken grundade sig på författarpenningsgrundande beräkningar. För 
detaljerad information om författarfondens statistiska arbete med biblio-
teksutlåningen, se den metodiska exkursen i Peurell 1998, s. 227 ff. 

261  Peter Gissy finns visserligen med på utlåningstoppen sedan 2005, och har 
över 100 000 utlån fr.o.m. 2006. Detta har troligtvis att göra med hans 
barndeckare som började ges ut 2004. Hans kriminalromaner har getts ut 
med jämna mellanrum sedan 1996, men den höga utlåningen kom först 
efter att barndeckarna lanserats. Det är också i linje med utlåningstoppen, 
där barnboksförfattare generellt är i klar majoritet. Då Gissy inte uppfyller 
något annat krav än mer än fem publicerade verk, har han inte förts till 
den mest framgångsrika gruppen. Också Bo R. Holmberg finns under 
2000-talet bland de högst utlånade, med strax över 100 000 utlån. Holm-
berg är emellertid mest känd som barnboksförfattare – han har bland  
annat tilldelats Astrid Lindgren-priset och Augustpriset i kategorin årets 
barn- och ungdomsbok. Dessutom är han verksam i fler genrer än     
kriminalgenren, varför det är ett rimligt antagande att tillskriva deckarna 
en mindre del av hans totala utlåningstal. Då inte heller Holmberg      
uppfyller något annat krav än mer än fem publicerade verk, har han inte 
förts till den mest framgångsrika gruppen. 

262  Här är det omöjligt att säga vilka lån som gäller just detta verk, och   
Ekman kan inte anses uppfylla kriteriet, trots att hon ligger en bra bit 
över utlåningsgränsen totalt. Emellertid spelar det ingen roll när det gäller 
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hennes plats i den mest framgångsrika gruppen, då hon uppfyller två 
andra kriterier. Ekmans biblioteksutlåning har markerats med ett ”?” i  
tabell B1. 

263  Tellgren 1982, s. 87 ff. 

264  Jfr Svedjedal 2012, s. 242. 

265  Under 1960-talet är antalet utgåvor 100–200 per år, under första hälften 
av 1970-talet något högre, och under senare hälften av 1970-talet       
500–700. (Statistiken gällande översättningar kommer att redovisas utför-
ligare i en annan uppsats inom avhandlingsarbetet.) 

266  Tellgren 1982, s. 98. Jfr också Johan Svedjedals resonemang om Suecana 
extraneas tillförlitlighet och användbarhet för forskning. (Se Svedjedal 
2012, s. 241 ff.) 

267  De mycket få titlar som har utgivits före 1977 har alltså inkluderats i 
sökningarna. Typsökningen har varit: ”db:suec tree:h (förf:efternamn för-
namn) NOT mtag:juvenile NOT år:2011”. Här definierar: ”db:suec” 
Suecana extranea; ”tree:h” skönlitteratur; ”(förf:efternamn förnamn)”  
författaren ifråga; ”NOT mtag:juvenile” exkludering av barn- och      
ungdomslitteratur; ”NOT år:2011” exkludering av material utgivet under 
2011. Det är bara bokutgåvor som räknats in i statistiken, det fåtal andra 
medietyper som förekommit har exkluderats. I materialet rör det sig om 
enstaka träffar på e-böcker, filmer och artiklar. Överlag tycks andra     
medier än monografier ha katalogiseras mycket sparsamt i Suecana       
extranea, åtminstone gällande skönlitteraturen. 

268  I stort sett samtliga poster i Suecana extranea är försedda med originaltitel 
och ett sådant förfarande bör rimligen vara praxis vid katalogisering i  
bibliografin. De få fall originaltitel inte finns medtagen är närmast att    
betrakta som katalogiseringsmissar. I de stickprov som har gjorts i under-
sökningen har täckningsgraden visat sig vara mycket hög till hundra-
procentig. Av Henning Mankells 379 poster visade sig exempelvis endast 
en sakna svensk originaltitel. Originaltitlar i sökningar har fått fungera   
inkluderande eller exkluderande, beroende på vad som har lämpat sig bäst 
i varje enskilt fall. För Kerstin Ekman söktes exempelvis enbart träffar 
med den svenska originaltiteln Händelser vid vatten, vilket exkluderar alla 
hennes övriga romaner (”db:suec tree:h (förf:ekman kerstin) (tit:händelser 
vid vatten) NOT mtag:juvenile NOT år:2011”). När det gäller Åke     
Edwardson söktes alla träffar som inte hade svensk originaltitel som hans 
tre skönlitterära romaner för vuxna (hans barn- och ungdomsutgivning 
exkluderas med mtag-operatorn) vilka inte finns i populationen (”db:suec 
tree:h (förf:edwardson åke) NOT (tit:genomresa OR jukebox OR        
svalorna flyger så högt att ingen längre kan se dem) NOT mtag:juvenile 
NOT år:2011”). 

269  Felaktigheter är ovanliga, men rör i förekommande fall poster där årtal 
eller språk finns beskrivna fast inte i rätt MARC-fält, det vill säga rena   
katalogiseringsmissar. Resultatet blir att dylika poster faller ur respektive 
språk- och årskategori, vilket har föranlett att de i statistiken manuellt har 
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förts till rätt kategori. Inga sakuppgifter har således ändrats eller hämtats 
från annat håll än Suecana extranea. 

270  Yellow Bird, URL: www.yellowbird.se. Yellow Bird står bakom filmatise-
ringar av deckarförfattarna Stieg Larsson, Henning Mankell, Liza Mark-
lund, Helene Tursten samt norska Jo Nesbø och Anne Holt. Ett annat  
inflytelserikt produktionsbolag är Tre Vänner som filmatiserat verk av 
Jens Lapidus, Michael Hjort & Hans Rosenfelt och Henning Mankell, 
samt för närvarande spelar in Camilla Läckbergs Fjällbackaserie. Michael 
Hjort är förövrigt också en av de tre regissörer och manusförfattare som 
tillsammans grundade Tre Vänner (se Tre Vänner, URL:   
www.trevanner.se). 

271  Hertel 1997, s. 208 ff. 

272  Angående filmatiseringar av skönlitterära verk av svenska författare under 
svensk films tidiga år, se Svedjedal 1993, vol. 1, s. 372 ff.  

273  Lagerlöf föreslog själv för sin förläggare Karl Otto Bonnier att första 
kapitlet i Jerusalem, I, ”Ingmarssönerna” skulle nytryckas då det nyligen 
filmatiserats. (Söderlund 2011, s. 59 f.) 

274  Jens Liljestrand lyfter i sin avhandling Mobergland fram filmatiseringarnas 
betydelse för utvandrarseriens kanonisering. Intressant är att Vilhelm 
Moberg själv i förläggarkorrespondens frankt pekade på synergieffekter 
mellan de båda medierna: ”Nu stöder boken alltså filmen – men filmen 
kan ännu mer stödja boken.” (Liljestrand 2009, s. 198 ff.) 
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Olov & Ehnmark, Anders 
Einarsson, Ann-Sofie   178 
Ekholm, Jan-Olof   138, 194 f. 
Eklund, Anna   193 
Ekman, Kerstin   17, 57, 59 f., 62, 

73 f., 98, 120, 122, 125, 149, 166, 
171, 176, 181, 191–193, 195 f. 

Ekström, Jan   181, 194 
Elgström, Jörgen   167 
English, James F.   193 f. 
Enquist, Per Olov & Ehnmark, 

Anders   162, 194 
Ericson, Gunilla   190 
Eriksson, Kjell   35, 66, 72, 100, 

125, 138, 149, 153, 156 f. 
Escarpit, Robert   103, 192 
Excalibur Press of London  

(förlag)   49 
Expressen   60, 148 
 
Fleischer, Rasmus   43, 172, 177 
Forshaw, Barry   114, 193 
Forslid, Torbjörn   193 
Forum (förlag)   34 f., 45, 64 f., 

67 f., 89–91, 111, 128, 137, 151–
154, 161, 172, 176, 179, 190 

Fossum, Karin   10 
Fransson, Ramona   48 f., 180 
Fredriksson, Karl G.   47, 180 
Fredrikson förlag   49 
Fredrikson, Lars   49 
Fridegård, Jan   51 f., 124 
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Frimansson, Inger   60, 62, 68, 72, 
74, 98, 107, 125, 138, 149, 153, 
156 f., 166 f., 192 f. 

Furuland, Gunnel   169 
Furuland, Lars   32, 169, 172 
Författarcentrum   178 
Författares Bokmaskin 44, 178 
Förlagssystem   178 
Förlagstryckeriet Vitterleken (förlag)   

49 f. 
 
Gaughran, David   179 
Gedin, Per I.   187 
Genberg, Kjell E.   37, 64, 125, 138, 

175, 177, 181, 184, 194 
Genette, Gérard   170 
Gerhardsen, Carin   35, 66, 71, 153, 

156 f., 183, 187 
Gillies, Mary Ann   185 
Ginsburg, K. Earl (pseud. för Kjell 

E. Genberg)   184 
Giron, Tage   191 
Gissy, Peter   122, 195 
Glasnyckeln (pris)   62, 120, 148 f. 
Gold Dagger, the – se Dagger 

Awards, the 
Goncourtpriset   194 
Grand Agency   72–74, 186 
Grebe, Camilla & Träff, Åsa   71, 

177, 183 
Gregersdotter, Katarina   168 
Grisham, John   180 
Gräslund, Bo   177 
Guillou, Jan   45, 58, 66, 71, 74, 80–

83, 88, 100, 104, 108, 113, 122, 
125, 138, 155, 157 f., 163, 166, 
173, 181, 188–190, 192 f. 

Guldpocket – se Pocketpriset 
Gustafsson, Carl   189 
Gyllander, Varg   72 
Göthberg, Linda   185 
 
Hammarqvist, Anders   15, 169 f. 
Hammenskog, Sture   177 
Harlequin (förlag)   172 
Harry Potter (romanserie)   10, 162 
Hedlund Literary Agency   72–74, 

186 
Hedlund, Magdalena   72 

Hedman, Dag   177, 181 
Hedström, Jenny   193 
Hellberg, Björn   58, 66, 82, 125, 

138, 153, 155–158, 166, 188 
Heller, Frank (pseud. för Gunnar 

Serner)   181 
Hellström, Börge – se Roslund, 

Anders & Hellström, Börge 
Helms, Adam   96, 190 f. 
Hembygds-Förlaget – se Svenska 

Allmogeförlaget 
Hemmel, Marika   177 
Hemmungs Wirtén, Eva   176 
Hepburn, James   185 
Hermanson, Marie   16 
Hertel, Hans   124, 197 
Hesslind, Lars   191 
Hildebrandt, Johanne   71, 163 
Hjort, Michael – se Rosenfeldt, 

Hans & Hjorth, Michael 
Hoi Förlag   178 
Holmberg, Bo R.   192, 194 f. 
Holmér, Hans   125, 138 
Holt, Anne   10 
Horeck, Tanya   168 
Hosseini, Khaled   80, 188 
Hälsingedeckare (romanserie)   48 
Högspänningsförlaget   49 
Høier, Anneli   70, 185 
 
Indriðason, Arnaldur   10 
Ingelow, Jules   178 
Ingemarsson, Kajsa   188 
International Dagger Award – 

se Dagger Awards (pris) 
Israel, Dan   45, 113, 190 
 
Jalakas, Inger   176 
Janouch, Katerina   156 f., 187 
Jansson, Anna   60, 68, 72, 80–82, 

125, 138, 153, 155–157, 188 
Johansson, Hans Olof   32, 169, 

171 f., 175 
Jonasson, Jonas   188 
Jordahl, Anneli   167 
Jungstedt, Mari   58, 60, 66, 72, 81, 

83, 87, 100, 125, 153–158, 181, 
188 
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Jury   9, 13 f., 16 f., 27, 29, 37, 49, 
67, 126, 128, 154, 157, 162 f., 
168–172, 183, 190 

Jury (förlag)   38, 129 
Jurys ”deckarkataloger” – se 

”Deckarkatalogen” 
 
Kalla Kulor Förlag   36, 45, 129, 

137, 174, 179 
Kallentoft, Mons   17, 66, 71, 80–

83, 88, 107, 120, 125, 153, 154, 
157, 188, 192 

Kanger, Thomas   68, 71, 125 
Karlin, Björn   47, 49 
Katapultpriset   120, 148, 150, 195 
Kepler, Lars (pseud. för Alexander 

Ahndoril & Alexandra Coelho 
Ahndoril)   56, 66, 81–83, 85, 87, 
94, 98, 107, 109, 126, 147, 153, 
158, 160, 167, 188 

KF Media   68 
Kjellberg, Catharina   138, 195 
Klackenberg, Tove   177 
Klitgaard Povlsen, Karen   168 
Kuhn, Thomas S.   116, 193 
Kungl. biblioteket (KB)   13, 22, 24, 

26–29, 122, 173 f. 
Kura Skymning (förlag)   45 
Küchen, Maria   35 
Kågerman, Elisabeth   60 
Kärrholm, Sara   88, 167 f., 176 f., 

184, 189 
 
Lagerlöf, Selma   124, 197 
Lagevi, Bo (pseud. för Jenny 

Berthelius, K. Arne Blom, Jean 
Bolinder, Kjell E. Genberg, Sture 
Hammenskog och Jan Moen)   
177, 184 

Lamborn, Hans (pseud. för Torgny 
Lindgren)   194 

Lang, Maria (pseud. för Dagmar 
Lange)   56 f., 59, 104, 107, 110, 
126, 138, 166 f., 181, 191 

Lange, Dagmar – se Lang, Maria 
Lapidus, Jens 58, 66, 71, 80–83, 88, 

94, 101 f., 109–111, 124, 126, 153 
f., 157 f., 167, 177, 197, 

Larsson, Stieg   9, 10, 58, 68, 71–73, 
80–83, 88, 94, 96, 101 f., 109–
111, 114, 126, 149, 153 f., 157 f., 

165, 168, 171, 181 f., 188, 192, 
197 

Larsson, Åsa   58, 60, 62, 66, 81, 
100, 126, 149, 153–155, 157 f., 
167, 177, 181, 

Leffler, Tove   185 
Legenda (förlag)   129, 153, 161, 174 
Lehtolainen, Leena   10 
Leonhardt & Høier Literary Agency   

72–74, 186 
Leopard förlag   45, 89–91, 111–

113, 153, 161, 174, 190 
Leopard pocket   91, 93, 112, 160 
Levin, David   182 
Liber (förlag)   34, 184 
Liffner, Eva-Maria   71, 149 
Liljestrand, Jens   51 f., 181, 197 
Lily Allen (artist)   178 
Lind, Joakim   167 
Lind & Co. (förlag)   91, 112, 129, 

153 
Lindberg, Eva   169 f. 
Lindberg, Fredrik   190 
Linderborg, Åsa   162, 167 
Lindgren, Astrid   124, 182 
Lindgren, Torgny – se Lamborn, 

Hans 
Lindh, Lindy   49 
Lindung, Yngve   192 
Lindyworks (förlag)   49 
Ljungberg, Ann   179 
Lodin, Nils   191 
Lundholm, Lars Bill   71, 153, 156 

f., 187 
Lundin, Bo   126, 148–150, 167, 170 

f., 183 
Lundquist, Sune – se Suneson, Vic 
Lundström, Evert   191 
Lundström, Jacob   167 
Läckberg, Camilla   45, 58, 60, 68, 

71, 75, 80–83, 86–89, 98, 100 f., 
104, 108–111, 126, 153 f., 156–
158, 165–167, 176 f., 181 f., 188–
190, 192, 197 

”Läckberg-fejden”   86, 189 
 
Mankell, Henning   10, 35, 45, 58, 

62, 66, 72, 74, 80–83, 87–90, 98, 
100 f., 104, 107, 110 f., 113 f., 
122, 126, 138, 149, 153, 155, 
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157 f., 165 f., 181–183, 188, 190, 
192 f., 195–197 

Marklund, Liza   10, 38, 45, 58–60, 
62, 66, 71, 75, 80–82, 86, 88, 90, 
98, 100 f., 104, 108–112, 114, 
122, 126, 149, 153–155, 157 f., 
160, 165 f., 173, 176, 181, 186, 
188–190, 192 f., 197 

Marklund, Liza & Patterson, James   
154, 158, 160, 188 

Maryles, Daisy   167 
Matt, Jade (pseud. för Kjell E. 

Genberg)   184 
Matz, Kerstin   38 
MBF förlag – se Mälaröbörsen 

(förlag) 
Millennium (romanserie)   82, 102, 

168  
Miller, Laura J.   168 
Miss Li (artist)   178 
Moberg, Vilhelm   51 f., 124, 191, 

197 
Moen, Jan   177 
Moggliden (författarbolag)   182 
Molin, Henrik P.   49 f., 179 f. 
Montelius, Magnus   72 
Moretti, Franco   116, 193 
Moström, Jonas   71, 90, 153, 155, 

157, 187 
Motte, Anders de la   71, 183 
My Russian Tea Room (förlag)   50 
Myrén, Mats   48 f., 180 
Myspace (internetcommunity)   44, 

178 
Mystery Writers of America   120, 

148 
Månadens bok (bokklubb)   96, 117, 

191 f. 
Månpocket (förlag)   78, 90, 93, 112, 

160 f., 190 
Mårtenson, Jan   37, 57, 64, 73 f., 

83, 100 f., 104, 107, 110, 126, 
138, 153, 155–157, 165 f., 191 

Mårtensson, Bodil   138, 195 
Mählqvist, Stefan   169 
Mälaröbörsen (förlag)   36, 64, 66 f. 

129, 137, 151, 172, 175 
Määttä, Jerry   119, 169 f., 193–195 
 

Nationalbibliografin   13 f., 16 f., 22, 
24–26, 28, 106, 122, 132 f., 169, 
171, 173 f., 181 

Nationalencyklopedin (förlag)   184 
National Public Radio   168 
Natur & Kultur (förlag)   35, 66, 90 

f., 112, 129, 137, 153, 161, 190 
Nesbø, Jo   71, 197 
Nesser, Håkan   17, 58, 62, 66, 73 f.,  

81 f., 87 f., 98, 101, 104, 107, 110, 
122, 126, 138, 149, 153, 155–158, 
163, 165 f., 181, 188, 192–194 

Nestingen, Andrew   167 f., 193 
Nilsonne, Åsa   60, 68, 126 
Nomen (självpubliceringsföretag)   

43 
Nordin Agency   71, 73–75, 186 
Nordin, Bengt   177 
Nordiska Kriminalsällskapet   120 
Nordiska rådet   148–150 
Nordiska rådets litteraturpris   60, 

120, 149 f., 195 
Nordström, Gunnar   179 
Norstedts (förlag)   34, 64 f., 67 f., 

90 f., 111, 128, 137, 151–153, 
161, 172, 185 

Norstedts Agency   72, 186 
Norstedts förlagsgrupp   66–69, 90, 

111 f., 152, 178, 185, 187, 190 
 
Ohlsson, Anders   193 
Ohlsson, Kristina   71, 183 
Ohrlander, Gunnar   66, 126 
Olson, Björn Anders   185 
Olsson, Annika   181 
Ordfront (förlag)   35, 66 f., 90, 128, 

137, 151, 153, 161, 172, 175 f. 
Ordupplaget (förlag)   36, 90, 112, 

153, 161, 176, 190 
Ovesdotter Alm, Cecilia   168 
 
Palco Media (författarbolag)   182 
Palm, Elias   72 
Palmström, Uno   126 
Pan Agency – se Norstedts Agency 
Pan Pocket (pocketförlag)   78 
Paper Talk (självpublicerings-

företag)   43 
Paulson, Steve   168 
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Peippo, Kathrine   193 
Per Olaisen förlag   36, 38, 64, 129, 

137 
Persson, Leif G.W.   74, 80 f., 84, 

86–88, 108, 110, 126, 149, 153–
155, 157 f., 167, 181, 188 f., 194 

Persson, Sofie   189 
Petersson, Sofie   189 
Peurell, Erik   51 f., 120, 181, 194 f., 
Pilgrimsfalken (förlag)   50 
Piratförlaget   19, 36, 45, 66 f., 69 f., 

89–91, 111–113, 117, 128, 137, 
151, 153 f., 160 f., 172 f., 176, 
185, 190 

Piratpocket   90, 93, 112 
Platinapocket – se Pocketpriset 
Plus (förlag)   64, 129, 174 
Pocketförlaget   45 f., 90, 93, 112, 

160, 187, 190 
Pocketgalan   187 
Pocketgrossisten   78 
Pocketpriset   13, 52, 77–79, 82 f., 

85–87, 90–92, 94, 97, 112 f., 153–
157, 159, 161, 163, 181, 184, 186–
190 

Pocket Shop   69, 78, 102 
Podium   178 
Podium Distribution – se Podium 
Poloni, Helena (pseud. för Ingegerd 

Stadener)   171 
Polonipriset   38, 60, 62, 120, 148 f. 
Prisma (förlag)   35, 66–68, 90 f., 

111, 128, 137, 151–153, 161, 172, 
174, 185 

Publishers Weekly   9 
 
R.G.S. Ord & handling (förlag)   49 
Rabén & Sjögren (förlag)   64, 129, 

185 
Rabén Prisma (förlag)   161 
Rambe, Lars 45–47, 72, 179 
Ranelid, Björn   87 
Recito (självpubliceringsföretag)   43 
Rees, Ellen   168 
Regis, Julius   171 
Ristarp, Jan   192 
Roman om ett brott (romanserie)   

9, 166, 185, 191 
Rosenfeldt, Hans & Hjorth, Michael   

183 

Roslund, Anders & Hellström, 
Börge   58, 66, 71, 80–83, 85, 87 
f., 96, 98, 100, 126, 147, 149, 154 
f., 157 f., 160, 192, 194 f. 

Ross, Thomas   166 
Rudberg, Denise   107, 183 
Runnquist, Åke   167 
Rusta   69 
Rönblom, H.-K. (Hans-Krister)   

99, 164, 167, 171, 181, 183, 191 
Rönkä, Matti   10 
 
Saarinen, Risto   167 
Salomonsson Agency   71, 73–75, 

186 
Salomonsson, Marcus   186 
Salomonsson, Niclas   75, 186 
Saltkråkan (författarbolag)   182 
Sarrimo, Cristine   173, 189 
Schmidt, Lars   182, 190 
Schulman, Ninni   183, 189 
Semic (förlag)   35, 129, 137 
Settern (förlag)   129, 174 
Sherlock-priset   60, 120, 148 f. 
Sigander, Helena   176 
Sigfridsson, Sigge   45, 112, 190 
Silbersky, Leif – se Svedelid, Olov & 

Silbersky, Leif 
Silverpocket – se Pocketpriset 
Sjögren, Annika   35 
Sjögren, P. Jonas   87, 154–157, 159, 

161, 163, 187 
Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per   9, 71, 

74, 99, 114, 164, 166, 181, 183, 
185 f., 191, 195 

Skarp, Ann-Marie   45, 113, 190 
Skånska Deckarsällskapet   129 
Slussens bokförlag   49 
Smith, Rolf Gordon   49 
Sparre, Madeleine   167 
Spång, Robert   178 
Squires, Claire 14, 115, 169, 176, 

193, 195 
Stadener, Ingegerd – se Poloni, 

Helena 
Stahre, Ulrika   167 
Steiner, Ann   22, 96, 117, 173–175, 

177, 184 f., 191, 193 
Sten, Viveca   68, 71, 81, 88, 126, 

154, 156 f., 182, 188 
Stilton Literary Agency   72–74, 186 
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Stockholm Noir (romanserie)   102 
Stockholm Pocket Publishing (för-

lag)   46, 49 f. 
Ström, Karin   44 
Strömsnäs, Peter   191 
Succéförlaget Abc   49 
Suecana extranea   13, 122 f., 169, 

182, 196 f. 
Suneson, Vic (pseud. för Sune 

Lundquist)   99, 164, 167, 181, 
183 

Svedelid, Olov   37, 57, 64, 68, 98, 
104, 126, 138, 166, 175, 181, 191 
f., 194 

Svedelid, Olov & Silbersky, Leif   
37, 68, 126, 138, 147, 181 f., 184 

Svedjedal, Johan   32, 36, 169, 172 
f., 175, 178, 187, 196 f. 

Sweet Words Poetry (förlag)   50 
Svensk bokkatalog   169 
Svenska Aktieinstitutet (förlag)   47, 

49 
Svenska Allmogeförlaget 44, 178 
Svenska Andelsförlaget   43 
Svenska Bokförläggareföreningen – 

se Svenska Förläggareföreningen 
Svenska Bokhandlareföreningen   7 
Svenska Deckarakademin   13 f., 60, 

62, 88, 120, 148–150, 169, 173, 
194 

Svenska Deckarakademins debutpris   
14, 62, 120, 148 f. 

Svenska Deckarbiblioteket   169, 
171 

Svenska Förläggareföreningen   13, 
22, 24–30, 43, 52, 77 f., 87, 106, 
133 f., 154–157, 159, 161, 163, 
173 f., 178, 181, 187 

Svenska Läromedel   173 
Svensson, Julia   178 
Sveriges författarfond   13, 79, 98, 

121, 164–166, 182, 192 f., 195 
Sveriges författarförbund   148, 150 
Söderberg, Alexander   71 
Söderberg, Johan   169 
Söderlund, Petra   197 
Sörmark, Sven   126, 181 
 
 

Tapper, Michael   167, 169 
Tellgren, Christina   18, 122 f., 169, 

172, 196 
Theorin, Johan   16, 58, 62, 68, 72, 

81 f., 88 f., 96, 98, 100, 109, 126, 
149, 154, 157 f., 195 

Thompson, John B.   70 f., 116, 176, 
185 f., 193 

Torgerson, Sten   169 
Tre böcker (förlag)   34 f., 64, 66 f., 

128, 137, 151, 153, 161, 172, 184 
Tre vänner (produktionsbolag)   197 
Trenter, Stieg   99, 164, 166 f., 171, 

181, 183, 191 
Trenter, Ulla   38, 59 f., 126, 138, 

191 
Trosell, Aino   60, 68, 74, 107, 126, 

149, 186 
Tryckeriförlaget (förlag)   49 
Träff, Åsa – se Grebe, Camilla & 

Träff, Åsa 
Tursten, Helene   58, 60, 66, 72, 

100, 126, 154–157, 181, 197 
Twilight (romanserie)   162 
 
Unefäldt, Gösta   66, 126, 138, 149, 

194 
Unefäldt, Valter   138, 149 
Utbildningsbolaget (förlag)   48 f., 

180 
 
Wahlberg, Karin   60, 68, 72, 81 f., 

100, 126, 154–157, 188 f. 
Wahlström & Widstrand (förlag)   

34 f., 64–67, 89–91, 111, 128, 
137, 151–154, 161, 172, 184 

Wahlöö, Per – se Sjöwall, Maj & 
Wahlöö, Per 

Valentin (förlag)   129, 174 
Warne förlag   45, 90 f., 153, 161, 

176, 179, 190 
Warnqvist, Åsa   18, 32, 44, 169, 

171–176, 178 
Weedon, Alexis   168 
Wennstam, Katarina   75, 81, 154 f., 

157, 187 f. 
Westerberg, Sven   66, 126, 138 
Westerlund, Staffan   66, 126, 138, 

149 
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Westerståhl Stenport, Anna   168 
Westlund, Bo   182 
Westlund, Joakim   48 
Westlund, Johanna   187 
Widén, Susanne   73, 186 
Widerberg, Bertil R.   15, 169–171 
Wiken (förlag)   34, 129, 137, 174 
Wikipedia   46, 179 
Williams, Anna   181 
Winkler, Lasse   180, 184, 186 
Wopenka, Johan   126, 167–171, 

173, 175, 183 
Woxlin, Leif   48 f., 180 
 
Yellow Bird (produktionsbolag)   

124, 197 
 
Zindermans (förlag)   129, 174 
 
Åhlens   69 
Åström, Berit   168 
 
Öberg, Hans-Olov   72, 179 
Öhrlund, Dag   184 
Örnkloo, Ulf   171 
Östlundh, Håkan   72 
 



 

Skrifter utgivna  

av Avdelningen för litteratursociologi  

vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 

 

1. Jonas Åkerstedt: Den litterate arbetaren. Bildningssyn och studieverksamhet i 
ABF 1912–1930 (1967)  

2. Tidningen Lantarbetaren 1908–1966. Ett register med företal av Ewald 
Jansson och historik av Lars Furuland (1967) 

3. En bok om biblioteksforskning. Redigerad av Lars Furuland och Bengt 
Brundin (1969)  

4. Bo Bennich-Björkman: Termen litteratur i svenskan 1750–1850 (1970)  
5. Ebbe Schön: Jan Fridegård och forntiden. En studie i diktverk och källor 

(1973)  
6. Conny Svensson: Gustav Hedenvind-Eriksson. En bibliografi (1973)  
7. Mats Rehn: Jack London i Sverige. Studier i marknadsföring och litterärt 

inflytande (1974) 
8. Gunnar Elveson: Kooperatören – Konsumentbladet – Vi. Konsumentkoopera-

tiv press och kultursyn 1899–1974. En bibliografi med inledande historik 
(1975)  

9. Lars Wolf: Tigande diktare? En studie kring litterära reaktioner på 1909 års 
storstrejk (1975)  

10. Dag Nordmark: Rudolf Värnlund. En bibliografi (1978)  
11. Gunnar Elveson: Reportaget som genre (1979)  
12. Gunnar Elveson: Bilden av Indien. U-landsreportaget i tidningen Vi och 1960-

talets världsbild (1979)  
13. Victor Svanberg: Romantikens samhälle (Gidlunds, 1980)  
14. Victor Svanberg: Medelklassrealism (Gidlunds, nyutgåva i bokform, 

1980)  
15. Harry Lenhammar: Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet. Studier i 

svenska religionsperiodika (1981)  
16. Åke Kussak: Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verk-

samhet 1910–1939 (Gummessons, 1982)  
17. Bertil Björkenlid: Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttskvinnorna och deras 

metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 (1982)  
18. Brigitte Mral: Frühe schwedische Arbeiterdichtung. Poetische Beiträge in sozial-

demokratischen Zeitungen 1882–1900. Sammanfattning på svenska (1985)  
19. Jan Stenkvist: Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel (Gidlunds, 1985)  
20. Mats Herder: Arbetsplatsbibliotek i Sverige. Studier av en uppsökande folk-

biblioteksverksamhet och dess framväxt (1986)  
21. Johan Svedjedal: Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska 

och litteratursociologiska studier i C. J. L. Almqvists prosafiktion kring 1840 
(1987)  

22. Dag Hedman: Gunnar Serner (Frank Heller). En bibliografi (1987)  
23. Carina Burman: Vältalaren Johan Henric Kellgren (1988)  
24. Lars Wendelius: Kulturliv i ett svenskamerikanskt lokalsamhälle: Rockford, 



 

 

Illinois (1990) (Distribueras även som Uppsala Multiethnic Papers 20 
av Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet.) 

25. Lars Wendelius: Form och tematik i Peter Weiss’ Motståndets estetik (1991)  
26. Anna Williams: Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bonggren, journalist och 

poet (1991)  
27. Eva Heggestad: Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om 

hemmet, arbetet och konstnärskapet (1991)  
28. Lars Furuland: Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser 

(Gidlunds, 1991)  
29. Margareta Björkman: Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 

1783–1809 (1992)  
30. Lars Brink: Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 

1910–1945 (1992)  
31. Solveig Lundgren: Dikten i etern. Radion och skönlitteraturen 1925–1955 

(1994)  
32. Kerstin Rydbeck: Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och littera-

turen 1896–1925 (1995)  
33. Fiktionens förvandlingar. En vänbok till Bo Bennich-Björkman den 6 oktober 

1996. Red.: Dag Hedman & Johan Svedjedal (1996) 
34. Dag Hedman: Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 

1885–1920. En bibliografi (Gidlunds, 1997) 
35. Anna Williams: Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhisto-

riska översiktsverk under 1900-talet (Gidlunds, 1997) 
36. The Interpretation of Culture and the Culture of Interpretation. Proceedings from 

the First Graduate Conference at the Department of Literature in Uppsala, 
April 20–21 1996. Red.: Eva Hemmungs Wirtén & Erik Peurell 
(1997) 

37. Lars Furuland: Bergslagen i litteraturen. Kommenterad bibliografi med en 
inledande litteratursociologisk uppsats (Gidlunds, 1998) 

38. Eva Hemmungs Wirtén: Global Infatuation. Explorations in Transnational 
Publishing and Texts. The Case of Harlequin Enterprises and Sweden (1998) 

39. Erik Peurell: En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet (Gidlunds, 
1998) 

40. Lars Wendelius: Rationalitet och kaos. Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 
1965 (Gidlunds, 1999) 

41. Åke Kussak: Litterära skoltexter. En studie av läseböcker för grundskolans 
högstadium och motsvarande skolformer och stadier 1950–1975 (1999) 

42. Johan Svedjedal: The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of 
Digital Production. A Study in the Sociology of Literature (Kungl. Biblio-
teket, 2000) 

43. Petra Söderlund: Romantik och förnuft. V. F. Palmblads förlag 1810–1830 
(Gidlunds, 2000) 

44. Marta Ronne, Två världar – ett universitet. Svenska skönlitterära universitets-
skildringar 1904–1943. En genusstudie (2000) 

45. Ann Öhrberg: Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens 
kvinnliga författare (Gidlunds, 2001) 

46. Daan Vandenhaute: Om inträdet i världen. Lyrikdebutanterna i 1970-talets 
svenska litterära fält (Gidlunds, 2004) 



 

 
 

47.  Petra Söderlund: Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet (2004) 
48. Anna Gunder: Hyperworks. On Digital Literature and Computer Games 

(2004) 
49. Lars Furuland & Johan Svedjedal: Svensk arbetarlitteratur (Atlas, 2006) 
50. Margareta Wersäll: Fattighusliv i ensamhetsslott. Ivar Lo-Johansson och de 

äldre i samhällsdebatt och dikt (2006) 
51. Jerry Määttä: Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950−1968 (Ellerströms, 

2006) 
52. Gundel Söderholm: Svea. En litterär kalender 1844−1907 (2007) 

53. Gunnel Furuland: Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och 
skönlitterära häftesserier i Sverige 1833–1851 från Lars Johan Hierta till Al-
bert Bonnier (LaGun, 2007) 

54. Åsa Warnqvist: Poesifloden. Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–
1995 (Ellerströms, 2007) 

55. Claes Ahlund: Diktare i krig. K. G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture 
Nerman från debuten till 1920 (Gidlunds, 2007)  

56. Dag Hedman: Extravaganta eskapader. Gösta Palmcrantz’ liv och verk 
(2008) 

57. Dag Hedman: Gösta Palmcrantz (Gösta Segercrantz). En bibliografi (2008) 
58. Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elg-

ström, Marika Stiernstedt och första världskriget (Gidlunds, 2009) 
59. Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. Boktryckare. Aktör i det litterära 

systemet ca 1780–1810 (2009) 
60. Svante Lovén: Also Make the Heavens. Virtual Realities in Science Fiction  

(2010) 
61. Claes Ahlund: Underhållning och propaganda. Radschas (Iwan Aminoffs) 

romaner om första världskriget 1914–1915 (2010) 
62. Andreas Hedberg: En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som 

moderniseringskritiker 1891–1895 (Gidlunds, 2012) 
63. Anna Gunder: Garanterade författare. Om biblioteksersättningen och den 

garanterade författarpenningen 1972–2010 (2012) 
64. Karl Berglund: Deckarboomen under lupp. Statistiska perspektiv på svensk 

kriminallitteratur 1977–2010 (2012) 

 
Böckerna distribueras av respektive förlag.  
I de fall förlagsnamn inte anges kan böckerna beställas från: 
 
Avdelningen för litteratursociologi 
Box 632 
751 26 Uppsala 
Hemsida: www.littvet.uu.se/forskning/avdelningen_for_litteratursociologi 


