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Detektivserien, en genre under utveckling  
 

Karin Molander Danielsson 
 

Dagens detektivromaner följer i en lång tradition vars ursprung kan sökas 
i så vitt skilda texter som det grekiska dramat, det tidiga artonhundratalets  
Newgate Calendars historier om dömda brottslingar, och Edgar Allan 
Poes och Arthur Conan Doyles noveller och romaner, och dess guldålder 
brukar ju anses ha infallit redan under mellankrigsåren. Om detektiv-
romanen vid denna tid var en högt specialiserad genre med specifika och 
högt värderade genreattribut, kan den emellertid under de senaste trettio 
åren  sägas ha inlett en utveckling som går i motsatt riktning, och som 
minskat snarare än ökat klyftan mellan detektivromaner och kanonisk 
skön-litteratur. 

Detektivromanerna från genrens så kallade guldålder under 1910-, 
1920-, och 1930-talen, av författare som G K Chesterton, R. Austin 
Freeman, Agatha Christie och Margery Allingham, nådde snabbt en 
mycket stor popularitet. De lästes inte minst i akademiska kretsar, och blev 
därmed också tidigt analyserade och föremål för en stundtals livlig debatt 
om hur en god detektivroman skulle se ut; vad som måste finnas med och 
vad som absolut inte hörde till genren. Flera regelsamlingar formulerades,  
med regler som gällde brottslingen, brottet, detektiven och dennes 
metoder. 

Brottslingen skulle t. ex. vara en person, inte en hel liga, och det fick 
inte vara en tjänare eller någon vars tankar läsaren hade fått följa. Denna 
regel lät författare, detektiv och läsare förenas på rättvisans sida, mot en 
brottsling sprungen ur samma klass som detektiven och läsaren, och 
därför intressant, men utan möjlighet att leda läsaren på allvarliga 
moraliska villovägar. Av samma klassrelaterade anledning skulle brottet 
vara mord, begått av personliga skäl, och inte stölder och inbrott vilka 
betraktades som polissaker, snarare än en detektivs domäner. Detektiven 
skulle arbeta logiskt, utan att hemfalla åt intuition, magi, slump eller Guds 
försyn, och man betonade detektivens intellektuella snarare än hans  
fysiska förmåga.  

En annan regel var ”There must be no love interest” formulerad av S. 
S. Van Dine 1928. Samma år skrev Dorothy L. Sayers i ett ofta citerat 
förord till Great Stories of Detection, Mystery and Horror,  att ”the less love in 
a detective-story, the better”.160 Som många känner till skulle hon själv, i 
serien om Lord Peter Wimsey och Harriet Vane, komma att bli en av dem 
som systematiskt, för att inte säga njutningsfullt bröt mot just denna regel. 

 
160 I Howard Haycraft Haycraft (1946), The Art of the Mystery Story. New 
York: Simon and Schuster, s. 104. 
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Hon var förstås inte ensam regelbrytare, och reglerna blev snabbt kuriosa. 
Istället utvecklades detektivromanen i flera parallella spår.  

En sådan utveckling skedde på andra sidan Atlanten. Även om flera 
amerikanska författare följde de engelska förebilderna mycket tätt i spåren, 
skrevs det framför allt hårdkokta och våldsamma kriminalnoveller. Dessa 
publicerades framför allt i det legendariska Black Mask Magazine, från 1920-
talet och framåt en tidskrift som publicerade och påverkade ett stort antal 
amerikanska kriminalförfattare. På 1940-talet hade det därför hunnit bli 
ganska stor skillnad mellan de engelska, s.k. pusseldeckarna, och de 
amerikanska, s.k. hårdkokta detektiv-romanerna.  

De här skillnaderna har senare ofta förenklats och hårdragits, och 
man kan lätt få intrycket att en väsentlig skillnad mellan de engelska och 
de amerikanska romanerna är att endast de senare bryr sig om en realistisk 
miljöskildring. Om man läser den samtida kritiken får man emellertid en 
annan bild. William Huntingdon Wright, en visserligen amerikansk 
kritiker men dessutom klassisk pusseldeckarförfattare under 
pseudonymen S S van Dine, skrev redan 1927 att ”The setting … is of 
cardinal importance” och att ”the plot must appear to be an actual record 
of events springing from the terrain of its operations”.161 Det fanns alltså 
ett krav på realism även i pusseldeckaren, även om inte många betonar det 
lika starkt som de amerikanska förgrundsgestalterna Dashiell Hammett 
och Raymond Chandler. 

Raymond Chandler själv var dock inte så miljöintresserad som han 
gärna framställs. Många kommer säkert ihåg citatet från hans essä ”The 
Simple Art of Murder”(1944) om att ta ut mordet ur den venetianska vasen 
och placera det i gränden, men där talade han inte om sitt eget skrivande 
utan om Hammetts. Själv påstod han att ”[a]ll I'm looking for is an excuse 
for certain experiments in dramatic dialogue. To justify them I have to 
have plot and situation; but fundamentally I care almost nothing about 
either”.162

Detta sade Chandler som svar på en artikel av W. H. Auden där 
Auden bland annat hävdat att Chandler inte skrev detektivromaner utan 
seriösa studier av en kriminell miljö. Ett tecken på detta var att hans 
romaner inte, som de engelska detektivromanerna, utspelade sig i en 
metaforiskt paradisisk, och därför eskapistisk plats, ”the Great Good 
Place” utan i en kriminell miljö, ”the Great Wrong Place”. Detta tyckte 
Auden var ett tecken på att Chandlers romaner inte var konventionella 
sådana utan exempel på god konst. Detta är för övrigt en tanke som slagit 
rot hos många sentida kritiker som gärna betraktar Chandler (och ibland 

 
161 William Huntingdon Wright (1927), “The Great Detective Stories”. I 
Howard Haycraft (1946), The Art of the Mystery Story. New York: Simon 
and Schuster, s. 38. 
162 Citerad i Tony Hilfer, (1990), The Crime Novel. Austin: The University of 
Texas Press, s. 32. 
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hela den amerikanska subgenren) som fundamentalt olik den 
konventionella (m a o den engelska) deckaren. 

Det här synsättet kritiseras av Tony Hilfer, som säger att Chandler var 
precis lika eskapistisk och konventionell som t ex Christie, men på ett 
konventionellt amerikanskt sätt. En sådan amerikansk konvention är den 
om den ensamme starke hjälten vars själva alienation från det omgivande 
samhället är ett tecken på hans integritet. För denna tuffe hjälte finns det 
ingen bättre plats än en som ger honom något att visa sig tuff inför, säger 
Hilfer, och jag delar hans uppfattning. Härav kommer sig alltså de 
amerikanska författarnas förkärlek för mörka barer och hotfulla gränder, 
framför engelska tesalonger och cricketplaner där Marlowes ”blandning 
av indignation och delaktighet”163 säkerligen inte skulle få samma effekt. 

Till skillnad från den alienerade amerikanske tuffingen utvecklades 
den engelska detektiven till en lagspelare, en social varelse som är en del 
av det samhälle som drabbas av brottet. Hon är ofta på plats när brottet 
sker, som Miss Marple som redan bor i byn när det hittas ett lik i 
prästgården, eller så är han, likt Lord Peter, släkt, eller god vän med någon 
av de drabbade eller misstänkta. Hans insats går sedan ut på att återställa 
status quo, det goda samhället. Detektiven har dessutom ofta grannar, 
vänner eller familjemedlemmar som blir en del av hans eller hennes 
personliga såväl som professionella identitet, såsom Poirots Hastings och 
sekreteraren Miss Lemon, eller Miss Marples brorson Raymond som är 
författare och hennes väninna Mrs Bantry. 

Den amerikanske, hårdkokte hjälten har en annan roll. Han är en 
enstöring, har ingen familj och inga grannar som komplicerar hans liv. 
Han kommer till platsen för brottet därför att han blivit ditkallad i sin 
professionella roll, för att ordna upp något ursprungligen ganska litet 
problem som tenderar att växa när detektiven börjar rota i det. När han så 
småningom beger sig därifrån är ingenting sig likt, utom detektiven som 
fortfarande är en alienerad enstöring med stark integritet. 

Det finns även en skillnad i berättarröst mellan klassiska och hård-
kokta romaner. De senare berättas oftast i första person av detektiven själv. 
Han berättar sin historia i retrospektiv, och behöver bara berätta så mycket 
eller lite som passar honom. De klassiska detektivromanerna om Poirot, 
Miss Marple och Lord Peter, däremot, berättas gärna i tredje person eller 
av en Watsonfigur (t ex Poirots vän Hastings) för vilken detektiven måste 
redogöra inte bara vad han vet, utan också hur han vet det. 

Den här skillnaden i berättarröst betyder mycket för läsaren, t ex i 
fråga om identifikation och utfall av historien. Ett känt exempel på hur 
berättarrösten kunde utnyttjas a en skicklig författare är The Murder of 
Roger Ackroyd, (eller Dolken från Tunis som den hette i svensk översättning) 
en Poirothistoria där på sista sidan just berättaren visar sig vara mördaren. 
Anledningen till att Christie lyckades med detta grepp, och till att 
romanen blev så skandalomsusad och omskriven, är att mördarens röst är 

 
163 Hilfer, s. 32. Översättning av förf. 
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så lik Hastings. Den är lika medelklasstrygg och bekant som hans, och 
därför lyckas den invagga läsaren i en falsk trygghet. 

Den amerikanska hårdkokta och ofta galghumoristiska förstaperson-
rösten har också en otvetydig auktoritet som jag hävdar kommer sig av 
detektivens kontroll över den totala diskursen. Som Stephen Knight har 
visat finns en definitiv skillnad mellan detektivens dialogröst och hans 
berättarröst, där dialogrösten imiterar de andra, ofta ganska opolerade, 
karaktärernas, medan berättarrösten har en överlägsen analytisk förmåga 
som förblir en hemlighet mellan berättaren och läsaren.164 Berättaren 
kontrollerar därför inte bara historien utan även hur den berättas. Denna 
berättarröst blev snabbt mycket populär och överfördes till många olika 
sorters efterföljare i olika genrer. Röstens första förkroppsligande, den 
ensamme hjälten utan social förankring, har emellertid i det närmaste helt 
försvunnit i de moderna detektivromanerna. 

En ovanlig och visionär författare från de tidiga åren var Dorothy L 
Sayers. Hon hade tidigt en vision om att detektivromanen borde söka sig 
tillbaka till sina rötter, som Collins och Lefanu, och bli mer av ”the novel of 
manners” än ett rent pussel.165 Sayers egna romaner följde detta råd, de är 
mycket inriktade på detektivens privata och sociala liv och de hänger 
dessutom ihop kronologiskt, uppvisar en serialitet, som är unik bland 
detektivromaner från tiden mellan världskrigen. Både inriktningen på 
privatlivet och den starka serialiteten kommer igen, som vi skall se, i 
moderna detektivserier. 

Dorothy L. Sayers vision till trots var detektivromanen länge sig lik, 
och vanligtvis lätt att sortera in i antingen den klassiska eller den 
hårdkokta traditionen. Men för ungefär trettio år sedan började en 
försiktig utveckling kunna skönjas, med författare som Tony Hillerman 
och Amanda Cross, som förde in nya motiv och en nya typer av detektiver, 
och på tidigt nittiotal började den stora variationen på deckarhyllan bli 
uppenbar. Man kunde kanske fortfarande kalla vissa romaner hårdkokta 
och andra mer klassiska i sin utformning, men det var inte längre huvud-
saken. Numera kunde man dela in dem efter deras intressen, hobbies, 
yrkesidentitet, nationella, regionala eller etniska särdrag eller politiska 
eller sexuella inriktning, och ofta innebar dessa kännetecken också ett i 
romanen utvecklat specialintresse. Dessutom började själva serieformen 
utvecklas på ett intressant sätt vilket jag återkommer till. 

Ett specialintresse i min mening är ett intresse som identifierar 
detektiven och bildar bakgrund till henne eller honom. Hon är inte bara 
detektiv, hon är ryttare också, eller blomsterodlare, kattälskare, bok-
handlare, feminist, lesbisk, eller från Louisiana. De här specialintressena 
kännetecknas av en stark verklighetsförankring, för att inte säga 

 
164 Stephen Knight (1980), Form and Ideology in Crime Fiction. Bloomington: 
Indiana University Press, s. 142. 
165 Dorothy L Sayers (1937), ”Gaudy Night”. I Haycraft, s. 209. 
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hyperrealism, med mycket detaljer, namn och titlar som är helt autentiska, 
dvs. de är hämtade ur verkligheten och för med sig verkliga konsekvenser. 

Ray B. Brown har kallat det här exotism,166 alltså att specialintresset 
skulle vara ett sätt att göra detektiven annorlunda och därför intressant. 
Detta grepp torde dock inte fungera mer än en eller ett par gånger, och här 
är det ju ofta fråga om serier, dvs. tre eller fler böcker, varför jag tror att 
det finns andra förklaringar. För övrigt är det väl tveksamt hur exotiskt det 
verkar med navajoindianer när det börjar dyka upp cherokeer och inuiter, 
för att inte tala om alla möjliga andra folkslag, raser, religioner och 
sexuella inriktningar att välja bland. 

Man får heller inte glömma att specialintresseinslagen verkligen är 
mycket framträdande i dessa romaner. Jag vill hävda att om läsarna av t ex 
Tony Hillerman inte är intresserade av navajoindianer från början så blir 
de det om de överhuvud taget fortsätter läsa. Hillermans romaner har ett 
tydligt undervisande drag av populär antropologi, och även om 
författaren själv inte är navajo, är hans romaner skrivna från hans 
navajokaraktärers perspektiv, vilket också motverkar att specialintresset 
uppfattas som exotism. Specialintresset är alltså inte bara utfyllnad i form 
av exotiska detaljer, det går inte att hoppa över de bitarna utan att missa 
väsentliga ledtrådar. Specialintressets starka verklighetsförankring kräver 
dessutom uppmärksamhet, framför allt av den läsare som känner igen 
detaljerna och inser att författaren besitter en viss auktoritet. På detta sätt 
skapas en gemenskap mellan författare, detektiv och läsare, som påminner 
om den medelklassgemenskap som de tidiga klassiska detektivromanerna 
förväntades spegla.167

Specialintressen kan med fördel analyseras med hjälp Peter J 
Rabinowitz’ teori om the authorial audience, som är de sociala och kulturella 
konventioner och kunskaper som författarens tilltänkta läsare håller sig 
med. Rabinowitz menar att innan man kan börja förstå ett verk måste man 
börja med att läsa som författarens ideala publik, och först därefter förhålla 
sig mer kritisk, eller motsträvig. Med andra ord: ”Judith Fetterley’s 
‘resisting reader’ can come into being only if there is something to resist.” 
På detta sätt kan man utröna inte bara vem författaren skriver för, utan 
också vem hon skriver runt, vem som helst inte skall förstå. 

I den här typen av detektivserier, till skillnad från populärlitteratur i 
allmänhet, måste the authorial audience ha rätt specifika kunskaper och 
intressen, eftersom karaktärerna ägnar sig åt t ex en hobby, ett yrke eller en 
livsstil på ett sätt som kan läsas som en verklig instruktionsbok, eller som 
en kommentar till verklighetens instruktionsbok. I en 

 
166 Ray B. Browne, ” The Ethnic Detective”. I Robin W. Winks och Maureen 
Corrigan (1998), Mystery and Suspense Writers: The Literature of Crime 
Detection and Espionage. New York: Scribner's, s. 1029. 
167 Peter J. Rabinowitz (1987), Before Reading: Narrative Conventions and the 
Politics of Interpretation. Columbus: Ohio State University Press, (1998), s. 
31. 
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litteraturvetenskaplig deckare, av t. ex. Amanda Cross och Joan Smith, är 
den ideale läsaren helst själv mycket beläst, känner igen referenser till 
boktitlar, författare och ibland även forskare, och vet vad de symboliserar 
eller vilken roll de spelat i akademiska kretsar i verkligheten. Denna läsare 
kan därför förstå berättarens antydningar, skämt, ledtrådar osv., som 
annars inte skulle vara begripliga, och se vilka konsekvenser de får för 
huvudpersonen och de övriga karaktärerna. 

Alla detektivserier med specialintressen är inte lika smala; de 
fungerar lite olika beroende på vilken sorts specialintresse det är fråga om. 
En del är som redan sagts, undervisande, som Tony Hillermans böcker om 
navajoindianerna Joe Leaphorn och Jim Chee.168 Många är politiskt 
subversiva som t e x BarbaraNeelys romaner som utmanar läsaren att hålla 
med hennes huvudpersons, hembiträdet Blanche Whites, ganska 
aggressiva hållning gentemot sociala konventioner,169 eller Joan Smiths 
feministiska böcker om Loretta Lawson där läsaren förutom att ha ett 
litteraturintresse förväntas hålla med om att vi lever i en värld där rättvisa 
inte betyder samma sak för kvinnor som för män.170

Dessa romaner lämnar inga förklaringar till de ämnesvisa 
utvikningarna, och har inga fotnoter. Att förklara allt sådant som den 
insatte läsaren redan förstår skulle nämligen vara att förstöra en poäng 
med texten; att de som förstår får känna sig initierade. Detta fungerar lika 
bra i hobbyrelaterade specialintressen som i de mer politiska, men kan 
förstås få större konsekvenser om intresset är raspolitik, än om det handlar 
om blomsterodling eller matlagning. I BarbaraNeely’s romaner om 
Blanche White utmanas såväl detektivkonventioner som samhället, då 
Blanche tycks hävda att allvarliga brott begås av vita och ljushyade, medan 
svarta  brott är det begripliga resultatet av fattigdom och fördomar. På 
detta sätt kan den nya detektivserien inte bara ge en röst åt minoriteter, 
utan också stärka vissa gruppers gemensamma identitet just genom att 
stänga ute de icke-initierade. 

Förutom specialintressen finns en annan ny och mycket stark trend i 
nutida detektivserier, nämligen en starkt betonad serialitet. Serier i sig är 
förstås inget nytt, Hercule Poirot återkom i 33 romaner men där handlar 
det mer om en återkommande huvudperson än om en serie i den moderna 
betydelsen. Det finns ingen intern ordning bland Hercule Poirot- 
romanerna, i de allra flesta romaner kan man inte avgöra var i serien man 
befinner sig och Hercule är alltid likadan. Han var pensionerad redan i 
första boken 1920 och den sista kom ut 1975, så det finns inget försök till 
realism vad gäller tidens gång. Texterna avspeglar heller ingen 
medvetenhet om att det finns fler böcker; det förekommer väldigt få 

 
168 En sentida roman i Hillermans serie om Chee och Leaphorn är (1996), 
The Fallen Man. New York: Harper Collins. 
169 Se t ex BarbaraNeely (2001), Blanche Passes Go. New York: Penguin. 
170 Se t ex Joan Smith (1994), What Men Say. New York: Ballantines, 
(Fawcett Crest, 1996). 
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referenser till andra fall och ytterst få anspelningar på något som har 
förändrats. 

Den moderna serieformen har emellertid utvecklats på ett intressant 
sätt. Detektivserien idag har stora likheter med andra typer av 
berättarformer, såsom t. ex. såpoperan, följetongromanen,171 och, inte 
minst, den serieform som brukar kallas roman-fleuve.172 Om vi börjar med 
detektiv-seriens likheter med såpoperan och följetongen så är en viktig 
sådan en betoning på kontinuitet, istället för enbart repetition. Detektiven 
åter-kommer inte i exakt samma skepnad som förra gången; är det roman 
nummer fem så har det hänt saker i delarna ett till fyra som påverkat hans 
liv. Vi kan se att detektiven har åldrats och utvecklats. 

Likheterna med en roman-fleuve är ännu mer betydande. De viktigaste 
kännetecknen för en roman-fleuve — enligt Lynette Felber — är dess längd 
och vidd som ändå hålls ihop till en enhet. Den har fler delar än en trilogi, 
den berättar om många personer och utspelas ofta under lång tid, men den 
är en enhet, framför allt genom att den har ett återkommande 
persongalleri och ett konsekvent tematiskt fokus. Sist men inte minst 
innebär det en extra poäng att läsa de ingående romanerna i ordning. Den 
moderna detektiv-serien delar dessa kännetecken. Den har ofta många 
delar och spänner sammantaget över en lång tidsperiod. Den har också 
oftast många återkommande karaktärer, inte bara huvudperson och 
”sidekick”, utan grannar, vänner, släktingar, familjemedlemmar, osv. Ett 
återkommande tematiskt fokus är förstås själva detektivhistorien, men de 
flesta detektiv-serier är betydligt mer specifika än så. De fokuserar på 
specialintresset och/eller på detektivens liv och utveckling. 

Walter Mosleys sju romaner om Easy Rawlins utspelar sig mellan 
1949 och 1965 och berättar dels om livssituationen för den svarta 
befolkningen i Los Angeles och i USA under den här tiden, dels om Easy 
Rawlins själv. Vi följer honom i hans utveckling: från arbetslös f.d. soldat 
som börjar göra ”tjänster” på båda sidor om rättvisan för att kunna behålla 
sitt lilla hus, till tämligen stadgad familjefar med fast jobb och anseende i 
grannskapet.173 Att böckerna utspelas vissa bestämda år är mycket tydligt, 
med referenser till t ex McCarthy-förföljelserna och Kennedymordet, och 
detta är också typiskt för moderna serier. De vinnlägger sig ofta om 
realism i tidsskildringarna, vilket också innebär att detektiven och övriga 
personer åldras i takt med att samhället förändras. I Easy Rawlins-serien 
är denna tidsrealism minutiös, medan den i andra serier är mer antydd, 
men serier som exempelvis Dick Francis tre romaner om jockeyn Sid 

 
171 Jennifer Hayward (1997), Consuming Pleasures: Active Audiences and 
Serial Fictions from Dickens to Soap Opera. Lexington: University Press of 
Kentucky. 
172 Lynette Felber (1995), Gender and Genre in Novels Without End. 
Gainesville: University Press of Florida.  
173 Se t ex Walter Mosley (1996), A Little Yellow Dog. New York: Simon and 
Schuster Pocket Books. 
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Halley, som förblir 35 trots att omvärlden (i form av teknologi etc.) 
utvecklats trettio år, har blivit sällsynta.174

I Mosleys Easy Rawlins-serie och många andra nutida serier finns det 
också en kontinuitet och en mängd intraseriella referenser som gör att man 
som läsare ständigt blir påmind om att de här romanerna ingår i en serie. 
Det förekommer ständiga anspelningar på händelser i tidigare romaner, 
men också på sådant som hänt mellan romanerna, vilket understryker 
kontinuiteten och betonar ordningsföljden. Även om man kan läsa 
böckerna i oordning så innebär en läsning i ordning en extra effekt. Den 
läsare som läser i ordning blir lik specialintressenas initierade läsare; hon 
vet varför Easy Rawlins fru flyttade och tog med sig dottern, hur det kom 
sig att Easy har två fosterbarn, hur han blev fastighetsägare, och varför 
hans uppdrag för Los Angeles-polisen sällan är enkla och självklara, för att 
bara nämna några av de många anspelningar på Easys tidigare liv och 
karriär som romanerna gör. 

Ytterligare en intressant likhet mellan romans-fleuves och de moderna 
detektivserierna är den friktion som uppstår mellan varje romans fysiska 
slut och läsarens vetskap om att huvudpersonens liv fortsätter i nästa bok i 
serien. Framför allt vad det gäller relationer så kan man numera inte lita 
på ett lyckligt slut; det kommer ju en bok till och vad kommer då att hända 
med förhållandet? Personliga relationer ses på detta sätt pågå och 
förändras i och mellan romanerna, och blir tydliga tidsreferenser. 

Förutom att privatlivet fått en så stor plats och blivit det kitt som 
håller ihop serierna så innebär denna förändring även att detektiv-
historiens status som en definitivt avslutad—upplöst—historia förändrats. 
Själva mordfallet avslutas fortfarande vanligen med att mördaren 
överlämnas åt rättvisan, men även detta slut undermineras numera ofta. 
Detektiven kan inte rutinmässigt lägga ett gammalt fall till handlingarna, 
det återkommer gärna i senare romaner i serien,  kanske i form av en 
skada som detektiven ådragit sig, eller på grund av att målet överklagats 
eller att brottsutredningen tas upp på nytt.  I åtminstone en roman, Joan 
Smiths Full Stop, revideras historien i en tidigare roman i serien, A 
Masculine Ending, fullständigt. Vi får veta att det inte alls gick till så som vi 
trodde: den skyldige var en helt annan person.175 Det individuella 
romanslutets status har otvivelaktigt försvagats i och med att 
detektivserien börjat anta de mer lösliga roman-fleuve-formerna. 

Slutligen kan man säga att de här båda trenderna, specialintressen 
och serialitet förstärker det nya fokuset på detektivens privatliv till 
skillnad från yrkeslivet. Specialintresset bygger på och utvecklar hans eller 
hennes karaktär och skapar gemenskap med läsaren, och serialiteten gör 
det möjligt för författaren att utveckla karaktären genom en lång rad 
böcker. Sammantaget innebär det här att detektivromanerna börjar närma 

 
174 Dick Francis (1965) Odds Against. New York: Jove, (2000); (1979) Whip 
Hand. New York: Jove, (1999); (1995) Come to Grief, New York: Jove. 
175 Joan Smith (1996), Full Stop. London: Vintage. 
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sig  skönlitteraturen på många sätt, precis som Dorothy L. Sayers förutsåg. 
Vi har fått en genre som hela tiden utvecklar både innehåll och person-
teckning och där ibland till och med mordgåtans upplösning 
undermineras av den nya seriens nya fokus: detektivens egen historia. 
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