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Sammanfattning 
Denna uppsats visar hur Stieg Larssons roman Män som hatar kvinnor både följer 

kriminallitteraturens former och modifierar dem. Uppsatsen behandlar både den allmänna 

kriminallitteraturen samt Män som hatar kvinnor. Först utreds kriminallitteraturens största 

subgenrer – pusseldeckaren, den hårdkokta deckaren, thrillern och polisromanen. Sedan 

kommer även en kort historik kring genrens framväxt. Gemensamt för kriminallitteraturens 

genrer är att de skapats som en avspegling av hur samhället såg ut vid olika tidpunkter. Män 

som hatar kvinnor jämförs därefter med kriminallitteraturens genrer och stereotyper. Vad som 

framgår är att Larsson använder sig av genretypiska grepp för berättelsens struktur, till 

exempel den typiska detektivgestalten och pusseldeckarens mönster för lösningen av ett brott. 

Samtidigt bidrar Larsson med en samhällskritik och en tydlig omvändning av vissa stereotypa 

roller för att göra romanen intressant.  

 Kriminallitteraturen bygger på förväntningar och överraskningar. Detta är något Larsson 

bemästrar i Män som hatar kvinnor. Igenkänningen ligger i de lån han gjort från diverse 

subgenrer och överraskningen kommer från den tvist som han ger dessa lån. 

Abstract 
This paper shows how Stieg Larsson’s novel Män som hatar kvinnor (The girl with the 

dragon tattoo) follows the structure of crime fiction but still modifies it. The paper discusses 

both the general crime fiction and the novel Män som hatar kvinnor. First, the largest 

subgenres of crime novels are examined. Then there is also a brief history about crime fiction 

as a genre. The crime fictions genres and stereotypes are then being compared with Män som 

hatar kvinnor. It is clear that Larsson uses the typical narrative structure and characters of 

crime fiction, but at the same time he contributes to a social critique and reverses the 

stereotypical roles of men and women to make the novel interesting. 

Crime literature is based on expectations and surprises. This is something Larsson has 

mastered in Män som hatar kvinnor. The reader get recognition from the loans of various 

subgenres, and the dispute Larsson gives these loans gives the story an element of surprise.   
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1 Inledning 

Läsandet av deckaren har kommit att känneteckna många svenskars semester. Var och 

varannan människa har någon gång läst eller sett en deckare men även något som man njuter 

av som ett slags guilty pleasure, en hobby som många kan skämmas över.  

I den litterära världen har kriminallitteraturen inte någon särskilt hög status, den räknas till 

populärlitteraturen, den låga litteraturen. Populärlitteraturen kännetecknas dock av sin stora 

krets av läsare. Men varför är det så många som vill läsa om mord, terror och skräck? I sin 

bok Tankar om kriminallitteratur (2003) ställer Per Olaisen just denna fråga. Han menar att 

svaret helt enkelt är verklighetsflykten med läsandet, liksom det är med den mesta 

skönlitteraturen. Men förutom den enkla förklaringen säger Olaisen att det också är en önskan 

om tröst och trygghet som gör att man vill läsa kriminallitteratur. Olaisen skriver att 

”kriminallitteraturen möjligen har en funktion att fylla i det tomrum som uppstår mellan 

trygghet och kaos” (2003:172) och att litteraturen skapar en slags renande effekt. Han 

summerar det så att man läser kriminallitteratur ”för att bli underhållen, för att få något att 

fundera över och för att bli tröstad” (2003:173) och det kan vara en rimlig förklaring till 

varför så många människor kan uppskatta kriminallitteraturen.  

Den svenska kriminallitteraturen har stark ställning i resten av världen, till exempel har 

Henning Mankells Wallander-böcker blivit en brittisk teveserie. Men det största svenska 

fenomenet inom kriminallitteraturen är utan tvekan Stieg Larsson och hans Millenium-trilogi. 

Varför har dessa böcker blivit ett sådant internationellt fenomen? I sin artikel ”Spionthriller i 

Le Carrés anda” (2007) skriver Ragnar Strömberg att Stieg Larssons böcker kom som en frisk 

fläkt bland svensk kriminallitteratur, som i mitten på 2000-talet var en väldigt urvattnad 

genre.  

 

Så fanns där plötsligt en författare som inte bara kunde konstruera en bärkraftig whodunnit-intrig utan också 

drevs av en sanningslidelse och ett rättvisepatos som på en gång gjorde den tid och det land vi lever i fullt 

igenkännbart och vilt främmande. 
Män som hatar kvinnor var en virtuos lek med pusseldeckarens stränga regelverk där Larsson vävde 

samman Mikael Blomkvists utforskningar av industridynastin Vangers mörka förflutna med 

världsomspännande ekonomisk brottslighet och - än viktigare – med Lisbeth Salanders kamp för upprättelse 

genom att hämnas inte bara på de auktoriteter som omyndigförklarat henne utan på alla män som hatar 

kvinnor. När Lisbeth säger "Ingen är oskyldig. Det finns bara olika grader av ansvar" slår hon an det 

moraliska grundackord som är romanernas minsta gemensamma nämnare. (Strömberg, 2007) 

 

Strömberg berör en viktig punkt och det är hur Stieg Larssons böcker både passar in och 

bryter mot de förväntningar man har på kriminallitteratur. Han sätter in Män som hatar 

kvinnor i pusseldeckargenren och tar upp det typiska whodunnit-uttrycket men erkänner även 
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Larsson som en modern skildrare av samhället ur många olika aspekter. Detta är vad denna 

uppsats kommer bygga på – hur Larsson både följer och bryter [mer rimligt med historiskt 

presens, d v s följer och bryter] mot kriminallitteraturens normer och hur hans bok Män som 

hatar kvinnor blivit ett internationellt fenomen på grund av det.   

1.1 Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur Stieg Larssons kriminalroman Män som hatar kvinnor 

(2011) både följer och bryter de genretypiska normerna för kriminallitteratur. 

Kriminallitteratur som undergenre till populärlitteraturen är en stor genre med många 

författare och verk. Vad skiljer Män som hatar kvinnor från annan kriminallitteratur? 

För att svara på detta kommer kriminallitteraturens internationella och nationella historia 

samt olika kriminallitterära subgenrer att belysas. Till detta kommer även olika genretypiska 

karaktärer inom kriminallitteraturen att tas upp.  

 Uppsatsen bygger på jämförelser mellan karaktärerna och handlingen i Män som hatar 

kvinnor (2011) med de typiska karaktärer och handlingar som återfinns inom den allmänna 

kriminallitteraturen. Det finns mycket referenslitteratur som behandlar kriminallitteratur. För 

avsnittet om kriminallitteraturens historia används främst Bergman och Kärrholms bok 

Kriminallitteratur – utveckling, genrer, perspektiv (2011) då denna belyser historien och de 

olika genrerna på en grundläggande nivå. Denna bok tar även upp andra aspekter av 

kriminallitteraturen; samhällskritik, genus, vetenskap och andra medier där 

kriminallitteraturen figurerar. Anders Öhmans bok Populärlitteratur. De populära genrernas 

estetik och historia (2002) används också i uppsatsen. Öhman diskuterar både 

populärlitteraturen som övergripande genre och han gör även nedslag i populärlitteraturens 

subgenrer, där deckare och thrillers utgör en rubrik. Han förklarar de problem som den 

kvinnliga gestalten brottas med i kriminalromanen. En annan bok som tar upp problemen med 

kvinnliga karaktärer och feministiska försök i kriminalromaner är Anne Cranny-Francis 

Feminist fiction (1990). Avsnittet Feminist Detective Fiction fokuserar på utmaningen som en 

författare av feministisk kriminallitteratur möter och Cranny-Francis förklaring av denna 

utmaning gav en förståelse för Stieg Larssons uppbyggnad och tanke med Män som hatar 

kvinnor.  

 En annan viktig aspekt för Larssons framgång är hur han använder sig av andra kända, 

litterära karaktärer för att skapa igenkänning hos läsaren. Gunhild Aggers artikel 

”Krimithriller, melodrama og bestseller. Stieg Larssons Millennuim-trilogi” (2010) beskriver 
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hur Larssons trilogi har tydliga kopplingar till karaktärer från Astrid Lindgrens berättelser. 

Hur detta påverkar läsaren kommer tangeras senare i analysen.   

 Uppsatsen kommer främst att använda sig av uttrycket kriminallitteratur, trots att många 

författare i referenslitteraturen använder sig av uttrycket deckare. Per Olaisen erkänner 

problemet med att tala om kriminallitteratur eller om deckare i sin bok Tankar om 

kriminallitteratur (2003). En deckare är snarare en underkategori till den stora genren 

kriminallitteratur. Denna uppsats kommer att använda ordet kriminallitteratur om de 

berättelser som tar utgångspunkt i en karaktärs arbete med att klara upp ett brott. Ibland kan 

även uttrycket kriminalroman förekomma, eftersom kriminallitteraturen oftast förekommer i 

romanform. Ordet subgenre kommer användas för att beskriva underkategorierna till 

kriminallitteraturen.   

1.1.1 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla Stieg Larssons första bok, Män som hatar 

kvinnor (2011). Denna begränsning är nödvändig eftersom Millenium-trilogin består av tre 

väldigt långa böcker. För att begränsa uppsatsens längd så behandlas bara den första romanen.  

1.2 Disposition 

Bakgrundsavsnittet kommer att behandla olika aspekter av kriminallitteraturen. Först kommer 

en del som behandlar de största subgenrerna som återfinns inom kriminallitteraturen; 

pusseldeckaren, den hårdkokta deckaren, polisromanen och thrillern. Efter det följer en kort 

historik över kriminallitteraturens internationella och nationella historia. I den sista delen i 

bakgrundsavsnittet finns en kort sammanfattning av boken Män som hatar kvinnor.  

Efterföljande avsnitt presenterar analysen. Här kommer även stereotyper inom 

kriminallitteraturen att tas upp ytterligare (de nämns även i det tidigare avsnittet för att 

subgenrerna tydligt ska karakteriseras). Män som hatar kvinnor jämförs sedan med 

kriminalromanens subgenrer och stereotyper för att se hur romanen följer de kriminallitterära 

normerna. 

Efter analysen kommer avsnittet Diskussion och slutsats. Där kommer jämförelserna i 

analysen diskuteras och värderas.  
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2 Bakgrund 

2.1 Kriminalromanens subgenrer 
Subgenrerna inom kriminallitteraturen är många. Bland de största återfinns pusseldeckaren, 

den hårdkokta deckaren, polisromanen och thrillern.  

2.1.1 Pusseldeckaren 

Kerstin Bergman och Sara Kärrholm skriver i sin bok Kriminallitteratur: utveckling, genrer 

och perspektiv (2011) att ordet ”[p]usseldeckare är den svenska benämningen på en 

detektivroman som är koncentrerad kring den logiska knuten, det pussel som ska läggas för att 

hela bilden av brottet ska framträda” (2011:70). Det som driver en pusseldeckare framåt är 

frågan om vem som begått brottet. Därför kallas ofta pusseldeckaren för en whodunnit-

deckare. Pusseldeckaren utspelas ofta på landsbygden i en gemytlig miljö. Den stereotypa 

detektiven inom pusseldeckaren kännetecknas av sin fenomenala slutledningsförmåga och 

kvicktänkthet som gör att detektiven lyckas lösa brotten (ib., s.70). 

Pusseldeckaren inrymmer oftast två berättelser, berättelsen om brottet och berättelsen om 

undersökningen. Dessa två berättelser befinner sig på olika tidsplan men samspelar med 

varandra så att berättelsen om undersökningen leder fram till berättelsen om brottet. Brottet 

har redan begåtts men läsaren får ta del av och får reda ut brottet genom att läsa om 

undersökningen (Bergman & Kärrholm, 2011:71). Todorov skriver i ”Kriminalromanens 

typologi” (1995) att detektiverna i pusseldeckaren var osårbara enligt de genreregler som 

utvecklades under pusseldeckarens guldålder och som följdes nitiskt av författare som Agatha 

Christie. Handlingen sker i brottet, utredningen är snarare ett uppklarande som sker med hjälp 

av detektiverna (1995:185).   

Pusseldeckaren har tydliga riktlinjer för sin handling. Bergman och Kärrholm presenterar 

pusseldeckarens handling på följande sätt: (a) detektiven introduceras; (b) brott och ledtrådar; 

(c) undersökning; (d) brottets lösning annonseras; (e) förklaring av brottets lösning och (f.) 

denouement (upplösning) (2011:72). Läsaren utmanas hela tiden till att själv försöka hitta 

lösningen på problemet men för att kunna göra det är det viktigt att författaren hela tiden har 

”rent spel” (ib., s.72), det vill säga att författaren delar med sig av allt detektiven vet till 

läsaren. Läsaren och detektiven ska alltid ha lika mycket information. Det är också viktigt att 

berättelsen binds ihop när gåtan väl är löst, det ska inte finnas några frågetecken om varför 

vissa personer har betett sig på ett visst sätt även om de inte var skyldiga. En annan vanligt 

förekommande del av pusseldeckaren är den så kallade ”Watson-gestalten” (Bergman & 
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Kärrholm, 2011:73). Watson-gestalten är en person som hjälper huvudkaraktären och som 

även är den person som berättar historien, så som Dr Watson är i berättelserna om Sherlock 

Holmes. Typiskt för pusseldeckaren är även det slutna rummet, den logiska omöjligheten. 

Detektiven står inför ett obegripligt problem men lyckas ändå i slutändan lösa det genom att 

komma på hur det omöjliga kan ha varit möjligt (Bergman & Kärrholm, 2011:73f.). 

2.1.2 Den hårdkokta deckaren 
Ungefär samtidigt som pusseldeckaren hade sin guldålder i Storbritannien (under 

mellankrigstiden) hade den hårdkokta deckaren sin storhetstid i USA. Kända författare från 

den tiden är Dashiell Hammett, Raymond Chandler och James M. Cain. Bergman och 

Kärrholm skriver att den hårdkokta deckaren uppstod som en reaktion mot samhällets krav på 

individuell framgång. Den hårdkokta deckaren växte då fram från den amerikanska 

medelklassen och den riktade stark kritik mot samhället (2011:88). Den hårdkokta deckaren är 

för det mesta skriven ur ett jag-perspektiv genom detektiven. Den stereotypa hårdkokta 

detektiven är ofta en cynisk enstöring som kämpar mot samhällets korruption och förfall. Han 

representerar den moral och integritet som fattas resten av samhället. Skurkarna kommer från 

samhällets överklass och brukar vara maffiabossar eller liknande.  

Bergman och Kärrholm skriver att detektiven i en hårdkokt deckare är svag för vackra 

kvinnor. Kvinnorna, så kallade femme fatales, var vackra men också farliga. Ibland är det 

även kvinnan som detektiven förälskat sig i som visar sig vara skurken (2011:88f.). Många 

menar att den hårdkokta deckaren uppstod som en manlig reaktion på att kvinnorna fick en 

allt större plats och frihet i samhället, därför har subgenren en väldigt objektifierande syn på 

dem och definierar kvinnorna som något väldigt olikt vad som ansågs vara det typiskt manliga 

(Bergman & Kärrholm, 2011:96).  

Detektiven är inte rädd för att ta lagen i egna händer. Hans misstro mot samhället gör att 

han, när den skyldige väl är fångad, oftast inte lämnar över denne till staten utan tar itu med 

brottslingen själv (Bergman & Kärrholm, 2011:91). Detektivens kontor är ofta beläget på 

oglamourösa ställen i skitiga städer. Hela hans situation kan ses som ”en manifestation av ett 

personligt misslyckande” (Bergman & Kärrholm, 2011:92) men denna situation är något 

privatdetektiven själv har valt att ha som ett slags uppror mot samhället.  

 Trots att den hårdkokta deckaren utvecklades samtidigt som pusseldeckaren skiljer de sig 

ganska markant åt. Fokus i den hårdkokta deckaren ligger i samhällskritiken, något som inte 

alls tog plats i pusseldeckaren. Undersökningens gång och logik tar inte upp så mycket 

utrymme i den hårdkokta deckaren medan den är väldigt central i pusseldeckaren, i den 
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hårdkokta deckaren är det viktigare med mer action. En annan sak som är typiskt i den 

hårdkokta deckaren är att det inte finns något lyckligt slut där saker och ting faller tillbaka till 

ett normalt tillstånd. Brottsligheten är normaliteten i den hårdkokta deckaren. Detektiven ”kan 

endast oskadliggöra mindre delar av problemet, som är strukturellt och kopplat till samhället i 

stort” (Bergman & Kärrholm, 2011:89). 

2.1.3 Polisromanen 
Pusseldeckaren och den hårdkokta deckaren handlar om en ensam hjälte som löser alla brott i 

samhället. Polisdeckaren växte fram när folket ville läsa om brottslösning som de ansåg var 

mer trovärdigt. Den moderna polisromanen skildrar polisens arbete och rollen av samarbetet 

mellan poliserna. Oftast utspelar sig polisromanerna i en stad där poliserna utreder ett eller 

flera brott. Även om brotten i fråga kan te sig orealistiska så ska beskrivningen av poliserna 

och deras arbete vara så pass verklighetstroget som det är möjligt. På grund av denna 

verklighetstrogna skildring kan polisromanen ses som en bra spegling av samhället och tiden 

den utspelas i (Bergman & Kärrholm, 2011:107). 

 Polisromanen är en av Sveriges mest populära subgenrer inom kriminallitteraturen. Att 

genren är så stor i Sverige kan vara mycket tack vare författarduon Maj Sjöwall och Per 

Wahlöö och deras serie Roman om ett brott (Bergman & Kärrholm, 2011:106). Serien 

uppstod som ett politiskt ställningstagande där författarduon ville belysa ”välfärdssystemets 

baksidor och hur ihåligt detta system egentligen var” (Bergman & Kärrholm, 2011:175). 

Deras kritik riktade sig mot hur samhället skapade brottslingar, eftersom det var samhället 

som skapade sociala klyftor och orättvisor. Till och med polisen kritiserades, även om det var 

genom polisen och deras arbete som romanernas brott löstes (Bergman & Kärrholm, 

2011:176). Bergman och Kärrholm menar att genren fått så stor genomslagskraft i Sverige 

eftersom den lyfter fram polisen ”som en mänsklig representant för statsmakten, en 

representant som vanligtvis strävar efter att göra samhället bättre och tryggare. Detta innebär 

också en tanke om att det idealt finns ett samspel mellan polisen och samhället i stort” 

(2011:108).   

Polisromanens karaktärer kretsar oftast runt en särskild människa, en central gestalt, som 

har någon slags ledande roll. Teamets olika personligheter ger en variation som gör det 

möjligt för läsaren att kunna identifiera sig med någon karaktär. Dock har denna variation 

ändå inte gjort karaktärerna inom romanerna helt jämlika eftersom romanerna traditionellt har 

vita män som poliskaraktärer. Detta är dock något som sakta håller på att ändras i samband 

med att samhället i stort ändras och det är nu allt vanligare att karaktärerna är kvinnor 
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(Bergman & Kärrholm, 2011:109ff.). Sjöwall och Wahlöös karaktär Martin Beck har som 

person satt normen för den typiska polisdetektiven; han är frånskild, har hälso- och 

alkoholproblem och älskar klassisk musik. På senare år har trenden gått till att skildra 

detektiver som mer individuella och framträdande – på sätt och vis som större hjältar men 

också ensammare. Det har även blivit populärt att skildra detektiver med mer psykiska 

problem och som socialt missanpassade (Bergman & Kärrholm, 2011:116ff.).  

En annan modern tendens inom polisromanen är miljöflytten från storstaden till 

landsbygden. Romanerna från landsbygden lyfter ofta fram naturen och miljön och de har vad 

Bergman och Kärrholm kallar ”en nyromantisk tendens; en tidlös världsfrånvändhet” 

(2011:117) vilket kan beskrivas som att tiden står still och att det enda som existerar är den 

lilla orten där romanen utspelar sig. Dessa tendenser kan knytas till den brittiska 

pusseldeckaren. 

2.1.4 Thrillern 
Den fjärde subgenren är thrillern. Ordet thriller kommer från det engelska ordet och betyder 

spänning. Thrillergenren i sig innehållet många subgenrer, det allt från medicinska till 

erotiska thrillers. I en thriller är det inte handlingen i sig som är viktigt utan själva 

spänningsmomentet (Bergman & Kärrholm, 2011:124). 

Karaktärerna i en thriller kämpar vanligen mot en fiende som introduceras tidigt i 

berättelsen. Denna kamp pågår genom hela romanen och det kan ta länge innan läsaren får 

full förståelse för hur berättelsen hänger ihop och hur den kommer upplösas. Karaktärerna 

behöver inte nödvändigtvis vara detektiver eller poliser utan det kan lika gärna handla om en 

privatperson som blir indragen i den spännande berättelsen (Bergman & Kärrholm, 

2011:124). När Todorov jämför thrillern med pusseldeckaren lyfter han fram en avgörande 

skillnad, i pusseldeckaren är utredaren osårbar medan utredaren i thrillern inte är det. Läsaren 

av en thriller hålls kvar av spänningen och nyfikenheten om utredaren kommer överleva eller 

inte i slutet och denna spänning är alltid påtaglig eftersom utredaren oftast sätter sitt eget liv 

på spel (Todorov, 1995:188).  

Bergman och Kärrholm förklarar hur forskare rätt grovt brukar dela in thrillers i två 

grupper: politiska thrillers och psykologiska thrillers. Gränserna mellan dessa grupper är dock 

tämligen flytande. Den politiska thrillern handlar ofta om enorma brott, till exempel terrorism 

eller statskupper, som måste förhindras eller lösas. Trovärdigheten är viktig i den politiska 

thrillern eftersom man vill skapa spänning och skräck hos läsaren genom verklighetskänsla. 

Falska ledtrådar, konspirationer och cliffhangers är olika sätt som författaren skapar spänning 
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på. Populära motiv inom den politiska thrillern är den jagade mannen, dubbelagenten, 

mullvaden eller den ofrivillige amatören som blir en hjälte (Bergman & Kärrholm, 

2011:125ff.). Den politiska thrillern har alltid varit en tidsbunden genre som återspeglar de 

största hoten mot samhället i stort. Politisk korruption, spioner, terrorister, kärnvapen och 

liknande influenser har under olika tider varit inflytelserika i thrillergenren. Även specifika 

länder och deras hot har påverkat thrillern, under och efter det kalla kriget var många 

brottslingar anknutna till Sovjetunionen medan länderna i Mellanöstern syns mest i dagens 

thrillers (Bergman & Kärrholm, 2011:129ff.). Den psykologiska thrillern handlar främst om 

motivet varför ett brott har begåtts. Det är viktigt att karaktärsskildringen känns realistisk och 

trovärdig eftersom det är genom karaktärernas känslor och agerande som spänningen byggs 

upp. Att karaktärerna mår psykiskt dåligt på något sätt är vanligt förekommande, de upplever 

paranoia, misstänksamhet och utstötthet och kämpar mot ett okänt hot som börjar relativt litet 

men som ständigt byggs upp och eskalerar. Vid upplösningen får gärningsmannen vanligen 

sitt straff genom döden (Bergman & Kärrholm, 2011:132ff.). Elementen i en politiskt och en 

psykologisk thriller kan dock förekomma i bägge kategorierna, därför går det inte riktigt att 

göra någon tydlig avgränsning mellan dem.    

2.2 Kriminallitteraturens internationella historia 
Kriminalfiktionens ursprung går tillbaka långt i tiden. John Scaggs skriver i Crime Fiction 

(2005) om hur den generella uppfattningen är att författaren Edgar Allan Poe är fadern till 

detektivberättelsen, men vidare skriver Scaggs att Poes texter har ursprung i mycket äldre 

berättelser. I berättelsen om Herkules står det till exempel om en brottsling som förfalskar 

fotavtryck och i Herodotos handlar det om ett så kallat låst rum-mysterium, ett typiskt motiv 

till pusseldeckaren. Även i Bibeln kan man hitta element som influerat detektivberättelsen. I 

Bibeln finns till exempel berättelsen om Susanna, där Susanna blivit falskt anklagad för 

äktenskapsbrott av två korrupta domare. Susanna frikänns sedan när Daniel genom korsförhör 

av domarna kan bevisa att det i själva verket är domarna som är skurkarna och att Susanna är 

oskyldig (Scaggs, 2005:8). I dramat Kung Oidipus (ca.530 f.Kr) kan man också se drag av 

kriminalhistoriens undergenre pusseldeckare, då dramat handlar om hur Oidipus gradvis får 

reda på sanningen om sig själv och sin familj (Scaggs, 2005:9).   

De flesta hävdar dock att det är från Edgar Allan Poe som detektivberättelsen har sitt 

ursprung och genom vilken deckaren har utvecklats till vad den är idag, trots att det var 

många som skrev om brott före honom. Hans korta berättelser som beskrev mötet mellan ett 

naturvetenskapligt förnuft och det oförklarliga och övernaturliga har inspirerat många 
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författare, förklarar Bergman och Kärrholm (2011:16). Poes berättelse The murders in the Rue 

Morgue (1841) ses som den första slutna rummet-gåtan. Poe var också den första att skriva 

om detektiven som löser brott tillsammans med en god vän, varav vännen agerar som 

berättaren. I Poes fall är berättaren namnlös men efter att Sir Arthur Conan Doyle anammar 

detta genom doktor Watson kommer denna berättare att börja benämnas som Watson-figur 

(Bergman & Kärrholm, 2011:17).  

Sir Arthur Conan Doyle publicerade den första berättelsen om Sherlock Holmes, A Study in 

Scarlet, 1887. Sherlock Holmes var i det närmaste övermänsklig, han var otroligt snabbtänkt 

och hade en fenomenal slutledningsförmåga. Eftersom doktor Watson är den som skildrar 

berättelsen så beskrivs Sherlock Holmes genom Watsons beundran. Perspektivet hindrar även 

läsaren från att i förväg komma fram till svaret på gåtan eftersom Watson inte alltid hänger 

med i Holmes tankebanor (Bergman & Kärrholm, 2011:18f.). I texten ”Företal till antologien 

All världens detektivhistorier” (1995) pekar Frank Heller på samhällets tillstånd när han 

försöker utreda varför kriminalromanen blivit så framgångsrik i och med Poe och Doyle. Han 

förklarar att mänskligheten vid sekelskiftet levde i en stark tro att världens alla problem var 

lösta, eller åtminstone nästan lösta. Vetenskapen gjorde stora framsteg och i den andan skrev 

Conan Doyle berättelserna om Sherlock Holmes. Sherlock Holmes löste brott med fakta, med 

sådant som var mätbart och analyserbart. Eftersom den allmänna synen var att allt kunde lösas 

med vetenskaplig metod tog publiken emot Sherlock Holmes med öppna armar.  

Men i och med att samhället förändrades så kom även inställningen till kriminalromanen att 

ändras. Under och världskrigen förstod människor att världsproblemen kanske inte gick att 

lösa men att man åtminstone kunde förstå sig på och lösa kriminalberättelser (Heller, 

1995:138ff.). Runt första världskriget ansågs kriminallitteraturen vara tämligen urvattnad men 

knappt hade kriget slutat förrän genren fick ett uppsving igen. Det var via Agatha Christie och 

hennes Hercule Poirot som kriminallitteraturen fick sin renässans (Heller, 1995:151f.). 

Mellankrigstiden (1918–1930) benämns som pusseldeckarens ”Golden Age” (Scaggs, 

2005:26).  

Deckaren utspelade sig oftast på den engelska landsbygden och berättelserna erbjöd ”ett 

stimulerande tankeproblem under gemytliga former” (Bergman & Kärrholm, 2011:20).  

Många läsare föredrog detta snarare än att läsa om samhällsproblem och verklig ondska. 

Under denna tid framkom även ett slags regelverk för deckaren som bland annat innefattade 

att läsaren själv skulle få möjlighet att lösa gåtans problem. Denna möjlighet gjorde 

pusseldeckaren populär även efter dess storhetstid då den föreföll både trivsam och 

”intellektuellt stimulerande” (Bergman & Kärrholm, 2011:21). 
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Parallellt med pusseldeckarens storhetstid i Storbritannien utvecklades även den hårdkokta 

deckaren i USA. Dashiell Hammett räknas som en av subgenrens framstående författare. 

Hammets hjälte är en missanpassad outsider som ständigt kämpar för att hitta värdighet och 

moral i ett korrupt samhälle. Detta var en grundsten i den hårdkokta deckaren, den ensamma 

hjälten som hjälper de svaga och som avslöjar samhällets orättvisor (Bergman & Kärrholm, 

2011:21f.). 

I efterkrigstidens anda uppstod spionthrillern. Ian Flemings superspion James Bond blev 

subgenrens ledande figur. Det stora hotet och det som var mest skrämmande för samhället 

under denna tid var hotet om att någon skulle ta makten över det egna landet. Därför var det 

en tröst för läsarna att ha hjältar, spioner, som stod på deras egen sida mot det främmande 

hotet (Bergman & Kärrholm, 2011:23f.). 

Under 2000-talet har kriminalberättelsen främst vunnit mark i ett annat medium förutom 

boken, nämligen på teve. Filmer och teveserier som handlar om brott på något sätt är otroligt 

populära, särskilt den så kallade ”forensics-inriktningen” (Bergman & Kärrholm, 2011:28) 

där rättsläkare eller någon liknande expert spelar huvudrollen. Kvinnor, både som författare 

och som huvudroll, har även fått stort fäste inom genren. Öhman förklarar att många av de 

stora kvinnliga deckarförfattarna läst tidigare kriminallitteratur och att de som kvinnor 

reagerat på just kvinnobilden i berättelserna. På grund av detta har de känt sig sporrade att 

skriva om en annan kvinna i samma genre som de ändå uppskattade att läsa. Idag är en stor 

majoritet av kriminalförfattarna just kvinnor (2002:35f.).  

2.3 Kriminallitteraturens nationella historia 
Bergman & Kärrholm förklarar att den typiskt svenska deckaren har sitt ursprung i romanen 

Stockholms-detektiven (1893) av Prins Pierres. Huvudpersonen i denna roman är 

Stockholmspolisen Fridolf Hammar. Det som särskiljer Stockholms-detektiven från de 

internationella deckarna är att den inte är lika romantiserande mot detektiver, Fridolf beskrivs 

inte som någon övermänsklig person vilket var vanligt i kriminallitteraturen från 1800-talet 

(2011:34f.).  

 Under första delen av 1900-talet influerades dock den svenska kriminallitteraturen mest av 

de internationella deckarna, främst pusseldeckaren. Författarna av dessa kallas för första 

generationens deckarförfattare. Typiskt för dessa var att brottslingen ofta kom från något 

annat land, förmodligen för att distansera skurkarna från det svenska samhället (Bergman & 

Kärrholm, 2011:35f.).  
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Bergman & Kärrholm lyfter fram författaren Stieg Trenter som pionjären för den moderna, 

svenska kriminalromanen. Till skillnad från första generationens deckarförfattare skrev 

Trenter och de moderna deckarförfattarna mer realistiska romaner som handlar om vanliga 

människor istället för stora, internationella mästerdetektiver. Kriminalförfattarna som var 

verksamma under mitten av nittonhundratalet ses som grundarna för den moderna svenska 

deckaren och det är dessa år som kännetecknas som den svenska deckarens guldålder. Hit hör 

Maria Lang, som blir den första stora kvinnliga deckarförfattaren i Sverige. Lang skrev om 

både brott och romantik och var den första som lät kärleken få utrymme i sina historier 

(Bergman & Kärrholm, 2011:38f.). Under denna tid utvecklas även ungdomsdeckaren i 

Sverige. Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomqvist (1946) kan ses som mest betydelsefull 

för ungdomsdeckaren. Även Åke Holmbergs böcker om den något specielle detektiven Ture 

Sventon skrevs under denna tid (Bergman & Kärrholm, 2011:41). 

 Den hårdkokta romanen blir förebild för den genre som utvecklades i Sverige under 1960-

talet, nämligen polisromanen. Maj Sjöwall och Per Wahlöö ses som de viktigaste svenska 

författarna. 1965 kommer den första boken Roseanna i serien Roman om ett brott som består 

av sammanlagt 10 böcker. De skildrar en grupp poliser i sitt dagliga arbete i Stockholm och 

dess huvudkaraktär är polisen Martin Beck. Det som kännetecknar Sjöwall och Wahlöös 

romaner är de dynamiska och realistiska karaktärerna samt det samhällskritiska perspektivet. 

Efter deras framgångar har polisromanen blivit den mest dominerande subgenren bland 

svensk kriminallitteratur (Bergman & Kärrholm, 2011:41ff.). 

 1998 skapade tidningen Jury det så kallade Poloni-priset. Det var ett pris som skulle ges till 

”en lovande kvinnlig svensk deckarförfattare” (Bergman & Kärrholm, 2011:45). Anledningen 

till Poloni-prisets uppkomst var att man ville främja kvinnliga kriminalförfattare. Det första 

priset gick till Liza Marklund för hennes roman Sprängaren (1997). Priset fanns bara i fyra år, 

sedan drogs det in eftersom det ansågs att det inte längre behövdes. Kvinnliga, svenska 

kriminalförfattares popularitet var i början av 2000-talet ett faktum och marknaden 

exploderade med diverse romaner. De moderna, kvinnliga författarna skriver också vanliga 

polisromaner men de för in fler kvinnor i berättelsen, även om dessa karaktärer är rätt 

stereotypa och inte särskilt feministiska (Bergman & Kärrholm, 2011:45). De kvinnliga 

författarna fick dras med epitetet deckardrottning och omskrevs ofta som en grupp snarare än 

som en individuell författare. De kvinnliga kriminalförfattarna har fått (och får) kämpa för att 

tas på lika stort allvar som de manliga författarna. Sommaren 2007 pågick den så kallade 

deckardrottningsfejden på Aftonbladets debattsidor, där diverse manliga författare skrev om 

hur bokförlagen ”bara gav ut deckardrottningar” (Bergman & Kärrholm, 2011:194).  
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Kvinnliga författare verkar dock dragna till att skriva kriminalromaner, något som inte är 

tidstypiskt utan som varit känt sedan Christies tid.  

 Kvinnodominansen är kanske den främsta trenden i svensk kriminallitteratur på 2000-talet 

men det finns även några andra strömningar. Prostitution, trafficking och annan organiserad 

brottslighet är populära ämnen. Vissa författare har även flyttat sina berättelser till 

landsbygden och låter familjen få större utrymme än samhällsproblemen, till exempel Johan 

Theorins romaner Nattfåk och Skumtimmen som utspelar sig på Öland och har inslag av 

skräck och övernaturliga krafter (Bergman & Kärrholm, 2011:47f.). 

Ska man däremot tillskriva 2000-talet till någon kriminalförfattare så måste det ändå vara 

Stieg Larssons decennium. Hans Millenium-trilogi har gjort honom till en av de bäst säljande 

internationella författarna under decenniets senare år (Bergman & Kärrholm, 2011:46). Hans 

popularitet blir så stor att andra svenska författare börjar slå igenom internationellt, de får 

draghjälp av Larssons popularitet. Detta fenomen blir i media känt som ”Stieg Larsson-

effekten” (Bergman & Kärrholm, 2011:30). Kriminalromanen blir något nytt och hett. 

Larsson moderniserade kriminalromanen genom en medvetenhet om genrens olika aspekter 

vilket gör att den är både modern och traditionell.   

 

2.4 Män som hatar kvinnor 
Män som hatar kvinnor (2011) handlar om journalisten Mikael Blomkvist, som tillsammans 

med vännen och älskarinnan Erika Berger driver den samhällskritiska tidiningen Millenium. 

Efter att Mikael blivit dömd till fängelse för förtal av finansmannen Wennerström bestämmer 

han sig för att ta en paus från arbetet. När Mikael får ett jobberbjudande av Henrik Vanger, en 

pensionerad före detta vd på Vangerkoncernen, så ser han sin chans att få lite andrum och 

perspektiv och han flyttar helt sonika från Stockholm till lilla Hedestad. Jobbet som Mikael 

ska göra i Hedestad går ut på att ta reda på vad som har hänt med Henrik Vangers brorsdotter, 

Harriet Vanger. Harriet Vanger försvann spårlöst hösten 1966 och Henrik Vanger har 

oavbrutet försökt ta reda på vad som hänt henne men inte fått något svar. I ett sista desperat 

försök så vänder han sig till Mikael för hjälp.  

 Romanen handlar även om Lisbet Sallander, en ung tjej med alternativ klädstil och många 

tatueringar och piercingar. Lisbet har ett struligt förflutet men hon är skärpt och intelligent 

men med viss social inkompetens. Hon är omyndigförklarad och hennes liv blir komplicerat 

när Holger Palmgren, hennes gode man, läggs in på sjukhus och hon får advokat Nils 

Bjurman som ersättare. För att få tillgång till sina pengar måste Lisbet ge Nils Bjurman en 
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avsugning. För att sätta dit honom för hans övergrepp installerar hon en övervakningskamera i 

sin ryggsäck så att hon ska kunna filma nästa gång Bjurman har tänkt ofreda henne. Men när 

Lisbet besöker Bjurman så går han ännu längre och han våldtar henne. Lisbet, som är 

misstänksam mot samhället i allmänhet, kontaktar inte polisen utan bestämmer sig för att ta 

saken i egna händer. När hon träffar Nils Bjurman nästa gång lyckas hon få honom 

medvetslös och knyter därefter fast honom. Sedan visar hon honom filmen på våldtäkten och 

tatuerar in ”JAG ÄR ETT SADISTISKT SVIN, ETT KRÄK OCH EN VÅLDTÄKTSMAN” 

(Larsson, 2011:263) på hans bröstkorg. Hon utkräver sin hämnd och efter det ger Nils 

Bjurman henne inga fortsatta problem.  

Lisbet är en professionell hacker som arbetar på säkerhetsföretaget Milton Security, där hon 

gör personundersökningar. Hon kommer i kontakt med Mikael Blomkvist när hennes chef, 

Dragan Armanskij, ger henne uppdraget att undersöka Mikael å Henrik Vanger vägnar. När 

Mikael upptäcker personundersökningen blir han nyfiken på Lisbet och han söker upp henne. 

De börjar sedan arbeta tillsammans för att lösa fallet om Harriet Vanger. Ju djupare de 

kommer i fallet desto mörkare blir det och desto mer märklig ter sig släkten Vanger. De 

upptäcker en serie rituella mord på kvinnor. Morden sträcker sig över en väldigt lång 

tidsperiod. Med hjälp av Lisbets hackerkunskaper och Mikaels journalistiska grävande så 

lyckas de till slut hitta förövaren. Martin Vanger, till synes en av de trevligaste personer inom 

släkten Vanger, har tagit över sin fars syssla, nämligen att våldta och mörda kvinnor. 

Upplösningen som sker är våldsam och det slutar med att Martin Vanger omkommer i en 

biljakt.  

Martin Vanger mördade däremot inte sin syster Harriet Vanger. Harriet blev sexuellt 

utnyttjad av både sin far och sin bror och flydde från Hedestad. Hon skaffade sig en ny 

identitet och flyttade utomlands. Mikael reser senare till Australien där han hittar henne. 

Harriet vågar resa tillbaka till Sverige när Mikael berättar att Martin Vanger är död och när 

hon förstår hur ihärdigt Henrik Vanger har sökt efter henne.  

Romanen slutar med att Lisbet hjälper Mikael att rentvå sitt namn. De uppdagar skandalen 

som gjorde att Mikael blev dömd för förtal. Mikael återgår till Millenium och Lisbet lyckas 

lägga beslag på Wennerströms pengar. Relationen mellan Lisbet och Mikael har djupnat och 

Lisbet inser att hon har väldigt starka känslor för honom.   
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3 Analys 

3.1 Placeringen av Män som hatar kvinnor i kriminallitteraturens 

subgenrer 
Såhär skriver Stieg Larsson i Män som hatar kvinnor:  

”Anita var inblandad i Harriets försvinnande men hon kunde inte ha mördat henne.”  

”Hur kan du vara säker på det?”  

”Därför att det här inte är någon jävla pusseldeckare. Om Anita hade mördat Harriet så skulle du ha hittat 

kroppen för länge sedan.” (Larsson, 2011:488)  

Larsson verkar själv ha haft en uppfattning om berättelsen han skrivit och han har printat ner 

det i romanens sidor. Men samtidigt skriver recensenten Strömberg (2007), som nämns i 

inledningen, att ”Män som hatar kvinnor var en virtuos lek med pusseldeckarens stränga 

regelverk”. Stämmer det? Efter tidigare genomgång av kriminallitteraturens subgenrer 

kommer här försöka nystas ut hur Män som hatar kvinnor både följer och avviker från de 

normgivande subgenrerna. 

Män som hatar kvinnor är på många sätt strukturellt lik en pusseldeckare. Om man går efter 

Bergman och Kärrholms schema i avsnittet om pusseldeckaren och sätter in situationerna från 

Män som hatar kvinnor så finns denna sekvens:  

(a) detektiven introduceras. Mikael Blomkvist, romanens huvudkaraktär, introduceras i 

kapitel 1. Läsaren får veta att han är journalist, vilken tidning han skriver för och hur han blev 

känd som journalist. Läsaren får också veta att han är åtalad för förtal mot finansmannen 

Hans-Erik Wennerström och hur hans agerande hade lett fram till åtalet. I det andra kapitlet 

introduceras nästa huvudkaraktär, Lisbet Salander, men hon introduceras genom sin chef 

Armanskijs ögon. Armanskij är chef på Milton Security och han har anställt Lisbet som en 

utredare. Läsaren får veta att hon är tekniskt kunnig, väldigt duktig med datorer, fenomenal på 

att ta fram uppgifter om andra personer, att hon upplevs som socialt inkompetent, klär och 

sminkar sig som en goth. Läsaren får veta att Armanskij känner någon slags dragning till 

henne eftersom hon för honom ”var som ett främmande väsen” (Larsson, 2011:45). I slutet av 

kapitlet blir det klart att Lisbet och Mikael Blomkvist på något sätt kommer att 

sammankopplas eftersom Lisbet har gjort en personundersökning av just Mikael.  

(b) brott och ledtrådar. I fjärde kapitlet får läsaren veta om brottet, nämligen Harriet 

Vangers försvinnande. Läsaren får även ta del av Henrik Vangers ledtrådar, om 

familjehistorien och Henrik Vangers egna undersökningar, detta genom kapitel 4   6. Här ser 

läsaren också en typisk komponent till pusseldeckaren – problemet med det slutna rummet. I 

romanen blir dock det slutna rummet den ö där brottet ägde rum. Ön kan ses som ett slutet 
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rum eftersom det var omöjligt att lämna ön vid just den tidpunkt då brottet inträffade på grund 

av att bron dit var avspärrad. Årstiden för brottet gjorde det omöjligt att man simma över till 

fastlandet, så slutsatsen dras att Harriet blev mördad på ön och sedan bortskaffad när bron väl 

öppnades igen. Denna anknytning står även nedskriven svart på vitt, när Mikael kommenterar 

situationen som ”[e]tt slags låsta rummet-mysterium i ö-format” (Larsson, 2011:99). 

Meningen sägs av Mikael till Henrik Vanger som bekräftar pusseldeckarkopplingen när han 

nämner författaren Dorothy Sayers.    

(c) Undersökning. Undersökningen, alltså sökandet efter Harriet, tar upp majoriteten av 

boken. Mikaels och Lisbets vägar möts. Mikael upptäcker Lisbets talang som hacker och han 

inser att hon kan hjälpa honom att lösa fallet.  

(d) Brottets lösning annonseras. Pusslet är nu färdiglagt och den sista biten visar en bild på 

Martin Vangers ansikte. Men detta är egentligen inte den sista pusselbiten eftersom de 

fortfarande inte har hittat Harriet. Den lösningen kommer inte förrän i kapitel 26. Där får 

läsaren veta att Harriet faktiskt lever och bor i Australien. 

(e) Förklaring av brottets lösning. Förklaringen kommer från Harriet själv i kapitel 26. 

Läsaren får veta att hon, med hjälp av Anita Vanger, flydde från sin bror Martin Vanger. 

Läsaren får också veta att Harriet dödade sin far Gottfried. 

(f.) Denouement. Upplösningen sker när Henrik Vanger får träffa Harriet igen och Mikael 

får (genom hjälp av Lisbet) rentvå sitt namn och sätta dit Wennerström.  

En väsentlig del som skiljer Män som hatar kvinnor från renodlade pusseldeckare är dock 

alla sidberättelser som inte kan kopplas direkt till Harriet Vanger. Inte heller de olika 

perspektiven berättelsen presenteras genom är karakteristiskt för en pusseldeckare. En 

pusseldeckare följer endast detektiven i dennes arbete att lösa brottet. I Män som hatar 

kvinnor är brottet Harriet Vangers försvinnande men vi får även medverka i lösandet av 

Wennerström-historien och vi får ta del av Lisbets liv och lösningen på hennes problem, hur 

hon straffar sin förmyndare som våldtog henne.  

Män som hatar kvinnor har alltså strukturen av en pusseldeckare och i början följer romanen 

subgenren relativt nära, om än med vissa sidoberättelser. Ungefär i mitten av romanen går 

dock berättelsen från att vara en typiskt brottsutredande pusseldeckare till att bli en thriller. 

Detta blir tydligt genom Larssons användande av den för thrillern typiska jagade mannen. 

Som tidigare nämnts så är detektiven i en pusseldeckare tämligen osårbar, i thrillern däremot 

är det ofta vanligt att huvudpersonen blir utsatt för fara.  

Motivet med den jagade mannen i Män som hatar kvinnor trappas ständigt upp. Den börjar 

med att någon bryter sig in i Mikaels hem. Vissheten om att någon varit i hans hem nås 
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genom Mikaels reflektion över små detaljer: ”[e]n pappersbunt var skevare än vad han 

mindes. En pärm var inte riktigt inskjuten i hyllan” (Larsson, 2011:336). Upptrappningen sker 

sedan när Mikael hittar sin katt dödad och bränd på bron. Lite senare blir Mikael beskjuten 

när han är ute på sin vanliga joggingtur (Larsson, 2011:391).  

 Upplösningen är mycket våldsam. Martin Vanger fångar Mikael i sin tortyrkammare och 

han misshandlar honom. Men det är inte bara Martin Vanger som är våldsam utan även Lisbet 

när hon upprepade gånger slår Martin Vanger med en golfklubba då hon kommer till 

undsättning för Mikael. Efter att hon slagit Martin Vanger medvetslös så vänder hon 

uppmärksamheten mot Mikael och räddar honom från snaran som dragits åt runt hans hals. 

Martin Vangers tragiska slut är också något som är typiskt för thrillern. I thrillern är det 

vanligt att förövaren går sin död till mötes, vilket Martin Vanger gör när han kraschar bilen 

efter den vansinniga biljakten mellan honom och Lisbet. 

Män som hatar kvinnor har även många likheter med den hårdkokta deckaren. Mikael 

Blomkvists och Lisbet Sallanders benägenhet att utsätta sig för fara kan till exempel kopplas 

både till thrillern och till den hårdkokta deckaren. Hade inte läsaren vetat att boken följs upp 

med två ytterligare böcker så skulle spänningsmomentet och frågan huruvida karaktärerna 

kommer att överleva att vara mer påtagligt. Redan från det att Mikael blir tillfångatagen griper 

spänningen tag om läsaren. Kommer Lisbet hinna rädda Mikael? Den actionfyllda biljakten, 

delen där Lisbet på sin motorcykel jagar Martin Vanger, hör utan tvekan till den hårdkokta 

deckarens actionscenario.  

Likt den hårdkokta deckaren är Mikael en person som vill råda bot på orättvisor i samhället. 

Tillsammans med Erika Berger startar han tidningen Millenium med ambitionen att avslöja 

korruptionen: ”Millenium var ingen lukrativ affär men tidningen hade klarat sina kostnader 

och både upplaga och annonsintäkter hade stadigt ökat. Ända fram till nuläget hade tidningen 

haft en profil som uppkäftig och pålitlig sanningssägare” (Larsson, 2011:69). Trots att 

tidningen inte är en kassako så driver Mikael och Erika den med glädje eftersom de verkar 

tycker att det är viktigare att visa sanningen än att tjäna pengar.  

Eftersom Män som hatar kvinnor har en journalist och en hacker som huvudkaraktärer är 

det lite svårt att foga in romanen i polisromansgenren. Det är dock viktigt att lyfta fram hur 

stor påverkan genren har haft i svensk kriminallitteratur ända sedan 50-talet och man kan ändå 

se tendenser från polisromangenren i Larssons roman. Samhällskritiken som genomsyrar 

romanen kan kopplas till polisromanen, även om det också är en viktig komponent från den 

hårdkokta deckaren. Skildrandet av ett system som inte fungerar har sina rötter från 

Sjöwall/Wahlöös samhällskritiska polisromaner. I Män som hatar kvinnor är två av de tre 
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brott som förekommer kopplade till samhället och hur de behandlar medborgarna: Lisbets 

omyndigförklarande som i sin tur ger henne en sadistisk förvaltare som våldtar henne samt 

Wennerström-historien där Wennerström bygger sitt imperium genom att trixa med statliga 

bidrag i form av skattepengar. Däremot är inte samhällskritiken riktad mot ett korrupt 

samhälle där brottsligheten är normaliteten, så som brottslighet porträtteras i den hårdkokta 

deckaren, utan bara mot de som utnyttjar samhällets lagar och regler och vrider och vänder på 

dem så att de ska verka till dess egen fördel.  

 Polisen visas från ett humant och mänskligt perspektiv. I prologen får vi följa med den 

pensionerade polisen som beskrivs som en ”luttrad veteran” (Larsson, 2011:8). Trots lång 

tjänstgöring och en aktiv karriär med många lösta brott så är den pensionerade polisen ”allt 

annat än nöjd” (Larsson, 2011:8). Detta eftersom han aldrig lyckades hitta Harriet Vanger. 

Ända in i sin pension stöttar han Henrik Vanger och granskar de blommor som blir skickade 

till Henrik Vanger, allt för att försöka lösa det olösliga fallet. Så trots att polisen varit 

inkompetenta nog och inte kunnat lösa fallet under alla år så beskrivs de ändå som personer 

som bryr sig och som brinner för sitt yrke.   

Larsson är uppenbarligen medveten om kriminallitteraturens olika genrer. Agger förklarar i 

Krimithriller, melodrama og bestseller. Stieg Larssons Millennium-trilogi (2010) att 

genreanknytningarna befinner sig på en metanivå och att Larsson medvetet har associationer 

till andra kända kriminalromaner (Agger, 2010:97). Larsson använder denna medvetenhet, 

denna metanivå, för att skapa en igenkänning hos läsaren.   

3.2 Kriminallitterära stereotyper och Män som hatar kvinnor 
Det är inte ofta det går att läsa om en gråtande man i kriminallitteraturen. Däremot är det mer 

vanligt att stöta på en gråtande kvinna, eller en kvinna som lägger benen på ryggen och flyr 

när fara hotar. Traditionella, stereotypa könsuppfattningar genomsyrar kriminallitteraturen, 

även om samhället är på väg att ändra på sig.  

Gill Plain skriver i sin bok Twentieth Century Crime Fiction (2001) att idén och tanken om 

det manliga är väsentligt om man arbetar med kriminallitteratur: 

 

Whether the detective is male or female, straight or gay, she or he always exists in negotiation with a series 

of long-established masculine codes. The extent to which a detective conforms to or challenges these models 

is thus essential to an understanding of crime fiction and the changing role of the investigator within the 

genre.  (Plain, 2001:11) 
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Kriminallitteraturen lever på att leverera det oväntade. Under den konforma ytan så måste de 

ändå innehålla element som verkar överraskande, annars skulle genren aldrig hålla kvar 

intresset hos sina läsare (Plain, 2001:11f.). 

Med detta i ryggen sker en uppdelning av kapitel 3.2 i två undergrupper. Den ena delen 

kommer att behandla manliga stereotyper kontra manliga karaktärer i Män som hatar kvinnor. 

Den andra delen kommer behandla den kvinnliga sidan. En sista underrubrik kommer 

behandla de två huvudkaraktärernas likheter med Astrid Lindgrens kända karaktärer Kalle 

Blomkvist och Pippi Långstrump, eftersom detta har betydelse för varför romanen blivit så 

uppskattad världen över.    

3.2.1 Manligt 
Likt den typiskt hårdkokta detektiven är Mikael en kvinnokarl. Däremot är hans sexualitet 

inte, som Canny-Francis uttrycker det, ”a display of power and dominance over women” 

(1990:157) utan det är snarare kvinnorna som har makten över Mikael eftersom det är 

kvinnorna som bestämmer över vilken relation de vill ha till honom. Erika väljer att vara med 

Mikael men samtidigt är hon gift med Greger och verkar vara nöjd med det. Hon antyder 

aldrig att hon vill lämna Greger och Mikael antyder aldrig att han vill att hon ska göra det. 

Även när det gäller Mikaels relation till Lisbet så är det hon som är den som tar initiativ till att 

ha en sexuell relation med Mikael. Han gör faktiskt några halvhjärtade försök till att hindra 

henne eftersom han tror att sex kan påverka deras arbete ihop, men detta hindrar inte Lisbet.   

 

”Jag vill ha sex med dig. Och jag kommer inte att ha problem med att jobba ihop med dig för den sakens 
skull, men jag kommer att ha ett jävla problem om du sparkar ut mig härifrån.”  

”Men vi känner knappt varandra.”  

[…] ”När jag gjorde min PU på dig kunde jag konstatera att du inte låtit sådant hindra dig tidigare. Du är 

tvärtom en sådan som aldrig kan hålla fingrarna borta från kvinnor. Vad är det för fel? Är jag inte tillräckligt 

sexig för dig?” (Larsson, 2011:390). 

 

Mikael ägnar inte så mycket tid åt att fundera över sin relation med de olika kvinnor som han 

känner. Att Lisbet inte skulle vara nog sexig för honom har aldrig slagit honom, han är bara 

förvånad över det plötsliga initiativet som Lisbet tar när hon förför honom. Den kvinna som 

kan anses vara svag för hans personlighet och manlighet är Cecilia Vanger. Hon verkar 

överväldigad över uppmärksamheten hon fått av Mikael och klarar inte av det förhållande 

som hon från början tänkt att hon ville ha.  

 
du lockade fram någonting hos mig. Jag kunde bara inte få nog. Det hade något att göra med att allting hos 

dig var så kravlöst. […] helt plötsligt insåg jag att du bara är här tillfälligt och en dag kommer du att vara 

borta för gott, medan jag blir kvar här i resten av mitt liv. (Larsson, 2011:279f.)  
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Cecilias känner en svaghet för Mikael, en svaghet som bottnar i hur Mikael alltid beter sig 

mot kvinnor, hans kravlöshet. Cecilia inser dock att deras relation aldrig kommer kunna bli 

något mer och bestämmer sig för att avsluta relationen. Mikael pressar inte Cecilia när hon 

bestämmer sig för att bryta upp deras relation. Han är en person som låter allt flyta på; förför 

en kvinna honom så kommer han låta sig bli förförd men han kommer inte att fundera så 

mycket mer över saken.  

 Mikaels kravlöshet gäller inte bara de kvinnor som han har sexuella relationer med utan 

även hans dotter Pernilla. Mikael och hans före detta fru skilde sig när deras dotter Pernilla 

var fem år och hon fick en styvpappa när hon var sju. Mikael ”hade huvudsakligen låtit sin 

dotter bestämma i vilken utsträckning hon ville ha kontakt med honom, särskilt sedan Monica 

hade gift om sig” (Larsson, 2011:78). Han hade därför inte haft så stor kontakt med Pernilla i 

hennes tidiga tonår men de hade träffats mer regelbundet under de senaste åren. Trots den 

nyfunna kontakten är det tydligt att Mikael inte har så stort inflytande i sin dotters liv men att 

han inte heller har någon önskan att komma in och bestämma i det. Att dottern börjar bli allt 

mer religiös är något han väljer att inte kommentera överhuvudtaget. 

Mikael begär inte att någon ska ändra på sitt sätt att leva för hans skull. Han lägger sig inte i 

sin dotters tro och han behandlar Lisbet som vilken människa som helst. Däremot begär 

Mikael att personer i maktposition ska vara ärliga. Ärligheten är hans ståndpunkt som 

journalist och som ägare av Millenium. Denna ståndpunkt är typisk för den hårdkokta 

detektiven, önskan om att avslöja sanningen om samhällets korruption och fallande moral.  

Relationen mellan Mikael och Lisbet och deras samarbete är ovanlig för kriminalromanen. 

Oftast är samarbetet mellan två detektiver uppbyggt med en Watson-gestalt och en Holmes-

gestalt, en normalt begåvad människa och ett geni. Samarbetet mellan Mikael och Lisbet är 

dock väldigt jämställt där bägges personligheter kompletterar varandra. Lisbet är ett geni med 

fotografiskt minne och tekniska kunskaper och Mikael ett geni med sina sociala färdigheter 

och sin grävande, journalistiska erfarenhet. Om någon i relationen ska benämnas som en 

Watson-figur så är det snarare Mikael än Lisbet eftersom Mikael är den mer jordnära, normala 

människan och Lisbet är den överintelligenta men samtidigt socialt missanpassade människan.   

När Mikael sakta men säkert börjar figurera som den jagade mannen så utvecklar han en 

dålig ovana han har, nämligen rökning. I Konsten att lägga pussel (2005) förklarar Sara 

Kärrholm att rökning inom kriminallitteraturen tidigare stått för ”ett bejakande av 

moderniteten och som en solidaritet med en amerikansk eller västlig föreställningsvärld” 

(Kärrholm, 2005:121). Manlig rökning förknippades med social status, med gemenskap och 

(om det var rökning med en pipa) med trygghet och familjelivet (Kärrholm, 2005:118). Men 
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eftersom kriminallitteraturen är en genre som avspeglar samhället i tiden så har denna bild 

kommit att ändras. Den typiska, manliga detektiven i modern svensk kriminallitteratur 

kännetecknas ofta av en man med problem. Ofta är dessa problem fysiska hälsoproblem, till 

exempel astma eller dålig mage, men ibland även psykiska. Detektiverna i modern 

kriminallitteratur är ofta rökare. Mikael Blomkvists rökning kopplar honom därmed till de 

misslyckade detektiverna och skapar en igenkänning för läsaren. Denna igenkänning är viktig 

eftersom resten av Mikael bryter mot många av de manliga normerna som finns inom modern, 

svensk kriminallitteratur. Han håller sig fysiskt aktiv, han är en kvinnotjusare, han är kravlös, 

han är en sanningens man och han har bra relationer med de flesta människor han känner. 

Rökningen får honom att verka mer mänsklig, en person som också har brister och detta 

skapar ett intresse för honom och ger honom lite större djup.  

Henrik Vangers karaktär kan omnämnas som snabbast. Han är en ovanlig man eftersom han 

är en man som bryr sig. Han ogillar visserligen sin släkt och han menar att hans drivkraft är 

hämnd, men framförallt så är han känslomässigt engagerad. Han bryr sig om sin försvunna 

brorsdotter Harriet Vanger, flickan som han nästan sett som sin egen dotter. Efter mer än 40 

år nystar han fortfarande i fallet, så mycket att han anlitar Mikael Blomkvist för att försöka 

lösa det. Den omsorgsfulle mannen är en ovanlig gestalt i kriminallitteratur. Att en man skulle 

börja gråta är ytterst sällan förekommande, i Män som hatar kvinnor händer det redan på 

nionde sidan. Han har själv inga egna barn men han ser Harriet och Martin Vanger som nästan 

sina egna. Henrik Vanger har känslor och är sårbar och hans karaktär drivs av dessa känslor. 

Armanskij är för Lisbet den person som Henrik Vanger är för Harriet, den oroliga 

fadersfiguren. Han har väldigt förvirrade känslor för sin anställda researcher Lisbet och vet 

inte om han vill ta hand om henne eller om han är sexuellt attraherad av henne. Denna 

omhändertagande känsla mot en kvinna är typisk för att kvinnan i kriminallitteraturen måste 

skydda sig mot två saker     sina fiender och de som vill sköta om henne (Öhman, 2002:38).  

 Lisbet blir på sätt och vis Armanskijs goda gärning. När han tänker ge henne sparken så 

överraskar hon honom med sin kunskap och information vilket gör honom eftertänksam. 

 

Han funderade på sin egen muslimska uppfostran, där han hade fått lära sig att det var hans plikt inför Gud 

att bistå de utstötta. Han trodde visserligen inte på Gud och hade inte besökt en moské sedan han var 

tonåring, men han uppfattade Lisbet Salander som en människa i behov av handfast hjälp och stöd. (Larsson, 

2011:44)  

 

Armanskij tar Lisbet under sina vingar när han inser hur mycket han har missbedömt henne. 

Men lika mycket som han irriterar sig på Lisbets beteende så vill han hemskt gärna bli 
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accepterad av henne. Han funderar till och med ifall Lisbet skulle ”acceptera honom som en 

jämlike” (Larsson, 2011:46) om han dök upp på jobbet i skinnjacka och hårt sminkad.  

Eftersom Armanskij är en mindre bifigur så tas han i boken endast upp i samband med 

Lisbet. Hans affektion för henne blir väldigt tydlig när han till och med erkänner att han 

kunde ”jämföra Salander med sina egna döttrar” (Larsson, 2011:58). Till skillnad från Mikael 

så vill Armanskij gärna ändra på Lisbet, han vill inte att hon ska leva så som hon lever 

eftersom han finner det livet farligt och osäkert.  

Han verkar ha en slags faderlig instinkt, en intuition som bottnar i hans oro för Lisbet, till 

exempel så ogillar han att Lisbet är ute på jakt efter ”en galning i obygden” (Larsson, 

2011:402) eftersom han inte kan ”frigöra sig från känslan att Lisbet Sallander var ett perfekt 

offer” (Larsson, 2011:402). Han har en djup intuition ”om att Salanders liv var en färd mot 

katastrof” (Larsson, 2011:58), en intuitionskänsla som är ovanligt för manliga karaktärer inom 

kriminallitteraturen. Enligt Kärrholm brukar det vara kvinnorna som lever på sin intuition 

eftersom de inte kan ha samma intelligens och logiska tankesätt som männen (Kärrholm, 

2005:257).  

Förövarna i Män som hatar kvinnor – Martin Vanger och advokat Nils Bjurman – ter sig 

inte som traditionella förövare i kriminallitterär mening. Att Martin Vanger är en mördare 

som våldtar och torterar kvinnor är inget som man i förhand kan räkna ut. Martin Vanger 

beter sig som en normal människa. Till och med Henrik Vanger erkänner att Martin Vanger är 

en av de vettigaste människorna i Vangerfamiljen, vilket säger en hel del om rollen Martin 

Vanger spelar. Han är trevlig och avslappnad och behandlar Mikael vänskapligt. I en typisk 

deckare hade författaren delat med sig av mer information för att ge läsaren en chans att lösa 

fallet själv men så är det inte i Män som hatar kvinnor. Inte förrän den mystiska personen på 

fotografiet får ett namn så vet läsaren vem den skyldige är. Att det är något suspekt med Nils 

Bjurman får läsaren veta tidigt genom Lisbet Salanders intuitiva reaktion då hon först träffar 

honom, men ingenting i hans attribut vittnar om hans egentliga natur. Så som Lisbet beskriver 

Nils Bjurmans utseende får läsaren uppfattningen att han är en stilig, äldre karl som är mån 

om sitt utseende (efter granskningen av hans vältränade kropp, parfym och klädstil). Att det är 

just dessa män som är förövarna kommer därför som en förvåning. Martin Vanger och Nils 

Bjurman är ondskefulla, kvinnohatande män med grova, sadistiska böjelser.  

De manliga karaktärerna i Män som hatar kvinnor ger en bild av hur män inom 

kriminallitteraturen förväntas vara. Mikael är gentlemannen och detektiven som kämpar för 

rättvisa och för att sanningen ska höras. Han är en kvinnokarl och socialt begåvad. Men han 

har också brister. Dessa visas i hans rökning, hans personlighet är inte helt disciplinerad. 
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Armanskij och Henrik Vanger värnar om att skydda flickan och kvinnan och de kväver 

hennes kompetens i omförsörjning. Nils Bjurman och Martin Vanger är som brottslingar ska 

vara    ondskefulla och obehagliga. Bägge är framträdande personer i samhället i någon slags 

maktposition. De bidrar som karaktärer till att belysa samhällets brister. Men samtidigt som 

karaktärerna passar in i kriminallitteraturen så bryter de även mot givna stereotyper. Mikael 

har en väldigt modern, liberal världssyn. Han har inte stora hälsoproblem (förutom 

rökningen), något som manliga stereotyper oftast har i svensk kriminallitteratur. Armanskij är 

ett stöd för Lisbet och visar på en chef som är flexibel och öppen. Han accepterar till sist 

Lisbets sätt att leva och vara och de utvecklar en vänskaplig relation. Henrik Vanger, som 

drivs av sin kärlek för Harriet, kan inte heller anses som en typisk manlig karaktär just 

eftersom han känner så mycket och ägnar hela sitt liv åt sökandet efter Harriet. De goda 

männen ställs i stor kontrast till de onda männen vars ondska är genomdjup under fasaden. 

Särskilt Mikael och Armanskij kan ses som karaktärer som är öppna och strävar mot 

framtiden, medan Nils Bjurman och Martin Vanger är onda och med en förvriden kvinnosyn 

som inte hör hemma i det moderna livet.       

  

3.2.2 Kvinnligt 
Att skriva feministiska detektivberättelser är svårt. Anne Cranny-Francis skriver i Feminist 

Fiction (1990) att deckaren, främst den hårdkokta deckaren, har växt fram som en reaktion 

mot kvinnans ökade inflytande i samhället. Att skriva feministisk kriminallitteratur blir 

därmed ett projekt som handlar om att ändra hela den kriminallitterära genren. Om författaren 

av feministisk kriminallitteratur vill kunna skriva nyskapande, feministisk kriminallitteratur så 

måste vederbörande ha en förståelse för genren i allmänhet (Cranny-Francis, 1990:154).  

Idag kan den kvinnliga detektiven närmast beskrivas som en kvinna med manliga 

egenskaper (Bergman & Kärrholm, 2011:196). Olaisen avvisar dock ordet pojkflicka och 

menar att man inte längre använder en sådan beskrivning av en handlingskraftig person av 

kvinnligt kön. Däremot erkänner han dubbelmoralen som kvinnan har att kämpa mot, å ena 

sidan förväntas hon vara handlingskraftig och å andra sidan förvånar hon andra med att vara 

det (Olaisen, 2003:70f.).  

Den kvinnliga detektiven brottas alltså med det ständiga problemet att hon måste bevisa sin 

kompetens, både i ord och i handling. Öhman menar att detta skapar en slags underliggande 

irritation i dessa berättelser, särskilt i de som är skrivna av och handlar om en kvinna. Öhman 

skriver att ”den kvinnliga deckaren bokstavligt talat måste ha taggarna utåt i sina relationer till 
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andra människor. Slappnar hon av det minsta riskerar hon att förlora sin identitet som 

professionell yrkeskvinna” (2002:38). Lisbets arbete på Milton Security beskrivs som närmast 

överambitiöst, rapporterna hon skriver om de personundersökningar hon gjort är alltid 

utförliga och korrekta med tydliga källhänvisningar. Eftersom Lisbet inte har bevisat sin 

kompetens i ord – hon beskrivs som en person med ”brist på emotioner” (Larsson, 2011:40) 

eftersom hon sällan pratar – så måste hon bevisa sig dubbelt i handling. Efter att Armanskij 

fått hennes första rapport måste han omvärdera henne. 

 

Han hade uppfattat henne som korkad, kanske till och med efterbliven. Han hade inte förväntat sig att en 

flicka som skolkat sig igenom grundskolan i sådan omfattning att hon inte ens fått slutbetyg skulle skriva en 

rapport som inte bara var språkligt korrekt utan dessutom innehöll iakttagelser och information som han helt 

enkelt inte begrep hur hon hade kunna komma i besittning av (Larsson, 2011:43f.). 

 

Lisbets sätt att hitta information skapar mystik och gör henne närmast övermänsklig, som ett 

medium som vet allt om alla. Som kompensation mot Lisbets tekniska färdigheter och 

fotografiska minne kommer då hennes sociala problem, hon beskrivs som en person som är 

svårhanterlig just eftersom hon är så sluten och introvert.  

Som tidigare nämnts måste kvinnan skydda sig mot både sina fiender och de som vill ta 

hand om henne. I Lisbets fall är detta faktum tämligen tydligt. Lisbet beskrivs som ett 

spensligt barn med ett upproriskt yttre (och inre) och hennes ständiga frustration över chefen 

Armanskijs omhändertagande beteende tas upp vid flera tillfällen. I början av boken måste 

Lisbet förklara för Armanskij att hon inte kommer att ha någon annan relation till honom än 

som hans anställda. Hade situationen varit omvänd, hade Lisbet varit chef och Armanskij 

hennes anställde, så hade det scenariot förmodligen aldrig varit nödvändigt: ”Jag är inte 

omedveten om vad du gjort för mig och jag är inte otacksam. Jag uppskattar att du visade dig 

vara större än dina fördomar och har gett mig en chans här. Men jag vill inte ha dig som min 

älskare och du är inte min farsa” (Larsson, 2011:48). Lisbet, med sitt utseende, beteende och 

framför allt kön emot sig och sin underordnade ställning som anställd måste uttryckligen 

förklara för Armanskij hur deras relation ska vara. 

Cranny-Francis förklarar att den stereotypa kvinnliga detektiven (med Christies Miss 

Marple som förebild) representeras som sexuellt otillgänglig. Hon kan vara intelligent eller 

attraktiv men inte bägge sakerna samtidigt (1990:157). Lisbet Salander verkar göra allt för att 

dölja sin naturliga skönhet. Armanskij tycker att hennes ansikte ”med rätt make-up” (Larsson, 

2011:41) kunde ”placerat sig på vilken reklamskylt som helst” (Larsson, 2011:41). Denna 

naturliga skönhet döljer hon dock under sitt svartfärgade, stubinkorta hår, diverse piercings, 

tatueringar och svartmålade ögon och läppar.  
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Cranny-Francis lyfter även fram vikten av att den moderna, kvinnliga detektiven håller sig 

vältränad och att de ska praktisera självförsvar (1990:167). Lisbets boxning tar inte upp 

särskilt mycket utrymme i Män som hatar kvinnor men hennes användande av våld mot män 

gör det desto mer. Hon förstärker sin övermänsklighet genom att vinna över både Nils 

Bjurman och Martin Vanger. Trots att Nils Bjurman beskrivs som fysiskt starkare än henne så 

är det i slutändan Lisbet som slår ner honom och både fysiskt och psykiskt vinner. 

Ytterligare en sak utmärker Lisbet, nämligen att hon är bisexuell. Att skriva feministisk 

kriminallitteratur om en lesbisk/bisexuell person är även det en utmaning eftersom det går 

emot genrens historia. Plain skriver att lesbisk kriminallitteratur alltid brottas mot den 

kriminallitterära normen, den är ”entertaining but awkward, politically motivated – but not 

quite radical enough – and stands outside the mainstream while yet being compromised by it” 

(2001:201). Detta belyser problemet och svårigheten med lesbisk kriminallitteratur; författare 

som vill skriva något radikalt hamnar oftast helt utanför genren och producerar istället en 

berättelse som mest fokuserar på relationer och sex (Plain, 2001:203).  

 Lisbet Salander å andra sidan fokuserar inte på kärleksrelationer och sex. Hennes status som 

bisexuell är helt utan funderingar och politisk ståndpunkt, hon har både kvinnliga och manliga 

relationer vilka baseras på hennes uppfattning om personen och inte dess kön: ”hon hade 

aldrig ägnat tid åt att grubbla över om hon var hetero-, homo- eller möjligen bisexuell” 

(Larsson, 2011:323). Hon betraktar ”sex som ett nöjsamt tidsfördriv” (Larsson, 2011:235). 

Bergman och Kärrholm menar dock att hennes bisexuella läggning är ett attribut för att betona 

hennes utanförskap ytterligare och visa hur hon alltid går emot normen (2011:195). 

Lisbet liknar på många sätt detektiver från pusseldeckaren. Hon har en säregen personlighet, 

är svår att umgås med men är fortfarande en logisk tänkare med ett fotografiskt minne. Det är 

till exempel Lisbets logiska deduktionsförmåga som leder henne till Martin Vangers hem för 

att hjälpa Mikael. Först ser hon att Mikael har ringt henne avsevärt många gånger på 

telefonen. När han inte är hemma funderar hon om han har gått till Henrik Vangers allt-i-allo-

anställde Dirch Frode, men utesluter den tanken fort när hon ser att Dirchs lampor är släckta. 

Sedan går hon igenom övervakningsfilmen för de senaste timmarna och upptäcker att Mikael 

lämnade huset någon minut efter Martin Vangers bil passerar. En timme senare kikar Martin 

Vanger in i huset för att sedan hastigt lämna platsen. Lisbets slutledningsförmåga, 

kalkylerande tankegång och övermänsklighet gör henne till lite av den stereotypa 

deckardetektiven. Trots våldtäkten känns hon i det närmaste osårbar, särskilt när hon med en 

golfklubba slår ner Martin Vanger och sedan beger sig efter honom i en vansinnesjakt på en 

motorcykel i 170km/h. Tidigt i boken beskrivs hon som helt orädd ”för vare sig människor 
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eller ting” (Larsson, 2011:160) något som hon ständigt bevisar när hon konfronterar sina 

fiender. Skulle Lisbets och Mikaels relation ställas mot Doyles Sherlock och Watson-

karaktärer så skulle Lisbet snarare än Mikael vara Holmes.  

Hennes karaktär liknar även på många sätt den hårdkokta detektiven, med det undantaget att 

hon är en kvinna. Ett exempel på det är hennes misstro mot samhället och rättsväsendet: 

”hennes förtroende för polismakten var på det hela taget obefintligt. För henne var polisen en 

vagt definierad fientlig slagstyrka vars praktiska insatser genom åren bestått i att omhänderta 

eller förnedra henne” (Larsson, 2011:227). Hennes illvilja mot polisen gör att hon inte 

kontaktar dem när Nils Bjurman våldför sig på henne. Hon kontaktar inte heller polisen när 

hon beger sig till Martin Vanger efter hon insett att Mikael förmodligen svävar i fara. Hon tar 

istället, likt den hårdkokta detektiven, lagen i egna händer. Istället för att anmäla Nils 

Bjurman filmar hon när han våldtar henne, för utpressning mot honom och tatuerar honom på 

bröstet vilket i princip hindrar honom från att någonsin ha en relation med någon kvinna. 

Detta grepp är enligt Cranny-Francis typiskt för författaren av feministisk kriminallitteratur, 

att få läsaren att fundera om offret själv blir förövare eller om handlingarna är rättfärdigade 

(1990:171). När Lisbet tar lagen i egna händer och använder våld på Nils Bjurman och Martin 

Vanger blir hon själv kriminell men det är nog inte många läsare som skulle tycka att Nils 

Bjurman inte förtjänar hennes behandling.  

Lisbets status som hacker visar också hur hon väljer att leva utanför samhället och dess 

lagar. Att vara tekniskt kunnig är också något som anses typiskt manligt attribut. För att 

utmärka Lisbets ställning inom datavärlden tillskriver Larsson henne epitetet Sveriges bästa 

hacker. Det är genom hennes hacking-kunskaper som Mikael till slut lyckas vinna över 

Wennerström. Wennerström har lyckligtvis (och passande nog) skrivit lite för privata mail 

vilket gör det enkelt för Lisbet att vaska fram hans skurkaktigheter. Lisbet, med sina 

kunskaper som hacker, hjälper Mikael och lyckas sätta dit Wennerström. Sedan så lägger 

Lisbet beslag på hans förmögenhet vilket gör henne stormrik. Detta utan en tillstymmelse av 

dåligt samvete. 

Vad som bör noteras är att Lisbet, de få gånger som hon känner tillit till någon människa, 

känner tillit för äldre män. Holger Palmgren (hennes förre gode man), Armanskij och Mikael 

Blomkvist är de personer som hon ser som sina närmsta vänner. Holger Palmgren och Lisbet 

hade känt varandra i elva år. Han hade låtit henne sköta sitt eget liv och sin egen ekonomi 

eftersom ”det varken var hans eller samhällets sak att avgöra om den unga damen ville ha en 

ring i näsan eller en tatuering på halsen” (Larsson, 2011:227). Holger Palmgren visade tillit 

mot Lisbet och i och med det så började Lisbet i sin tur känna tillit till Holger. Lisbets tillit för 
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Armanskij blir tydlig när hon funderar vem hon ska tala med gällande Nils Bjurmans 

våldförande på henne. Här blir det också tydligt hur få vänner Lisbet har. Armanskij hade 

tidigare sagt åt Lisbet att hon kunde komma till honom om hon behövde hjälp och Lisbet 

förstod att han menade allvar. Armanskij hade visserligen också tafsat på henne, ”men det 

hade varit ett vänligt tafsande, utan onda avsikter och inte någon maktdemonstration” 

(Larsson, 2011:237). Lisbet ägnar till och med en tanke om Armanskij skulle kunna vara 

hennes gode man men slår sedan bort idén eftersom han förmodligen ”skulle kväva henne 

med omsorg” (Larsson, 2011:237).  

 Lisbets tillit till Mikael Blomkvist kom på ungefär samma sätt som den kom för Holger 

Palmgren. Hon reflekterar över hur han behandlar henne och fick insikten att ”[h]an hade 

tamejfan behandlat henne som en människa” (Larsson, 2011:389). Relationen med Mikael blir 

även den djupaste relation hon haft med någon människa.  

 

Inte sedan långt före puberteten hade hon sänkt garden och släppt en annan människa så nära inpå livet som 

hon gjort med Mikael Blomkvist. Han hade en rent ut sagt påfrestande förmåga att tränga igenom hennes  

försvarsmekanismer och lura henne att gång på gång prata om personliga angelägenheter och privata 

känslor. (Larsson, 2011:561) 

 

Lisbet blir kär i Mikael, en affektion som uppdagas när hon inser att hon litar på honom 

förbehållslöst. För henne spelar hans ålder eller yrke ingen roll, hennes kärlek uppstår av 

insikten att Mikael aldrig skulle skada eller utnyttja henne.  

Det finns ytterligare en kvinnlig karaktär från Män som hatar kvinnor som är värd att ta upp 

och det är Erika Beger. Erika Berger figurerar som den typiska älskarinnan, kvinnan, den 

hårdkokta deckarens femme fatale fastän Berger inte är särskilt lik de typiska, sexuellt farliga 

kvinnorna från hårdkokta deckare förutom det faktum att hon kan ses som synderskan. Hon är 

gift men har haft en nästan 20 årig sexuell relation med Mikael. De ser varandra som bästa 

vänner med fördelar. Något som dock är ovanligt för kriminallitteraturen är att hennes make 

är helt med på noterna. Man kan säga att Erika både har kakan och äter den. Hon blir kvinnan 

som har allt och som inte är rädd för att ta mer.  

De kvinnliga karaktärerna i Män som hatar kvinnor står för den moderna, feministiska syn 

som finns i dagens samhälle. Alla kvinnor som behandlats i detta avsnitt är liberala och starka 

profiler. De lever ett sexuellt aktivt liv, Lisbet med både kvinnliga och manliga älskare, Erika 

Berger med både en make och en älskare och Cecilia Vanger som provar på att ha kravlöst 

sex med Mikael. Men likt de manliga karaktärerna är även kvinnorna låsta till den 

kriminallitterära genrens normer. Lisbets känsla av trygghet skapas inte förrän hon har en man 
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som hon kan lita på. Hon måste alltid bevisa sin kunskap och sin styrka, i ord och i handling. 

För att inte bli förbisedd som kvinna så måste hon ständigt ha taggarna utåt och försvara sin 

kompetens. Lisbet, tillsammans med Erika och Cecilia, är också svaga för detektiven 

(Mikael). Han lyckas få alla kvinnor i säng, likt en stereotyp manlig detektiv. Kvinnorna kan 

alltså vara starka men i grund och botten är de ändå låsta till männen.  

3.2.3 Mästerdetektiven Blomkvist och Pippi Långstrump? 
Karaktärerna Mikael Blomkvist och Lisbet Salander har tydliga likheter med Astrid Lindgrens 

karaktärer Kalle Blomkvist och Pippi Långstrump. Agger beskriver dessa likheter som en 

medveten metahänvisning, nästan alla kan associera till Astrid Lindgrens kända karaktärer. 

Associationerna har en dubbel funktion, dels ger den läsaren en förståelse för karaktärerna, 

dels placerar det ”deres univers i en bevidst fantastisk sammenhæng” (2010:97). Likheterna 

ses i personligheten men Larsson har även valt att tydliggöra dessa genom att skriva ut det i 

texten; smeknamnet Kalle Blomkvist är något Mikael fått dras med ända sedan han fångade 

den berömda Björnligan. 

Från den stunden var han till sin förtvivlan känd bland journalistkollegor som Kalle Blomkvist – ett epitet 

uttalat med spefull retsamhet, inte ovänligt men heller aldrig riktigt vänligt. Astrid Lindgren i all ära – han 

älskade böckerna men avskydde smeknamnet. (Larsson, 2011:15) 

 

Att Mästerdetektiven Blomkvist skulle växa upp och bli undersökande, grävande journalist är 

ingen omöjlighet, särskilt som Mikael i huvudsak utför detektivarbete i Män som hatar 

kvinnor, mer än han utför journalistik. Lisbets anknytningar till Pippi är också uttalade i 

boken – av henne själv: ”Någon skulle få en fläskläpp om jag blev kallad Pippi Långstrump 

på en löpsedel” (Larsson, 2011:53). Lisbet själv verkar ha en undermedveten uppfattning om 

sig själv som Pippi. Det är denna mening som också får läsaren att associera Lisbet och 

hennes personlighet till den yviga Pippi Långstrump. Något som också kan bli förbisett men 

som ger en ytterligare vink om likheten mellan Lisbet och Pippi är det faktum att Lisbet är 

”naturligt rödhårig men hade färgat håret korpsvart” (Larsson, 2011:40). Detta faktum nämns 

som hastigast när man får läsa om Lisbet genom Armanskijs perspektiv. Lisbets närmast 

övermänskliga styrka (som man dock får ta större del av i uppföljarna) kan man också likna 

med Pippi Långstrump. Stieg Larsson har själv erkänt att Pippi Långstrump står för 

inspirationen till karaktären Lisbet Sallander.  

 

What would she be like today? What would she be like as an adult? What would you call a person like that, 

a sociopath? Hyperactive? Wrong. She simply sees society in a different light. I’ll make her 25 years old and 

an outcast. She has no friends and is deficient in social skills. That was my original thought. 
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Citatet publicerades av Lasse Winkler i brittiska The Telegraph (2010), som hade översatt en 

intervju Larsson gjort för Svensk Bokhandel precis innan hans död. Igenkännandet är tydligt 

även här; Larsson har medvetet skrivit in kända karaktärer i sin roman. Hans medvetenhet 

kring kriminallitterära genrer och vikten av igenkänning är en stor del av hans popularitet, 

associationerna sätter hans romaner i ett universum som känns fantastiskt men samtidigt 

familjärt.  

4 Diskussion och slutsats 
Kriminallitteratur är en genre som både ska matcha läsarens förväntningar och göra läsaren 

överraskad. För läsaren att välja en kriminalroman innebär det underförstådda förväntningar 

för vad man ska få. För att intresset för boken sedan ska hållas så måste den bjuda på ett 

element av överraskning, något som får läsaren att vilja fortsätta läsa. Detta är vad 

kriminallitteraturen ger till läsaren och det är också en av anledningarna till att genren är så 

populär.  

 Stieg Larsson var förmodligen medveten om kriminallitteraturens restriktioner men också 

om dess möjligheter. Syftet med uppsatsen är att utreda hur Stieg Larssons Män som hatar 

kvinnor både följer och bryter mot kriminallitteraturens normer. Svaret måste vara att Larsson 

fogar samman traditionen inom kriminallitteraturen med det moderna och det oväntade. Män 

som hatar kvinnor lyckas på ett fenomenalt sätt både matcha läsarens förförståelse om vad 

kriminallitteratur innebär och överraska dem genom att bidra med något nytt. Romanen är 

inte, som det inledande citatet av Strömberg (2007) menar, ”en virtuos lek med 

pusseldeckarens stränga regelverk”, den är snarare en virtuos lek med kriminallitteraturens 

alla typiska subgenrer; pusseldeckaren, den hårdkokta deckaren, thrillern och polisromanen. 

Larsson har lånat element från alla dessa subgenrer. Läsaren känner igen pusseldeckarens 

struktur, thrillerns spänning, polisromanens samhällskritik och framförallt, karaktärernas 

personligheter. Däremot är romanens överraskningar stora och oväntade, vilket kan bidra till 

förståelsen till varför Män som hatar kvinnor har blivit så känd.  

Den största av dessa överraskningar är antihjälten Lisbet Salander. I en så stereotyp genre 

som kriminallitteraturen kom Lisbet Salander som en frisk fläkt. Bisexuell, boxandes, 

fenomenalt skicklig med datorer, full av piercingar, tatueringar och smink, med kaxig attityd 

och sociala svårigheter. Larsson gav världen vad den väntade på och behövde vid denna 

tidpunkt av jämställdheten – en feministisk superhjälte. 

Det är tydligt att Larsson har skapat Lisbets karaktär med ambitionen att göra henne till en 

superfeministisk kvinna som inte bryr sig om manligt eller kvinnligt men faktum är att 
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männen i hennes liv, både onda och goda, har en slags makt över henne. De enda personer 

som Lisbet litar på är till exempel äldre män, de får henne att känna sig trygg och betrodd. 

Männen som vill henne ont har alltid varit i maktposition över henne, vilket innebär att hon 

känner stor misstro mot samhället i allmänhet och det påverkar hennes handlingar. Eftersom 

hon inte litar på polisen så kontaktar hon dem aldrig, fastän hon jagar en farlig 

kvinnomördare, och hennes hat mot människorna som vill skada henne får henne att handla så 

att hon själv blir kriminell. Faktumet att Lisbet trots allt påverkas till det yttersta av männen i 

hennes liv visar på kriminallitteraturens genrebegränsningar, genren är trots allt historiskt sett 

en manlig genre med patriarkaliska stereotyper.  

 Det Larsson har gjort är att han har vänt på genrens stereotypa karaktärer. I Män som hatar 

kvinnor finns den starka, smarta och modiga kvinnan som går sin egen väg och övervinner 

sina problem självständigt, och så finns den omhändertagande, känslosamme mannen som ber 

andra om hjälp för att lösa sina egna problem. Det manliga tillskrivs kvinnan och det 

kvinnliga tillskrivs mannen.  

 Slutsatsen som kan dras av denna uppsats är att Män som hatar kvinnor tänjer på den 

klassiska kriminalromanens struktur. Larsson skrev romanen i en genre som de flesta på något 

sätt varit i kontakt med men med ett modernt, samhällskritiskt synsätt. Han slog ihop de 

typiska kriminallitterära subgenrerna, han vände på det som kan kallas manligt och kvinnligt 

och han skapade den ultimata kvinnliga karaktären; den moderna kvinnan, kvinnan som inte 

tar skit av någon och som är både modig och stark utan att vara fånig men som ändå fogas in i 

en stereotyp genre som länge har präglats av ett patriarkat.  
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