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Jag var och lyssnade på en Kerstin Bergman från CrimeGarden för 
några veckor sedan på Halmstads stadsbibliotek. Hon berättad en del 
om deckarromanens historia, om de olika genrer som deckarna kan 
delas in i och kom dessutom med lite framtidsspaningar. Jag tänkte 
skriva lite om det någon gång men nu vill jag delge er de boktips som 
Bergman kom med. Hon bör veta vad hon talar om, hon sitter nämligen i 
Svenska deckarakademin och räknas som en av de främsta experterna 
på svenska deckare. 

Dessa romaner anser Kerstin Bergman vara de bästa svenska deckarna 
som kom förra året: 

 

De la Mottes Ultimatum 
UltiMatum är en skarpladdad thriller om ett Stockholm och Sverige där 
ingenting är vad det verkar, där alla medel är tillåtna för att nå makten. 
Anders de la Motte räknas som en av landets främsta deckarförfattare 
och han vann Svenska Deckarakademins pris för årets bästa svenska 
kriminalroman 2015. 

Ultimatum är andra delen i en trilogi där den först heter Memorandom. 

 

Ingrid Hedströms Måltavla 
Huvudpersonen Astrid Sammils är protokollchef på UD och hon ansvarig 
för planeringen av statsbesök. Vid sidan av arbetet har hon en hel del 
som bekymrar henne. En väninna är spårlöst försvunnen efter att hennes 



man tagit sitt liv och själv får Astrid oroande hatmejl och utgör 
regelbundet måltavla på ett internetbaserat hatforum. 

Hedströms bok som nominerades till Deckarakademins pris förra året är 
del två i en serie där del ett heter Bortfall. 

 
Jens Lapidus STHLM delete 
Andra boken med Emelie Jansson, jurist på en advokatbyrå och Teddy, 
kåkfararen. De två dras nu in i en härva med djupa förgreningar in i 
Stockholms olika världar. Ett massakrerat lik hittas ute på Värmdö. 
Benjamin, en ung man, häktas för mordet. Han begär Emelie som 
försvarare, trots att hon är affärsjurist. Det visar sig att det egentligen är 
Teddy som Benjamin vill träffa. 

Detta är som sagt andra delen, den första heter VIP-rummet. 

 
Katarina Wennstams Skymningsflickan 
Vad har hänt med flickan som kommissarie Charlotta Lugn träffar på i 
skymningen? Hon som skriker nätterna igenom, hon som skär sig och 
inte verkar vilja leva. Vem tror på den som ljuger ibland? Vem tror på 
Molly? Komisarie Charlotta Lugn, och advokat Shirin Sundin gör det. De 
bestämmer sig för att ta reda på vad som har hänt Molly. Det är dags för 
flickan att få upprättelse.Samtidigt är det någon som riktar hot mot en 
gymnasieskola. Allvarliga, dödliga hot. Mardrömmen om en massaker i 
en svensk skola skulle kunna bli verklighet. 

Detta är fjärde boken i serien, den första heter Svikaren. 

 
Joakim Zanders  Orten 
Yasmine Ajam arbetar som trendspanare i New York. En dag får hon 
veta att de uppror som är på gång i den Stockholmsförort hon flytt från, 
verkar ha med hennes brors plötsliga försvinnande att göra. Samtidigt i 
London har juristen Klara Walldéen fått arbete på ett forskningsinstitut 
med oklart uppdrag. Under några heta dagar i augusti korsas de båda 
kvinnornas vägar och fram träder en skrämmande bild av ett skrupelfritt 
samhälle där mäktiga intressen är beredda att gå över lik för att nå sina 
mål. 

Boken som blev nominerad till Årets bästa deckare 2015 är den andra 
delen i serien. Den första heter Simmaren. 


