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Abstract 

This study examines how criminals are portrayed in Martin Widmark’s series of 

children’s detective stories, JerryMaya’s Detective Agency. The aim of the study is to 

find out what patterns and norms are communicated through this popular series for 

children aged seven to nine. Fourteen books in the JerryMaya series were selected and 

analysed to see how the criminal is portrayed, what motives are presented and what are 

the consequences of the criminal act. The study shows that several of the crimes in the 

JerryMaya series concern morality and legislation, and that there is often a moral 

criminal alongside a criminal who breaks the law. In eight of the fourteen books the 

crimes are some form of theft, and in five of them the consequence is an arrest. Only 

three books contain crimes that are not theft, and in these cases the books are about 

subjects such as revenge, attempted escape and cheating. For example, a person who 

steals money is punished according to law while a person who takes revenge for being 

bullied as a child is given the task of lecturing about anti-bullying. The consequences of 

the crimes thus often depend on the situation and the criminal’s motives.  
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1 Inledning 
 

Deckare är en populär genre både bland barn och ungdomar och bland vuxna. Att få 

svepas med i en fängslande handling med olika mysterier är mycket uppskattat. 

Barndeckare lånas flitigt på biblioteken och det är många lärare som använder sig av 

denna genre som högläsningsböcker. En mycket populär barndeckarserie är LasseMajas 

Detektivbyrå som är skriven av Martin Widmark och år 2014 var hans böcker om 

LasseMajas Detektivbyrå de mest utlånade böckerna i Sverige (Sveriges Författarfond).

 LasseMaja-serien har kritiserats för att bidra till genusstereotypiska karaktärer 

som förstärker könsrollerna i samhället. Karaktärerna gestaltas enligt traditionell 

könsrollsfördelning (Malm & Söderström Gardevåg 2015:32ff) och texterna förmedlar 

denna fördelning som norm för de unga läsarna. Detta verkar dock inte utgöra ett hinder 

för seriens popularitet. Böckerna har analyserats ett flertal gånger ur olika perspektiv 

och ofta med fokus på huvudkaraktärerna. Det finns dock inte mycket forskning om 

brottslingarna, deras motiv till de kriminella handlingarna och vilka konsekvenser dessa 

handlingar får.           

 Precis som vid förmedling av föreställningar om genusstereotypiska roller genom 

skönlitteratur, bör gestaltningen av brottslingar ha lika stor betydelse för utvecklingen 

av normer och värderingar hos elever. Som lärare är det viktigt att vara medveten om 

vilka föreställningar som förmedlas genom den skönlitteratur som eleverna läser 

eftersom lärarens uppdrag är att verka för att varje elev utvecklar värden som 

medmänsklighet, jämställdhet och alla människors lika värde (Skolverket 2011:7). 

Därför är det intressant att undersöka vilka brottslingarna är i Widmarks populära serie 

LasseMajas Detektivbyrå.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur brottslingarna gestaltas i LasseMaja-serien 

för att upptäcka strukturer, mönster och normer som förmedlas genom denna populära 

serie. 

Studiens forskningsfrågor är: 

- Vilka är brottslingarna och hur gestaltas de? 

- Vilket motiv har brottslingarna till de kriminella handlingarna? 

- Vilka konsekvenser får de kriminella handlingarna i LasseMaja-serien? 
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som följs av tidigare 

forskning kring LasseMaja-böckerna och normer. Eftersom det inte finns mycket 

tidigare forskning kring hur brottslingarna gestaltas i barnlitteraturen utgår denna studie 

i stor utsträckning ifrån undersökningar kring normer i LasseMaja-böckerna men även 

vad som är viktigt att tänka på vid skapandet av en karaktär i en deckare. Centrala 

begrepp för att förstå studien kommer att definieras och diskuteras i detta avsnitt. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Idén om att normer och värderingar kan förmedlas genom skönlitterära texter bygger på 

en socialkonstruktivistisk syn på lärande och kunskap. Socialkonstruktivismen utgår 

ifrån att verkligheten är socialt konstruerad av människan och denna verklighet skapas 

utifrån människans erfarenheter och sammanhang (Brinkkjær & Høyen 2013:95).  

Wenneberg (2010:29f) beskriver socialkonstruktivismen som en kunskapsteori 

som undersöker hur kontexten påverkar kunskap, och utgår ifrån att kunskap är socialt 

konstruerad. För att kunna utveckla kunskap används språkliga begrepp och samtal som 

verktyg, vilket kräver ett samspel mellan minst två personer. Exempelvis är tanken om 

att läsa från vänster till höger inte skapad ur ingenting utan är skapad ur ett socialt 

sammanhang där den utvecklats genom ett samspel individer emellan. Detta samspel 

behöver inte endast bestå av ett samspel mellan individer, utan kan även innefatta text 

eller något annat medialt verktyg. En individ kan skapa meningsfull kunskap, som 

påverkar dess verklighet, genom att exempelvis läsa en bok. Boken är skriven av en 

författare som vanligtvis vill förmedla något genom sin text. Texten, i sin tur, läses av 

en läsare och tolkas utifrån dennes erfarenheter. Läsning innebär alltså ett samspel 

mellan de båda, även indirekt mellan författaren och läsaren, och genom detta samspel 

konstrueras kunskap hos läsaren. Därför är det intressant att undersöka vad för sorts 

verklighet som förmedlas till läsaren i LasseMaja-böckerna.  

 

2.2 Tidigare forskning  

Boberg och Kanasaite (2015) undersöker hur typiska hjältar och brottslingar kan se ut i 

olika medier och hur dessa uppfattas av barn i förskolan. Författarna har valt att 

undersöka hur hjältar respektive brottslingar gestaltas genom att samtala med barnen 



 

 3 

och analysera deras teckningar. Boberg och Kanasaite (2015:40) kommer fram till att de 

ser en jämnare könsfördelning bland brottslingarna men en majoritet av manliga 

karaktärer bland hjältarna. Det som var gemensamt för alla observationer var att 

brottslingarna ofta benämndes som tjuvar, vilka barnen tycker illa om. Brottslingarna 

ansågs dessutom vara onda karaktärer. Boberg och Kanasaite anser att barnens syn på 

brottslingen har påverkats av samhällets normer gällande rätt respektive fel (Boberg & 

Kanasaite 2015:41). Karlsson (2007:2) undersöker genusordningen i LasseMaja-

böckerna och hur det, på en teoretisk nivå, kan påverka elevernas uppfattning om genus. 

Karlsson har valt att använda sig av en kritisk ideologianalys för att beskriva texterna i 

relation till eleverna (Karlsson 2007:4). Hennes studie visade att LasseMaja-böckerna 

skildrar könsstereotypiska roller, även när det gäller huvudkaraktärerna Lasse och Maja. 

Maja skildras ofta som den som förstår andras känslor och är dessutom den som oftast 

känner oro, medan Lasse är den som gör skarpa iakttagelser och tar initiativ (Karlsson 

2007:29). Karlssons slutsats är att elever bör få lära sig att tänka kritiskt kring den 

litteratur de läser eftersom den förmedlar olika värderingar (Karlsson 2007:30ff). 

 Löwe (2015:141f) diskuterar maktrelationen mellan barn och vuxna, hur 

brottslingarna bemöts i Kalle Blomqvist–trilogin och i elva LasseMaja-böcker samt vad 

dessa böcker förmedlar för samhällssyn. Löwe, liksom Karlsson och Boberg & 

Kanasaite, anser att deckare förmedlar värderingar som påverkar barn och hur de väljer 

att engagera sig i samhället i framtiden (Löwe 2015:142). För att undersöka vilka 

brottslingar dessa böcker förmedlar klarlägger hon vilka typer av brott som beskrivs i 

dem och den inställning till straff som de ger uttryck för. Löwe diskuterar ämnen som 

moraliskt och omoraliskt beteende och hur de bemöts i texterna. I de fall där motivet till 

den kriminella handlingen väcker sympati hos läsaren bemöts brottslingarna med 

tillrättavisanden och blir inte hårt straffade. Till exempel får brottslingen, som fuskar i 

en tävling för att ha råd att betala räkningarna, hjälp av samhället istället för att straffas. 

Men om brottslingarna exempelvis förskingrar skattemedel, stjäl eller rånar får de ett 

hårdare straff. Löwe drar slutsatsen att de som misslyckats i samhället får en andra 

chans att göra gott, medan de som medvetet utför kriminella handlingar får hårdare 

straff (Löwe 2015:152).          

 Sara Kärrholm (2005:280) diskuterar relationen mellan detektiv och brottsling 

samt hur denna kan framställas i olika kända deckare. Hon diskuterar även hur ondska 

kan gestaltas, vilken ofta är oföränderlig och ogripbar (Kärrholm 2005:284).                 

  I sin handbok för kriminalförfattare diskuterar Bondeson (2011) två olika verktyg 
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som är bra att använda sig av vid skapandet av en deckare: karaktärens handlingar och 

karaktärens bakgrundshistoria. Karaktärens handlingar och bakgrundshistoria påverkar 

dennes liv och får konsekvenser, och därför är det viktigt att i en roman finna 

drivkraften hos en individ och/eller vilket motiv individen har till sina handlingar 

(2011:29). Bondeson (2011:30) menar att det kan vara fördelaktigt att dra paralleller till 

verkligheten, då alla människor har ett förflutet och då kan känna igen sig, för att 

beskriva en så trovärdig karaktär som möjligt.    

2.3 Beskrivning av centrala begrepp  

I detta avsnitt beskrivs de centrala begrepp som används i denna studie. Definitionen av 

vad skolan och samhället anser om normer och värderingar presenteras, följt av vad det 

innebär att vara kriminell. Eftersom deckargenren är en bred genre presenteras de olika 

deckare som är relevanta för denna studie följt av en förklaring av hur relationen barn – 

vuxen gestaltas i barndeckaren. 

 

2.3.1 Normer och värden 

Ett samhälle är uppbyggt av olika normer och värden och för att ett samhälle ska 

fungera behövs struktur och gemensamma riktlinjer, varav en del av dem är formulerade 

i lagtext. Nationalencyklopedin gör följande definition av norm: norm (latin noʹrma 

’rättesnöre’, ’regel’), det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; 

konvention, praxis (Nationalencyklopedin. 2015-12-07).     

 Det finns två, i viss mening, motstridiga teoretiska utgångspunkter för normer. 

Inom den normkritiska teorin diskuteras det ”normala” och ”avvikaren”. Vad som är 

normalt skapas av den som har makten och därmed skapas även avvikaren, den som 

förlorat kampen om makten och inte är ”normal” (Elmeroth 2012:29). Elmeroth 

definierar begreppet ”norm” som ”det förgivettagna sättet att vara”, men tar även upp 

andra exempel på definitioner så som privilegierad position, förtryckarposition, 

maktposition osv. Hon menar även att genom att använda dessa uttryck har det lagts en 

värdering i dem beroende på vem det är som använder dem och i vilket sammanhang de 

används (Elmeroth 2012:35f). I den normkritiska teoribildningen läggs alltså en negativ 

värdering i att det finns normer, med en underliggande intention att normer bör brytas 

och avvikande beteende accepteras. Den har uppstått i en diskussion om de 

konventioner och accepterade beteenden som inte formulerats i gemensamma riktlinjer, 

som exempelvis lagtext.  
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En annan aspekt av normer, som är relevant för diskussionen om kriminalitet, är 

den etiska/moraliska dimensionen, vad som anses vara rätt och fel i ett samhälle. Skolan 

ska förmedla värden och förankra de grundläggande demokratiska värderingarna som 

samhället vilar på, vilket bland annat kopplas till den kristna traditionen; 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta [skolans värdeuppdrag] genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket 

2011:7) 

Elever ska alltså, genom skolan, lära sig vad som är rätt och fel. Det finns lagstiftning 

och regler för moraliskt handlande som individer måste förhålla sig till och som får 

konsekvenser om dessa handlingar faller utanför de gemensamma riktlinjer som ett 

samhälle har. Samtidigt ska skolan, i enlighet med den normkritiska teorin som tidigare 

nämnts, respektera varandras egenvärde och tillåta alla individer att få uttrycka identitet 

som de vill Alltså bör även kriminella personer behandlas med aktning för människors 

egenvärde samt med solidaritet med svaga och utsatta. Det som är viktigt här är att deras 

kriminella handlingar inte kan accepteras och bör få konsekvenser.   

 De mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar som ett 

samhälle bygger på ska en elev ha kunskap om, för att medvetet kunna göra och 

uttrycka etiska ställningstaganden (Skolverket 2011:12). Varje lärare i skolan ska: 

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet (Skolverket 2011:12). Elever bör ges 

möjlighet att lära sig den moral och lagstiftning som finns i det svenska samhället och 

bli medvetna om vilka konsekvenserna blir om dessa inte följs. Vilka konsekvenserna 

blir beror på situationen och vilken typ av brott som utförts. Kriminell blir den som 

medvetet inte följer dessa regler som samhället byggt upp. Det finns alltså en 

ambivalens  vad gäller skolans uppdrag att förmedla vad som är rätt eller fel. Det finns 

rätt och fel i laglig mening men ibland inte, i normkritisk mening. Den kriminelle, i 

normkritiskt perspektiv, kan ibland accepteras. Däremot i laglig mening ska kriminella 

handlingar, och därmed den kriminelle, inte accepteras.     

 

2.3.2 Deckargenren och barndeckare 

Deckare har med tiden förändrats i takt med samhällets utveckling, även om vissa delar 

fortfarande är typiska för genren och anses tidlösa. Fredriksson och Fredriksson 

(2004:11) definierar deckaren som ett mysterium, som till slut klargörs genom att 

detektiven lägger samman diverse ledtrådar som oftast presenteras i slutet.  

 Pusseldeckaren är en typ av deckare som brukar följa en viss struktur; brottet 
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begås oftast innan undersökningen börjar och det är undersökningen som läsaren sedan 

får följa fram till upplösningen (Kärrholm 2011a:70ff). Handlingen bör, enligt Cawelti 

(1976), innehålla följande delar: introduktion av detektiven, brott och ledtrådar, 

undersökning, förklaring och lösning av brottet samt upplösningen. Cawelti anser att det 

är svårt att föreställa sig en pusseldeckare utan dessa sex delar.    

 Långseriedeckaren är en typ av deckare som är mycket vanlig bland 

barndeckarna. Den består av en rad böcker där karaktärerna återkommer i varje bok för 

att lösa brott. Karaktärerna i dessa böcker förändras nästintill inte alls i ålder, utseende 

eller personlighet, vilket kan vara en trygghet för unga läsare (Kärrholm 2011b:148ff). 

LasseMajas Detektivbyrå är ett gott exempel på långserie- och pusseldeckare. 

 Fredriksson och Fredriksson (2004:13) definierar barndeckare som böcker för 

barn som på ett eller annat sätt handlar om våld och brott, ofta i en något blek 

framtoning. Kärrholm (2011b:146) däremot menar att en barndeckare är en bok som 

handlar om någon eller några personer, ofta barn, som löser brott genom att samla på sig 

olika ledtrådar som till slut leder både detektiverna och läsaren till en upplösning. 

Kärrholm problematiserar den senare definitionen då den inte inkluderar den mångfald 

som genren består av. Exempelvis inkluderas inte den psykologiska spänningsromanen 

eller thrillern för barn. Barndeckaren innehåller ofta en upprepning av en viss slags 

berättelsestruktur, menar Kärrholm (2011b:146), precis som i pusseldeckaren. Barnen 

tar sig an ett mysterium/fall och samlar in olika ledtrådar som sedan leder till en 

upplösning. Denna återkommande struktur skapar en igenkänningsfaktor hos läsaren 

som då känner sig trygg i sin läsning, liksom i långseriedeckaren. Vad som återfinns i 

många barndeckare är; uppfinningsrikedom, insamling av ledtrådar, modiga barn som 

ofta arbetar tillsammans, ett avslöjande och till sist en belöning som ofta är i form av ära 

och berömmelse (Kärrholm 2011b:148).       

 Alltså har de flesta barndeckare många likheter med den klassiska 

detektivberättelsen och pusseldeckaren, och egentligen finns det ingen tydlig skillnad på 

vuxen- och barndeckaren. Fredriksson och Fredriksson (2004:15) menar att den 

avgränsningen inte är lätt göra då en välskriven deckare kan tilltala olika åldrar. Det kan 

därför diskuteras om denna gränsdragning verkligen är nödvändig. LasseMajas 

Detektivbyrå riktar sig dock, i stor utsträckning, främst till barn. De rekommenderas för 

barn i åldrarna sju till nio år och böckerna behandlar ämnen som är lätthanterliga och 

lätta att förstå för ett barn i den åldern men som kan verka ointressanta för en vuxen 

läsare. Widmark använder dessutom ett enkelt språk som är mer lämpat för en ovan än 
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en van läsare.           

 Bondeson (2011) skriver i sin handbok för kriminalromanförfattare att en 

kriminalroman har i uppgift att gestalta ondska i olika former och dess motiv samt att 

spegla verkligheten. Han diskuterar det faktum att en kriminalromanförfattare kan 

inneha en kritisk samhällssyn och bör visa samhällets baksida: orättvisor, utanförskap 

eller maktmissbruk (2011:7ff), vilket kan sättas i relation till vad läroplanen menar med 

att elever ska fostras in i samhällets olika strukturer och värderingar så att eleverna inte 

hamnar utanför samhällssystemet (Skolverket 2011:12). 

Kärrholm (2011b:144f) lyfter även fram barndeckaren som en bok som förhåller 

sig till den vuxna deckargenren eller utspelar sig i vuxenvärlden, där barnen själva 

måste försvara de goda värdena mot de onda eftersom de vuxna inte gör det. Ofta tar de 

vuxna inte ansvar för det som sker och hade inte klarat sig om inte barnen gripit in. 

Barnen agerar på ett vuxet sätt, och går in i en ofta mycket ansvarsfylld roll. Det är inte 

ovanligt att dessa barn får utrymme för maktutbyte, vilket kan visa sig genom att barnen 

löser mysteriet genom att vara smartare, starkare eller tillfångatar en vuxen brottsling 

istället för de vuxna.   

 

2.4 Sammanfattning av analyskategorier 

Eftersom verkligheten och ett samhälles normer är socialt konstruerat, behöver lärare ha 

kunskap om vad för böcker deras elever läser och vilka värderingar de förmedlar, då 

lärare ska verka för att förmedla de demokratiska värden som samhället vilar på. 

LasseMaja-serien har analyserats ett flertal gånger och de undersökningar som 

diskuterats i denna studie har utgått ifrån att elever påverkas av vilka karaktärer de 

möter i böckerna, och att de måste få lära sig att tänka kritiskt till dessa karaktärer. 

 De som i detta sammanhang innehar makten är de som följer den lagstiftning som 

finns i samhället och de som medvetet väljer att avvika från samhällsnormen genom att 

bryta mot de regler som råder är i detta fall kriminell. Det finns avvikare i laglig mening 

och avvikare i normkritisk mening och det är viktigt att vara medveten om skillnaden 

mellan dem. Elever ska i skolan få lära sig att respektera varandra, vad som är rätt 

respektive fel och därmed lära sig de regler och lagstiftning som finns i samhället och 

vilka konsekvenserna blir om dessa inte följs. Därmed bör även kriminella människor 

behandlas med respekt för deras egenvärde (i normkritisk mening) men att inte 

acceptera deras kriminella handlingar (i laglig mening). Det är då viktigt att undersöka 
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vad de populära böckerna förmedlar för brottslingar och vilka konsekvenserna blir efter 

att ha begått ett brott.       

 

3 Metod och material 
 

I följande avsnitt presenteras analysmetoden karaktärsanalys som använts i denna studie 

följt av urval samt avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen. Efter det 

framförs metod- och materialkritik och slutligen forskningsetiska överväganden. 

 

3.1 Metod 

Svedner (1999:204f) beskriver läsning som en process mellan tre aktörer: författaren, 

texten och läsaren. I denna studie kommer fokus att ligga på texten och de värderingar 

som förmedlas. Därför valdes en karaktärsanalys ut som metod.    

 Nikolajeva (2004:106) beskriver olika verktyg för att analysera litterära 

karaktärer. Hon påpekar att tolkningen av karaktärerna påverkas av tolkarens 

erfarenheter. Litterära karaktärer presenteras och beskrivs genom utseende, tankar och 

känslor, beteende, genom berättarens eller andra karaktärers kommentarer. Nikolajeva 

(2004:106) menar att läsaren fyller ut det tomrum som författaren lämnar genom att 

lägga ihop de olika beskrivningarna och drar slutsatser utifrån det. Alltså gör läsaren 

inferenser utifrån egna erfarenheter och/eller tidigare lästa böcker (2000:139). I likhet 

med den socialkonstruktivistiska teorin påverkas kunskap utifrån kontexten och 

utvecklas i ett socialt samspel, i detta fall mellan text och läsare (Brinkkjær & Høyen 

2013:95). Eftersom läsarens erfarenheter påverkar tolkningen är det viktigt att se 

texterna med objektiva glasögon.         

 Studien baseras på 14 utvalda böcker i LasseMaja-serien. Böckerna lästes inte i 

ordningsföljd eftersom de inte antogs ha någon koppling till varandra utöver 

huvudkaraktärerna Lasse och Maja.  

 Vid analysen av böckerna studerades handlingen, vilket brottet är och vem den 

skyldige är.  När detta klargjorts, undersöktes vilket motiv som anges för den kriminella 

handlingen och vilka konsekvenser det medför. Avslutningsvis analyserades hur 

brottslingen gestaltas och vilka värderingar som texten förmedlar. Analysen 

genomfördes med hjälp av utdrag ur texterna som exemplifierar och tydliggör studiens 

frågeställningar.            

 Eftersom denna studie är en karaktärsanalys och inga personer är involverade 
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behöver inte några etiska ställningstaganden göras utöver att följa god forskningssed 

(jfr. Hermerén 2011:12).  

 

3.1.1 Metodkritik 

LasseMaja-böckerna innefattar inte bara text utan är även illustrerade, men fokus ligger 

i denna studie på texterna. Att endast fokusera på texterna var ett medvetet val eftersom 

LasseMajas Detektivbyrå inte är bilderböcker samt att texterna i sig gestaltar och 

förmedlar information som är tillräckliga för studiens ändamål.     

 Att valet föll på karaktärsanalys beror på att det är den modell som är mest 

lämplig för studiens syfte eftersom det är brottslingen som ska identifieras och 

analyseras. Då flera karaktärer i LasseMaja-serien återkommer i flera av böckerna kan 

detta dock problematisera resultatet eftersom delar av gestaltningen hos en karaktär kan 

ligga kvar undermedvetet vid analysen i en senare bok. Likaså kan 

karaktärsbeskrivningar fördjupas i delar av serien som inte varit föremål för studien. 

 Det är också viktigt att ha i åtanke att det är möjligt att göra andra tolkningar än 

de som framkommer i denna studie. Karaktärsanalys innebär en tolkningsprocess som i 

viss utsträckning är beroende av den som gör tolkningen och därför är också andra 

tolkningar möjliga. 

 

3.2 Presentation av material 

I detta avsnitt presenteras böckerna om Lasse och Majas detektivbyrå samt en tabell 

över de böcker som är analyserade. Avslutningsvis redovisas materialkritiken.  

 

3.2.1 LasseMajas Detektivbyrå 

Lasse och Maja är två klasskompisar som driver en detektivbyrå. De anlitas ofta av 

staden Vallebys invånare för att lösa diverse brott. Böckerna är typiska långserie- och 

pusseldeckare med mönster som återkommer i varje bok där karaktärerna inte åldras. 

Varje bok börjar med att staden och karaktärerna presenteras genom olika illustrationer, 

och sedan presenteras själva handlingen. Böckerna är uppbyggda kring att Lasse och 

Maja får i uppgift att lösa ett brott. Läsaren får följa Lasse och Maja när de samlar olika 

ledtrådar samtidigt som de misstänkta radas upp. I avslutningen sammanställs 

ledtrådarna på olika sätt för att sedan leda läsaren fram till den skyldige.  

 Lasse och Majas karaktärsbeskrivning är enkel i böckerna då de ofta beskrivs 

genom handlingar eller tankar, likaså polismästaren som är med och stödjer Lasse och 

Maja i deras arbete. Däremot blir de andra karaktärerna i böckerna oftast utförligt 
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beskrivna, sannolikt för att det är de som ska vara i rampljuset för mysteriet och inte 

Lasse och Maja.  

 I skrivande stund har 25 böcker publicerats och 14 stycken ingår i denna studie. 

Nedan följer en tabell över de böcker som använts i analysen. 

 

Bok Utgivningsår 

Diamantmysteriet 2002 

Cirkusmysteriet 2003 

Mumiemysteriet 2004 

Tidningsmysteriet 2005 

Saffransmysteriet 2006 

Biblioteksmysteriet 2007 

Kyrkomysteriet 2008 

 

3.2.2 Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt redovisas varför dessa böcker valts ut för analysen och vilka 

avgränsningar som gjorts.           

 LasseMajas Detektivbyrå valdes eftersom tidigare erfarenheter har visat att det är 

en mycket populär serie bland elever idag. I denna studie gjordes ett representativt urval 

gällande antalet böcker, då det ger ett så brett och tydligt resultat som möjligt. Den 

första boken gavs ut år 2002, och det har skrivits ungefär två böcker per år sedan dess. 

En bok per år valdes ut och den senaste boken som använts i denna studie publicerades 

2015. Denna fördelning över tid och den förhållandevis stora andel av utgivna böcker i 

serien kan ge studien ett vidare perspektiv och resultat än om färre böcker analyserats. 

 Som tidigare nämnts analyserades inte illustrationerna eftersom texterna i sig ger 

tillräckligt med information för denna studie. 

 

3.2.3 Materialkritik 

Vissa av böckerna i LasseMaja-serien beskriver brottslingen mycket knapphändigt 

vilket gjorde det mycket svårt att analysera de karaktärerna. En anledning kan vara att 

det handlar om karaktärer som varit med i tidigare delar av serien inte beskrivs 

ytterligare en gång i de senare böckerna. Exempelvis beskrivs spåkvinnan Tahita i 

Campingmysteriet (2010) men nästan inte alls i Cykelmysteriet (2013).   

 Resultatet för denna studie hade blivit mer tillförlitligt om samtliga utgivna 

Bok Utgivningsår 

Kärleksmysteriet 2009 

Campingmysteriet 2010 

Simborgarmysteriet 2011 

Födelsedagsmysteriet 2012 

Cykelmysteriet 2013 

Brandkårsmysteriet 2014 

Fängelsemysteriet 2015 
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böcker analyserats för att ge undersökningen ett ännu bredare spektrum att arbeta med, 

vilket tyvärr inte var möjligt på grund av studiens omfång.   

 

4 Analys 
 

I denna del presenteras handlingen i varje bok, brottet, vilket motiv till den kriminella 

handlingen som brottslingen haft och vilka konsekvenser handlingen får. I anslutning 

till varje bok presenteras delanalysens slutsatser som sammanställs i slutet av kapitlet. I 

flera av böckerna finns det bihistorier som försvårar för läsaren att lösa mysterierna men 

i denna undersökning ligger fokus endast på huvudbrottet och den skyldige. 

 

4.1 Diamantmysteriet (2002) 

Diamantmysteriet är den första boken i serien och handlar om att juveleraren 

Muhammed Karat blir bestulen på diamanter. Muhammed Karat, den rikaste mannen i 

staden, misstänker sina anställda och anlitar Lasse och Maja för att få fatt i den 

skyldige.  

Det visar sig vara smyckesputsaren Lollo Smitt som är skyldig till att ha stulit 

Muhammed Karats diamanter. Han är en bedragare som tjänar sina pengar genom att, 

utöver sitt arbete som smyckesputsare, lura och stjäla från andra. Vilka konsekvenserna 

blir för detta brott beskrivs inte i boken mer än att Lollo Smitt tillsammans med 

Muhammed Karat ska gå till postkontoret där diamanterna finns. Motivet för den 

kriminella handlingen nämns inte tydligt i boken, men det framkommer till viss del att 

Lollo Smitt hemskt gärna vill framstå som rik och därför stjäl diamanterna. 

 Lollo Smitt beskrivs av Muhammed Karat som en noggrann och duktig person 

som även tycker om snygga kläder och snabba sportbilar (s. 32). Lollo Smitt motionerar 

och äter mycket frukt för att hålla sig i form och när Maja går in på Lollos kontor för att 

städa framgår det att han bryr sig om sin hälsa: ”- Se inte så förvånad ut, lilla gumman, 

säger han vänligt och ler. Jag brukar alltid ta mig en joggingrunda före lunchen.” (s. 51). 

Lollo använder uttryck som ”lilla gumman” (s. 51) och ”stumpan” (s. 58) när han pratar 

med Maja, vilket är ett uttryck för hans maktposition som äldre man. 

 Diamantmysteriet förmedlar en brottsling som inte verka avvika från 

samhällsnormen; Lollo är en vit, västerländsk, vältränad man som tänker på sin hälsa 

och som vill framstå som rik. Bilden som Lollo vill visa utåt kanske inte alltid stämmer 

med verkligheten, och han vidtar därför drastiska åtgärder som att stjäla diamanterna för 
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att nå denna bild. Konsekvenserna av Lollos kriminella handling får läsaren inte reda 

på.     

     

4.2 Cirkusmysteriet (2003) 

Cirkusmysteriet är den tredje boken i serien om LasseMajas detektivbyrå. Den handlar 

om att någon stjäl värdesaker från publiken på Cirkus Splendido. Polismästaren kan inte 

lösa brotten på egen hand och anlitar då Lasse och Maja.     

 I Cikusmysteriet stjäl Ballongflickan, tillsammans med apan Sylvester, värdesaker 

från publiken på cirkusen. Motivet är att hon, tillsammans med sin pappa 

cirkusdirektören, vill stanna på och en och samma plats. För att ha råd med detta måste 

hon stjäla värdefulla föremål. Konsekvensen av att Ballongflickan stulit är att hon först 

får en tillsägelse för att sedan välkomnas att stanna i Valleby där hon kan få gå i skolan 

och cirkusdirektören få ett arbete.       

 Beskrivningen av Ballongflickan är mycket kortfattad i Cirkusmysteriet och 

begränsas till hennes handlingar. Hon återkommer i Campingmysteriet (2010) där 

hennes karaktärsbeskrivning är ännu enklare, nästintill obefintlig. I Cirkusmysteriet 

gestaltas en brottsling som vill förändra sin livssituation till det bättre. Ballongflickan 

vill inte leva och bo på en kringresande cirkus utan bo på en och samma plats och därför 

begår hon brotten genom att stjäla värdesaker för att finansiera sitt boende. Det framgår 

i boken att det inte är tillåtet att stjäla men att det i detta fall verkar vara acceptabelt  då 

Ballongflickan och hennes pappa cirkusdirektören välkomnas in i samhället av 

polismästaren, Lasse och Maja. Cirkusdirektören får information om att skolan söker en 

vaktmästare och Ballongflickan erbjuds gå i skolan. Den kriminella handlingen i 

Cirkusmysteriet varken förkastas eller rättfärdigas utan sopas under mattan. 

 

4.3 Mumiemysteriet (2004) 

Muséets mest värdefulla tavla är stulen. Nattvakten Krister Lönn blir skräckslagen när 

han ser muséets mumie vakna till liv och gå runt inne på muséet. På morgonen står 

mumien på sin vanliga plats men har lämnat ett brev efter sig där det står att muséet 

måste betala fem miljoner kronor, annars försvinner fler tavlor. Nästa natt försvinner 

ännu en tavla. När alla ledtrådar lagts ihop av Lasse och Maja visar det sig att det är 

städerskan Cornelia Hammarberg som är den skyldiga till att ha stulit tavlorna men 

museichefen Barbro Palm beskrivs som den egentliga brottslingen.   

 Cornelias motiv är att hon inte vill att Barbro Palm ska sälja de dyrbara tavlorna 
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för att kunna göra om muséet till ett modernt museum. Barbro Palm däremot vill 

förändra muséet eftersom hon själv är intresserad av modern konst: 

Maja kommer ihåg att hon läst att Barbro Palm vill göra om hela museet. Ett 

modernt museum ska det bli. Människor ska komma från hela landet till Valleby, 

för att se den moderna konst som Barbro vill köpa in. (s. 28f)  

Den skyldiga är alltså Cornelia Hammarberg men det framgår i Valleby-Bladet att den 

egentliga brottslingen kan tyckas vara Barbro Palm: 

Det kan mycket väl innebära att den omstridda museichefen Barbro Palm måste 

avgå från sin tjänst, då hennes planer på att sälja museets ovärderliga tavlor 

avslöjats, och hennes hårda ledarskap har ifrågasatts av de anställda på museet. (s. 

89) 

Cornelia Hammarberg får läsaren endast möta genom att Barbro Palm berättar om 

henne: ”- Hon städar slarvigt, och en gång sade jag till henne att hon skulle få sparken 

om hon inte bättrade sig” (s. 47). Eftersom Cornelia beskrivs genom Barbros 

kommentarer kan läsaren få en känsla av att Barbro är överlägen Cornelia, vilket hon 

som chef rent maktfördelningsmässigt redan kan ses vara. Barbro Palm möter läsaren 

större delen av berättelsen och hon framställs som en mycket elak människa. 

Exempelvis förminskar hon sina anställda, i synnerhet Cornelia:  

- Efter arbetets slut på kvällen tar lilla Cornelia bussen hem till sitt hus på landet 

utanför Valleby. Hon har arbetat här sedan urminnes tider och hon är väl 

jämngammal med mumien skulle jag tro, skrattar museichefen elakt. (s. 48) 

När Lasse och Maja erbjuder Barbro sina tjänster reagerar hon genom att uttrycka sitt 

ogillande: ”- Två barnungar! Pyttsan! Ge mig en enda anledning till att jag skulle ödsla 

min dyrbara tid på er! fnyser Barbro Palm” (s. 26). Barbros uttalande kan tolkas som att 

hon är överlägsen barnen men visar även på att hon är en otrevlig människa.   

Cornelia Hammarberg blir lagförd av polismästaren; mer får vi inte veta om 

hennes straff. Maja nämner dock fängelse när hon uttrycker sitt missnöje om Barbros 

otrevliga sätt: 

- Det känns som om det borde vara Barbro Palm som skulle få sitta i fängelse, 

säger Maja. 

- Jo, men det är ju inte olagligt att vara otrevlig, svarar Lasse trött. (s. 87) 

Troligtvis blir Cornelia Hammarberg förd till häktet för sina kriminella handlingar då 

hon är den som är skyldig till dem.         

 Den värdering som Mumiemysteriet förmedlar är att det inte är acceptabelt att vara 

otrevlig mot människor som inte förtjänar det samt att det inte är godtagbart att stjäla, 

även om det är för en god sak. Den goda saken i detta fall är att Cornelia Hammarberg 

inte vill att den otrevliga Barbro Palm ska sälja de värdefulla tavlorna för att, för egen 

skull, göra om det omtyckta muséet till ett modernt museum. I Mumiemysteriet finns det 
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olika dimensioner av skuld och motiv där Cornelia, som är skyldig till den kriminella 

handlingen, blir lagförd medan Barbro, som är den moraliska brottslingen, går fri. 

 

4.4 Tidningsmysteriet (2005) 

Tidningsmysteriet är den åttonde boken i serien. Den handlar om att en okänd person 

skriver elaka artiklar i Valleby-Bladet om kända Vallebybor. Lasse och Maja åtar sig 

fallet och misstänker de anställda på Valleby-Bladet: tidningschefen Marklund, 

fotografen Pia Penn-Tax, reportern Sigge Jansson och tidningsbudet Uno Svan. De olika  

ledtrådarna leder dem fram till att det är fotografen Pia Penn-Tax som är skyldig till att 

skriva falska artiklar i tidningen. Hon beskrivs av tidningschefen Marklund som en 

större, ung kvinna som ofta är på dåligt humör: 

- En trappa upp jobbar Pia Penn-Tax. En utmärkt fotograf men ack så sur.  

[…] - Ja, som ni vet är ju Pia ganska rundnätt, några kilo för mycket om ni förstår 

vad jag menar. (s.47)  

Pia har sedan hon var barn tyckt att hon varit tjock och ful och dessutom blivit retad på 

förskolan och i skolan (s. 85), och ville därför ge igen på alla de vuxna som någon gång 

bidragit till hennes dåliga självkänsla (s. 89).     

 Konsekvensen av Pias handlande är att alla som någonsin varit elaka mot henne 

ber om ursäkt då hon berättat sin historia. Pia ber även om ursäkt till alla som hon 

skrivit illa om i tidningen. Hon blir dessutom inbjuden av rektorn på skolan för att prata 

med eleverna om mobbning samt av prästen för att tala till besökarna efter gudstjänsten 

på söndagen.            

 I Tidningsmysteriet förmedlas en tanke om att respektera andra och att inte säga 

elaka saker då det kan få förödande konsekvenser. Pia Penn-Tax utförde handlingen 

som en hämnd för den mobbning hon blivit utsatt för hela sitt liv, vilket kan ses som ett 

motiv som väcker sympati hos läsaren. Istället för att bli bestraffad får hon föreläsa för 

andra om sina erfarenheter.  

 

4.5 Saffransmysteriet (2006) 

Det är någon som stulit all saffran i hela Valleby samtidigt som det går en rånare lös. 

Lasse och Maja är någon på spåren när de letar rätt på den gamla damen som betett sig 

underligt inne i affären. Det visar sig att saffranstjuven är den äldre damen Fransy Vik 

och rånaren hennes son Robbert Vik. Fransy har stulit värdefull saffran för att ge det till 
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sin son, som är på flykt undan polisen, och saffranen kan han sälja för att kunna 

finansiera sin flykt .  

 Fransy beskrivs som en liten, trevlig äldre dam vilket visar sig i en situation när 

polismästaren och Lasse och Maja står i vägen för henne: 

Lasse, Maja och polismästaren vänder sig om. Där står en liten, äldre dam. Hon har 

en stor konstig hatt på huvudet och hon håller i en rollator. (s. 30) 

- Åh, det gör absolut ingenting kära ni, svarar damen. När man är så gammal som 

jag så har man gott om tid.” (s. 31)  

Eftersom Fransy gestaltas på detta sätt gör det henne relativt oskyldig i jämförelse med 

hennes son Robbert Vik. Robbert Vik beskrivs däremot i boken som en rånare som 

många i staden Valleby känner obehag inför. Följande citat utspelar sig på Vallebys café 

mellan servitrisen Sara, Lasse och Maja: 

Men, nu ser Sara att det är någonting som oroar Lasse, trots hans leende nyss. 

- Sitter ni och pratar om den hemske Robbert Vik? Den där bankrånaren som slog 

till i förra veckan. (s. 14) 

- Jag tycker han såg farlig ut på något sätt, säger Lasse när Ronny gått ut.  

Vem då? säger Maja. Ronny Hazelwood? 

Äh, lägg av Maja, säger Lasse. Robbert Vik förstås. Såg du inte bilden i tidningen? 

Jo, säger Maja. Jag tror vi måste hålla ögonen öppna ordentligt den närmaste tiden. 

(s. 16f)  

Vallebyborna verkar vara mycket rädda för Robbert Vik och han beskrivs som en farlig 

och hemsk människa som på något förfärligt sätt rånat stadens bank. Läsaren får inte 

veta något om rånet eller hur det gick till. Robbert Vik verkar dock vara den som är 

skyldig till det och är efterlyst för det. Saras kommentar antyder att rånet var mycket 

otäckt, vilket gör Vallebyborna oroliga. Rädslan för att stöta ihop med honom och 

tankar kring vad som händer härnäst är genomgående i boken.  

 Både Fransy och Robbert Vik blir lagförda men de båda brottslingarna verkar inte 

vara ledsna för det då det står i Valleby-Bladet: 

Polismästaren låter nöjt hälsa från arresten att julen är räddad, och att mor och son 

trots allt verkar vara glada över att få spendera en hel del tid tillsammans i 

framtiden. (s. 88) 

Fransy och Robbert Vik verkar ha saknat varandra efter att Robbert varit på flykt. Nu 

kan de vara tillsammans igen under julen. Beskrivning som anges i Saffransmysteriet är 

att det anses som kriminellt att stjäla, även om du stjäl åt någon du älskar, som Fransy 

gjorde. Trots Robberts brott verkar modern Fransy älska honom ovillkorligt. Kontrasten 

i karaktärsbeskrivningarna mellan de båda brottslingarna är väldigt stark. Den äldre 

kvinnan verkar vara oskyldig medan mannen är farlig och skildras som den som är mest 

skyldig till brotten. De får samma straff eftersom de båda begått brott i laglig mening. 
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4.6 Biblioteksmysteriet (2007) 

Biblioteksmysteriet är den trettonde boken i serien om Lasse och Majas detektivbyrå. 

Dyrbara, sällsynta äldre böcker försvinner från Vallebys bibliotek och Lasse och Maja 

får i uppdrag att lösa brottet.  När alla ledtrådar leder dem till att det är prästen som stjäl 

böckerna spanar de på honom i kyrkan. Det är Kristi himmelsfärds dag och prästen vill 

ge presenter till Jesus eftersom det är prästens sista dag på arbetet innan pensionen. 

Prästen slänger ut böckerna genom kyrktornets fönster och nere på marken fångar 

polismästaren dem. Polismästaren väljer att inte straffa prästen för det han gjort 

eftersom han fått tillbaka böckerna samt att gud ”nog redan förlåtit honom” (s.85). 

 Prästen gestaltas som en virrig äldre man som endast har ögon för sitt arbete som 

präst. Han stjäl för Jesus skull och misstänks inte heller eftersom han är präst och är 

väldigt förvirrad: 

- Inte illa planerat av den där vims-Pellen som inte ens kan knäppa sin rock 

ordentligt, säger polismästaren. 

- Kanske för att han hade en tung bok i en av de hemliga innerfickorna, säger Maja. 

(s. 78) 

Brottet som prästen begick kan tyckas vara litet, men det är en kriminell handling som 

bör få någon form av påföljd. Här väljer polismästaren att inte konfrontera prästen utan 

låtsas istället vara Jesus och ber honom att sluta stjäla från biblioteket:  

- Tack ska du ha präst, ropar polismästaren upp mot tornet. Du är en bra pojke. 

Men lova nu att aldrig mer stjäla böcker från biblioteket. 

- Jag lovar, mumlar prästen. Du har förstås sett allt jag har gjort… (s. 84) 

Eftersom prästen som har stulit böckerna, är en väldigt förvirrad äldre man, blir han inte 

konfronterad för sin stöld. Prästens motiv till brottet grundar sig i en känsla av 

tacksamhet och vilja att behaga den gud han har tjänat ett helt arbetsliv. Varför prästen 

valde att stjäla böckerna på biblioteket och inte köpa dem eller någon annan present är 

något som endast går att spekulera om.  

 

4.7 Kyrkomysteriet (2008) 

Kyrkomysteriet  ansluter till handlingen i Biblioteksmysteriet. Prästen ska gå i pension 

och biskopen kommer till Valleby för att presentera den nya prästen Fanny Winter. I 

kyrkan är det någon som har saboterat välkomstceremonin,  genom att exempelvis byta 

ut bibeln mot telefonkatalogen, och Lasse och Maja tar sig an fallet. Dagen efter görs ett 

nytt ceremoniförsök och då är biskopens dyrbara kräkla försvunnen. Efter spaning kan 

Lasse och Maja konstatera att det är reportern Sigge Jansson som saboterat gårdagens 
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ceremoni och att det är den nya prästen Fanny Winter som stulit kräklan. I 

Kyrkomysteriet sker dessa bihistorier samtidigt. Reportern Sigge Jansson saboterade 

ceremonin eftersom han inte tror på det som står i bibeln. Motivet till att Fanny stjäl 

kräklan är att hon är arg för att inte hon blev biskop utan istället blev placerad som präst 

i Valleby, där hon verkligen inte vill vara. Fanny Winter beskrivs som en besviken 

person som dessutom utnyttjar polismästarens känslor för att utföra brottet: 

- Det är ju tur att det finns en så stilig polismästare i den här lilla staden. Den 

verkar rätt tråkigt [sic!] annars, tycker jag.  

Polismästaren rättar till slipsen och Fanny fortsätter:  

- Jag är rätt säker på att du och jag ska komma riktigt bra överens. Polismästaren 

ler mot Fanny Winter. (s. 26f)  

Polismästaren hjälper Fanny att sätta upp gardiner, utan att veta om att kräklan används 

som gardinstång. Polismästaren är förtjust i Fanny och när det framkommer att det är 

hon som stulit kräklan vill han inte att någon ska få veta att han hjälpt till att gömma 

stöldgodset.             

 Eftersom Sigge Jansson har presenterats kort i tidigare böcker beskrivs hans 

karaktär inte alls i Kyrkomysteriet. Varför hans handling är beskrivet överhuvudtaget är 

något som läsaren endast kan spekulera om, då det egentligen inte tillför berättelsen 

något. 

 I Kyrkomysteriet skildras flera olika händelser som till viss del inte har något med 

varandra att göra och som inte heller får några påföljder. Sigge Jansson ber om ursäkt 

för att han saboterat ceremonin men Fanny Winter får inte någon påföljd. Eftersom 

polismästaren är förtjust i Fanny Winter och dessutom utan sin vetskap hjälpt till att 

gömma undan stöldgodset väljer han att inte lagföra Fanny. Biskopen fick dock tillbaka 

sin kräkla och det kan också vara en anledning till polismästarens beslut då stöldgodset 

kommit tillrätta. 

 I Kyrkomysteriet framgår det att det inte lönar sig att vara avundsjuk på andra. 

Fanny Winter stal biskopens kräkla för att hon själv ville bli biskop och att hon inte 

ville vara i Valleby. Kyrkomysteriet förmedlar dessutom tankar kring uttrycket 

”kärleken är blind”, vilket visar på att den man är kär i inte alltid visar sig vara den man 

tror. Polismästaren gör bort sig och har endast ögon för Fanny istället för att upptäcka 

att ett brott håller på att begås, vilket Fanny utnyttjar för att gömma undan stöldgodset.  
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4.8 Kärleksmysteriet (2009) 

Kärleksmysteriet är den sextonde boken i serien om Lasse och Maja. Det är 

kärleksfestival i Valleby och för varje puss och kram som delas ut under de två dagarna, 

kommer Muhammed Karat att skänka fem kronor. Dessa insamlade pengar går till 

behövande och det är skolsyster/danstävlingsdomare Mary som är ansvarig för att 

pengarna skickas iväg. Festivalen avslutas med en fantastisk danstävling. När det 

vinnande paret ska gå upp på prispallen går den sönder och de faller ned i den samtidigt 

som alla lampor släcks. När lamporna sedan tänds har Ivy Ros, en av vinnarna, blivit 

bestulen på sitt halsband. Halsbandet hittas i dansläraren Ramon Perssons ficka, men 

han konstateras vara oskyldig då det senare visar sig vara en undanmanöver av den 

skyldiga. När domare Mary ska åka hem, för att på morgonen därpå lämna in alla 

insamlade pengar från alla kramar/pussar, blir hon rånad, fastbunden och instängd i ett 

soprum och pengarna försvinner. Efter att ledtrådarna lagts samman förstår Lasse och 

Maja att det är Mary själv som har arrangerat hela rånet för att komma undan med 

pengarna, som hon slängt i en soptunna. Ivy Ros halsband blir stulet för att föra 

misstankarna från Mary till Ramon Persson. Som motiv till brottet anges att Mary vill 

åka till tango-VM i Argentina men inte har råd. Konsekvensen av Marys kriminella 

handling är att hon blir arresterad av polismästaren och satt i häktet.   

 Mary framstår som en intelligent kvinna som sett till att misstankarna faller på 

danslärarna Ramon och Ebba Persson: ”- Och det gjorde du för att vi skulle misstänka 

honom, fortsätter Maja. […] - Det var en noga uträknad plan, säger Lasse.” (s. 90). I 

Valleby-Bladet står det: Bedragare fast. […] Hennes plan var både listig och förslagen, 

erkänner polismästaren.” (s. 92). Någon mer beskrivning av domaren, tillika 

skolsystern, Mary görs inte.          

 Eftersom pengarna var till fattiga barn ses brottet som allvarligt eftersom det inte 

anses vara moraliskt korrekt att ta något från någon som inte har det gott ställt för att 

utnyttja tillgången för egen vinning. I detta fall stal Mary de insamlade pengarna för att 

hon ville åka till tango-VM i Argentina, vilket kan tyckas vara mycket egoistiskt. 

Eftersom brottet anses vara allvarligt blir Mary lagförd av polismästaren.  

 

4.9 Campingmysteriet (2010) 

Lasse, Maja, Miranda (Ballongflickan från Cirkusmysteriet) och apan Sylvester campar. 

Under berättelsens gång försvinner olika föremål för campinggästerna: Lasse och Majas 

kantareller, Mulle Bergs svampkniv, Gunnarssons båtnyckel och hans alla kräftor som 
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är värda 9 000 kr. Det visar sig att det är Mulle Berg som har stulit kantarellerna 

eftersom han älskar kantareller och inte har hittat några egna. Det är även Mulle Berg 

som stulit båtnyckeln för att ro ut till Alholmen där han har ett hemligt svampställe. Det 

är de busiga bröderna Bacon som stulit Mulles svampkniv för att göra barkbåtar. Den 

som stulit Gunnarssons alla kräftor är spåkvinnan Tahita, men hon släppte tillbaka dem 

i sjön. Tahita gjorde så för att hon blev arg när Gunnarsson inte trodde på henne när hon 

spådde honom. Enligt Tahitas spådom skulle det gå dåligt ekonomiskt för Gunnarsson. 

Efter att alla inblandade bett om ursäkt och alla föremål kommit tillbaka till sina ägare 

firar de med en middag.  

Eftersom det beskrivs flera mindre allvarliga brott i Campingmysteriet kommer 

det brott som anses vara mest allvarligt att analyseras. Vilket är att kräftorna försvunnit 

då de hade ett värde av 9 000 kr. Tahita beskrivs mest genom Lasses tankar: 

Lasse tittar på den unga kvinnan. Han tycker inte att hon ser ut som en trollkärring 

som Gunnarsson kallade henne tidigare… Hon är jättesöt, tycker Lasse. (s. 41)  

Lasse verkar fatta tycke för Tahita och håller inte alls med Gunnarssons åsikter. Tahita 

beskrivs här som en vanlig ung kvinna. De andra som begår kriminella handlingar i 

Campingmysteriet beskrivs inte alls under berättelsens gång, förutom Mulle Bergs 

förkärlek till kantareller.         

 Påföljden till brotten blev att de skyldiga bad om ursäkt för vad de gjort och alla 

inblandade förlät dem. Campingmysteriet handlar om avundsjuka, fusk, tillit och stöld. 

Att acceptera när någon ber om ursäkt är en del av de tankar som boken förmedlar och 

därför får brotten inte några allvarliga konsekvenser. 

 

4.10 Simborgarmysteriet (2011) 

Simborgarmysteriet utspelar sig i Vallebys simhall där det årliga julsimmet äger rum. 

När alla ska dansa kring granen går brandlarmet. När detta är åtgärdat upptäcker 

badvakten Katja att någon tömt värdeskåpen. Det visar sig efter ett triangeldrama att det 

är kassörskan Ellen Asp som stulit alla värdesaker för att tillsammans med årets stora 

gäst simhopparen Racke Bolinder fly till Hawaii. Det visar sig också att Racke Bolinder 

tänkt fly med stöldgodset utan Ellen Asp, vilket han tidigare gjort med andra förälskade 

kvinnor: 

Valleby-Bladets reporter har forskat vidare i ärendet och funnit att Racke Bolinder 

i många år har åkt runt och lurat kärlekskranka kvinnor att stjäla åt honom. (s. 91)
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Konsekvenserna av detta brott är att både Ellen Asp och Racke Bolinder förs till 

arresten. Racke Bolinder omskrivs som bedragare i Valleby-Bladet (s. 91).   

 Ellen Asp gestaltas som en förälskad kvinna och inte mycket mer. Vid flera 

tillfällen i boken får läsaren veta hur förtjust hon är i Racke Bolinder: ”Lasse och Maja 

förstår att kassörskan tycker mycket om mannen på bilderna” (s. 16), ”- Han är här! 

Racke Bolinder. Åh! stönar Ellen” (s. 30) och ”- Racke är bäst, jublar Ellen.” (s. 41).

 Racke Bolinder möter läsaren mest genom Ellen Asps drömmande kommentarer: 

”-Jasså han! Han heter Racke Bolinder, säger kvinnan och ler. Och han är minsann 

ingen gubbe” (s. 16) och ”- Vilken mästare! ropar Ellen” (s. 41). Racke Bolinder verkar 

vara en riktig casanova då han skriver kärleksbrev till Ellen för att lura henne att begå 

brottet åt honom: ”Om du verkligen älskar mig min duva, så flyr du med mig till 

Hawaii.” (s. 80). Som den bedragare han är utnyttjar han Ellen Asps känslor för att begå 

brott åt honom och använder hennes kärlek som redskap för egen vinning.  

 

4.11 Födelsedagsmysteriet (2012) 

Födelsedagsmysteriet handlar om när Muhammed Karat fyller 50 år. Hans fru Barbro 

Palm har anordnat en tävling där tre bagare ska baka den godaste tårtan till Muhammed 

och som då kan vinna 8 000 kronor. De tre bagarna är Anita Fatima, Renate Gloss och 

Leopold. Anita Fatima har bakat den godaste tårtan och vinner därmed de 8 000 

kronorna. Medan gästerna beskådar fyrverkerierna utanför fönstret går strömmen. När 

lamporna tänds igen är Barbro Palms värdefulla diamant borta. Efter mycket dramatik 

kommer Lasse och Maja fram till att det är Renate Gloss som stulit Barbro Palms 

dyrbara diamant som hon gömt i sin tårta.       

 Renate gestaltas som en liten och smutsig kvinna som gör allt för att verka så 

motbjudande som möjligt för att få en möjlighet att stjäla diamanten: ”- Vad smutsig 

hon är, viskar Lasse.” (s. 24) och ”- Hoppas hon har tvättat händerna, viskar Maja till 

Lasse.” (s.  27). Hon väljer denna strategi för att kunna gömma diamanten i tårtan. För  

att ingen ska smaka på hennes tårta och upptäcka diamanten gör Renate följande: 

Men innan hon ställer den på bordet framför Muhammed stannar hon. Hon kör upp 

ett finger i näsan och gräver runt. Gästerna stönar runt bordet. (s. 31)  

Renate beter sig motbjudande och gästerna verkar tycka att hennes beteende är 

osmakligt.             

 Renate verkar även vara en person som lätt blir arg och som är mycket otrevlig: 

”Alla skrattar och har så trevligt. Alla utom Renate Gloss… Hon står med armarna i 
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kors och stirrar in i väggen.” (s. 35). Även när polismästaren går igenom bagarnas 

kläder visar Renate Gloss sin mössa: ”Hon visar hur tom den är för polismästaren och 

räcker sedan ut tungan.” (s. 49). 

Som motiv till brottet uppger Renate att hon tycker att Barbro är snål som hellre 

låter bagarna tävla om pengarna istället för att ge dem en ordentlig lön. Antingen visste 

Renate Gloss om att de skulle tävla om pengarna istället för att få lön och valde därför 

att stjäla Barbro Palms diamant under strömavbrottet, eller så fick hon inte veta det 

förrän hon kom till platsen. Men när Barbro ska överraska Muhammed Karat säger hon: 

”- Det är bara jag och mina tre medhjälpare där ute som vet vad som ska hända ikväll.” 

(s. 19). Barbro berättar även att hon letat efter de bästa bagarna genom att annonsera i 

tidningen och sedan intervjuat alla sökanden personligen, vilket tyder på att Renate 

Gloss antagligen visste om tävlingen. Det verkar också vara allmänt känt att Barbro 

Palm fått en stor diamant av Muhammed Karat i bröllopspresent då Maja viskar den 

informationen till Lasse som nickar till svar (s. 12). 

När Lasse och Maja är på väg att ta fast Renate låser hon in dem i sitt hotellrum. 

När hon tillslut blir fasttagen av polismästaren är hon riktigt arg: 

- Barbro Palm, den kossan! fräser hon. 

[…] - Låta oss tävla om pengarna! Betala en rejäl lön istället! Snål-kärring! (s. 89) 

I Födelsedagsmysteriet kan det diskuteras vem den egentlige brottslingen är. Är det 

Barbro Palm för att hon inte betalat ut någon lön eller är det Renate Gloss som stulit 

Barbros diamant? Diamanten har ett högre värde än vad prispengarna har, vilket kan 

tala för att Renate använder frågan om lönen som en undanflykt för det brott hon 

egentligen tänkt utföra, alltså stjäla diamanten. Istället för att stjäla hade Renate Gloss 

kunnat välja att inte ställa upp i tävlingen. Det hade dock resulterat i att hon varken haft 

någon chans att vinna pengarna eller stjäla den dyrbara diamanten. Brottet som Renate 

Gloss utfört är väl planerat då hon fick strömmen att gå och då passade på att stjäla 

diamanten, samtidigt som hon genom hela berättelsen framställer sig själv som 

frånstötande för att komma undan med stöldgodset.       

 Konsekvensen av detta brott är att Renate Gloss blir lagförd, mer information ges 

inte i texten. 

 

4.12 Cykelmysteriet (2013) 

Cykelmysteriet är den tjugoandra boken i LasseMaja-serien. En cykeltävling äger rum i 

staden Valleby där priset är 10.000 kronor. Det sker mycket märkliga händelser under 
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loppets gång vilket får både Lasse och Maja att misstänka fusk. I Cykelmysteriet rör det 

sig om flera brottslingar som fuskar för att vinna cykeltävlingen: brevbäraren Franco 

Bollo, spåkvinnan Tahita, som även är med i Campingmysteriet, och tvillingarna Emelie 

och Filippa. Motivet till Franco Bollos handlande var att han ville att hans farbror skulle 

bli stolt över honom då han är en framstående cyklist i Italien. Spåkvinnan Tahita tog en 

genväg för att vinna tävlingen då hon bor på Gunnarssons camping och behöver 

prispengarna för att kunna hålla värmen under vintern. Tvillingarna Emelie och Filippa 

delade upp cykelturen för att orka och fuskade för att de och deras pappa behöver 

pengarna till att betala gamla räkningar. Konsekvenserna av deras fusk blir att de blir 

utskrattade av hela byn vid prisutdelningen .      

 Franco Bollo gestaltas som en person som älskar att cykla (s. 29). Han anser sig 

själv vara en bra cyklist eftersom hans farbror är duktig på det samt eftersom han är 

brevbärare: 

- Jag har cyklandet i blodet, så att säga. Det var faktiskt därför jag blev brevbärare en 

gång i tiden – för att jag tycker så mycket om att cykla. Nu när jag köpt nya 

cykelskor är jag oslagbar. (s. 29)    

Spåkvinnan Tahita gestaltas endast genom att hon tror att hon kan spå i sin spåkula: 

Maja skrattar när hon tänker på Tahita och hennes spåkula. Som vanligt tror hon att 

hon kan se in i framtiden. (s. 30) 

Emelie presenteras genom att hennes pappa Klars Gardén pratar om henne som 

”toppen” och ser det som självklart att hon kommer vinna tävlingen: ”- Hon har tränat 

hårt och ger aldrig upp. När vi vinner pengarna ska vi betala gamla räkningar.” (s.31). 

Anledningen till att systern Filippa inte beskrivs är att ingen visste om att hon och 

Emelie var tvillingar. Att de båda flickorna är tvillingar får läsaren inte veta förrän i 

slutet av texten. 

 Presentationen av karaktärerna är mycket knapphändig, eftersom fokus läggs på 

historien. Eftersom brottet var att alla fuskade kan konsekvenserna endast bli att 

deltagarna blir diskade. Själva brottet är något som många barn skulle kunna känna igen 

sig i då tävlingsinstinkten kan ta över vid tävlingar, lekar eller spel, vilket dock vid 

större evenemang får hårdare konsekvenser. Motiven till att deltagarna fuskade var att 

alla behövde pengar för att behålla en dräglig livssituation. 

 

4.13 Brandkårsmysteriet (2014) 

På en vecka har det brunnit två gånger i Valleby, och på båda ställena har värdefulla 

föremål stulits. Den som stjäl föremålen och anlägger bränderna är Corina Granat som 
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äger Brandsäkerhet AB. Motivet till detta brott är att hon vill skapa efterfrågan på sina 

produkter brandsläckare och brandvarnare. Tillsammans med Corina har kunderna fått 

prova brandsläckarna utomhus, och medan kunderna varit upptagna med brandsläckarna 

har Corina passat på att stjäla föremålen och samtidigt lämnat trasor med linolja som 

senare antänder sig själva. Det är inte förrän efter bränderna är släckta som stölderna 

upptäcks, därför läggs skulden på brandmännen.      

 Om Corina Granat får läsaren inte veta mycket om mer än hennes utseende: 

En kvinna i krulligt hår och glasögon tränger sig fram mellan Lasse och Maja. 

Lasse känner att hon har en lite speciell doft när hon går förbi, men han kan inte 

placera den. (s. 46) 

Doften som Lasse känner är linolja som Corina använder för att anlägga bränderna. 

Eftersom Corina Granat anlägger bränder för att kunna stjäla värdefulla föremål blir 

konsekvensen att hon får följa med polismästaren till häktet.    

 I Brandkårsmysteriet läggs skulden till en början på brandmännen medan den 

skyldiga är Corina Granat. Hon tjänar på att anlägga bränderna då hon både skapar 

efterfrågan på sina produkter och har möjlighet att stjäla värdefulla föremål. Corina blir 

lagförd för sina kriminella handlingar eftersom de ses som allvarliga.  

 

4.14 Fängelsemysteriet (2015) 

Detta är, i skrivande stund, den senaste boken i LasseMaja-serien och utspelar sig i 

Vallebys fängelse där teaterföreställningen Hamlet sätts upp. De tre brottslingarna Lollo 

Smitt, rektor Ahlberg och doktor Moberg är skådespelarna. När föreställningen börjar 

följer dessa tre inte replikerna och när föreställningen är slut får de stående ovationer 

från publiken men de syns inte till när ridån går upp, brottslingarna har rymt. Lasse, 

Maja och polismästaren letar och lyckas tillslut lägga ihop ledtrådarna men när de 

kommer fram till Lollo Smitts sportbil, som de trodde att brottslingarna skulle använda, 

står den orörd. De upptäcker att det brinner någonstans i Valleby. De springer dit och 

där får de se de tre brottslingarna rädda djuren i stadens djuraffär.    

 Eftersom de tre brottslingarna är beskrivna i tidigare böcker (Lollo Smitt i 

Diamanmysteriet [2002], rektor Ahlberg i Skolmysteriet [2006] och doktor Moberg i 

Sjukhusmysteriet [2011])  är de inte beskrivna i Fängelsemysteriet mer än i sina 

karaktärer i pjäsen. Motivet till rymningen är att de inte ville sitta inspärrade. De har 

planerat att rymma i flera år: 
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Lollo suckar tungt och tittar bort mot Superlivs. 

- Det var en perfekt plan. I flera år har vi förberett vår flykt. Och där borta står min 

sportbil. Men när blixten slog ner i zooaffären och vi hörde hur djuren skrek 

därinne kunde vi inte bara springa förbi. (s. 103)  

Konsekvenserna av rymningen blev att de tre brottslingarna fick nya celler en våning 

upp så att de inte ska kunna gräva sig ut men att de troligtvis kommer att släppas fria 

inom en snar framtid. I Valleby-Bladet säger fängelsedirektör Agata Kula: 

- De släpps antagligen ganska omgående tack vare sina hjältemodiga insatser i går 

kväll, säger hon. De valde att rädda de stackars djuren ur den brinnande zooaffären 

framför att fly. (s. 105) 

Fängelsemysteriet gestaltar alltså brottslingar som flyr från fängelset, vilket är en 

brottslig handling i laglig mening. Det som i berättelsen gör deras brott mindre allvarligt 

är att de räddar djuren i zooaffären, vilket ses som moraliskt korrekt. Den stora 

skillnaden i den här boken jämfört med många andra i serien är att brottslingarna begår 

ett mycket allvarligt brott men inte får några större och allvarliga påföljder. 

Brottslingarna är skyldiga till en rymning från ett fängelse men eftersom de räddar 

djuren från branden påverkas deras straff i en positiv riktning. I laglig mening hade 

deras påföljd blivit förlängt fängelsestraff och en eventuell flytt till ett annat fängelse, 

men deras moraliska skuld dämpas dock eftersom de räddar djuren.  

 

4.15 Sammanställning av resultat 

I detta avsnitt sammanställs resultaten för att få en tydlig bild över analysen. Följande är 

forskningsfrågorna: 

- Vilka är brottslingarna och hur gestaltas de? 

- Vilket motiv har brottslingarna till de kriminella handlingarna? 

- Vilka konsekvenser får de kriminella handlingarna i LasseMaja-serien? 

Gruppen brottslingar i texterna är heterogen och visar på olika sorters människor som 

utför brott. Majoriteten är etniskt svenska men deras livssituation skiljer sig åt. 

Exempelvis är det stor skillnad mellan Lollo Smitt i Diamantmysteriet och spåkvinnan 

Tahita i Campingmysteriet beträffande socioekonomisk situation. Lollo Smitt är en man 

med ett välbetalt arbete och fina bilar medan spåkvinnan Tahita är en kvinna som året 

runt bor på Gunnarssons camping. Ofta är brottslingarna helt vanliga människor som av 

olika skäl är tvungna att utföra moraliskt inkorrekta eller brottsliga handlingar för att 

förbättra sin livssituation.         

 Brottslingarnas motiv spelar ofta en roll för vad konsekvenserna blir. Analysen 

visar ett mönster av att situationen har stor betydelse för vilket straff som utdelas. I sex 
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av böckerna har konsekvenserna endast varit att brottslingarna blivit förlåtna, 

utskrattade eller blivit av med stöldgodset. I exempelvis Biblioteksmysteriet blir 

konsekvensen för prästens brott absolut ingenting och i Cirkusmysteriet välkomnas 

Ballongflickan (Miranda i Campingmysteriet)  och cirkusdirektören in i samhället. I de 

böcker där konsekvenserna blivit hårdare har brottslingarna antingen stulit mycket 

pengar, utnyttjat någons känslor, utfört bedrägeri eller stulit pengar från behövande, 

vilket kan tolkas som grövre brott i moralisk mening. Både Racke Bolinder och Ellen 

Asp i Simborgarmysteriet blir förda till arresten för bedrägeri och stöld av värdesaker 

från värdeskåpen, vilket är ett allvarligt brott. Brottet i Fängelsemysteriet då 

brottslingarna rymmer från fängelset är också grovt men får en mild påföljd eftersom de 

istället under flykten räddar djur ur en brinnande djuraffär. Ett enstaka exempel på ett 

brott där påföljden blivit arrestering men där brottslingen handlat i moralisk välmening 

är städerskan Cornelia Hammarberg i Mumiemysteriet.     

 I elva av de fjorton böcker som analyserats har det begåtts någon form av stöld, i 

nio av dessa är det värdefulla föremål som stulits och i två av dem är det pengar som 

stulits (Kärleksmysteriet och Simborgarmysteriet). Ofta blir föremål stulna för att få fatt 

i dess värde, exempelvis i Födelsedagsmysteriet där Barbro Palms värdefulla diamant 

blir stulen av Renate Gloss. Av de elva böckerna sker stölden i tre fall uttalat för att 

personer är i behov av pengar: exempelvis Ballongflickan som vill leva på ett ställe 

(Cirkusmysteriet), Mary som vill åka till tango-VM i Argentina (Kärleksmysteriet) och i 

Cykelmysteriet där de tävlande fuskar för att få pengarna som de behöver. I de tre 

böcker som inte innehåller stöld i någon form har brotten varit hämnd 

(Tidningsmysteriet), fusk (Campingmysteriet) och rymningsförsök (Fängelsemysteriet). 

Av de elva böcker där brotten varit stöld är påföljden i fem fall arrestering, medan 

påföljden i de andra sex skiljer sig mycket åt.       

 Ofta är det ändrade familjeförhållanden, kärlek, avundsjuka, orättvisa, och i 

prästens fall förvirring i Biblioteksmysteriet som driver de helt vanliga karaktärerna i 

LasseMajas Detektivbyrå till kriminella handlingar. Som analysen har visat finns det i 

de analyserade texterna ibland en moralisk brottsling vid sidan av en brottsling som 

bryter mot lagen, ofta är dessa samma person. Så är fallet i t.ex. Mumiemysteriet där 

Cornelia utför en olaglig handling så att Barbro Palm inte ska kunna sälja de dyrbara 

tavlorna för att tillfredsställa egna intressen.   
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5 Diskussion  
 

I både Boberg & Kanasaites (2015) och i Löwes (2015) studie framgår det att barn 

påverkas mycket utav de texter och karaktärer som de möter. Karaktärernas kön, yrken, 

handlingar, tankar och känslor är bara en del av vad som kan förmedlas, men som 

tillsammans förmedlar olika slags normer och värderingar. Eftersom en lärare ska verka 

för att eleverna utvecklar känsla för vad som är rätt och fel, respekten för människans 

egenvärde, alla människors lika värde samt klargöra det svenska samhällets värdegrund 

och konsekvenser för det personliga handlandet är det viktigt att veta vilka normer och 

värderingar som förmedlas i den skönlitteratur eleverna läser.     

 Som Löwe (2015:152) anser, finns det ett mönster av olagliga och omoraliska 

handlingar i LasseMajas Detektivbyrå, vilka kan sättas i relation till läroplanen gällande 

elevers utveckling av rättskänsla och förmågan att göra och ta etiska ställningstaganden 

(Skolverket 2011:12f). Löwe (2015:142), liksom Boberg & Kanasaite (2015:41), pekar 

på att det som förmedlas i böcker påverkar elever i hur de senare ser på och engagerar 

sig i samhället. Detta kan relateras till att de situationer och karaktärer som Widmark 

gestaltar genom sina böcker till viss del är verklighetstrogna, och det kan liknas med 

vad Bondeson (2011:30) anser om att en bra deckare drar paralleller till verkligheten för 

att skapa trovärdighet. Även om vissa av Widmarks karaktärer är väldigt vinklade ger 

berättelsen och situationen dem ändå en viss trovärdighet. Denna trovärdighet som finns 

i LasseMaja-serien kan vara något som förstärker normförmedlingen till eleverna. 

Förmedlar och gestaltar böckerna en brottsling som aldrig får en grövre påföljd för sina 

kriminella handlingar kan detta påverka elevernas syn på dels brottslingen, dels 

rättssystemet. Nu förmedlar inte LasseMajas Detektivbyrå en brottsling som är den 

andra lik, utan de är olika karaktärer som på ett eller annat sätt hamnat utanför samhället 

och som drivs till kriminella handlingar.   

 Bilden barn har av brottslingen är oftast att de är onda och tjuvar (Boberg & 

Kanasaite 2015:41), vilket till viss del även syns i denna studie då de flesta 

brottslingarna i LasseMaja-serien på något sätt har begått någon form av stöld. Många 

av de kriminella karaktärerna i LasseMajas Detektivbyrå framstår dock inte som onda, 

vilket motsäger Bobergs och Kanasaites studie om bilden av brottslingen hos barn. 

Exempelvis är inte Ballongflickan i Cirkusmysteriet (2003) en ond karaktär men begår 

ändå stöld.             

 I enlighet med Bondesons (2011:29) anvisningar om två verktyg för en bra 
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kriminalroman, har Widmark använt sig av tydliga beskrivningar av brottslingarnas 

handlingar. Brottslingarnas bakgrundshistoria är till viss del tydligt presenterad då den 

viktigaste informationen om karaktärerna ges i texterna, men eftersom en del av 

karaktärerna beskrivits i tidigare böcker och sedan inte beskrivits ytterligare, kan det bli 

svårt för en läsare som inte följer serien att sätta sig in i karaktärens situation. Detta kan 

dock ses som en försäljningsstrategi som Widmark använder sig av eftersom läsaren 

hänvisas till andra böcker. Då kan läsaren även vilja läsa de andra böckerna. Widmark 

använder den igenkänningsfaktor som uppstår i långseriedeckaren (Kärrholm 

2011b:148ff) och gör på så sätt läsningen trygg för läsaren, speciellt för den som precis 

lärt sig läsa.   

Motiven till de kriminella handlingarna spelar en stor roll för vilka 

konsekvenserna brotten i LasseMaja-serien får, vilket kan kopplas till utvecklingen av 

elevers moraliska förhållningssätt och känsla för empati. Flera situationer och motiv 

som gestaltas i böckerna handlar om kärlek, avundsjuka, hämnd, orättvisa och 

familjeförhållanden, vilka alla är ämnen som är lätta att känna igen och relatera till för 

elever i lågstadieåldern. Dessutom kan detta bidra till en utveckling av elevers förmåga 

att göra etiska ställningstaganden och att avgöra om de kriminella handlingarna är 

moraliskt försvarbara eller inte. Analysen har visat att moraliskt försvarbara motiv leder 

till mildare påföljd. Detta stämmer överens med Löwes slutsats att de som medvetet 

utför kriminella handlingar får hårdare straff än de som misslyckats i samhället, som 

istället ofta får en andra chans (Löwe 2015:152). Om exempelvis Biblioteksmysteriet 

(2007) inte varit en fiktiv berättelse hade prästens handlingar fått helt andra 

konsekvenser. Förutom att bli bestraffad för sin stöld hade han även ansetts som mycket 

egendomlig av samhället. I boken blir han istället framställd som sött förvirrad som 

tolereras av Vallebys befolkning. En annan intressant konsekvens får Ballongflickans 

brott i Cirkusmysteriet. Som kringresande avviker hon och hennes pappa 

cirkusdirektören från samhällets normer, då det anses vara fel att inte bo på ett och 

samma ställe. Bilden av kringresande förstärks till en början i Cirkusmysteriet, genom 

att många av karaktärerna på cirkusen gestaltas som typiskt kriminella och att bokens 

brott utförts av en kringresande. Konsekvensen av brottet blir dock att de blir 

accepterade och välkomnade i samhället. Detta kan tolkas som ett ställningstagande i 

berättelsen att inkludera främlingar i det svenska samhället.    

 LasseMaja-böckerna är väldigt mjuka i sin framtoning och i många av böckerna 

får läsaren aldrig veta något om konsekvenserna. Ur uppfostringssynpunkt kan det 
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tyckas vara bra om förkastliga handlingar får konsekvenser då det finns en risk för att 

elever inte förstår innebörden av dessa handlingar och hur det påverkar andra och dem 

själva. En del påföljder som faktiskt beskrivs i böckerna är inte allvarliga, och barnen 

som läser dem hade eventuellt inte tagit skada om brottslingarna fått andra och/eller 

hårdare straff eller om konsekvenserna beskrivits mycket tydligare. Kanske hade 

böckerna inte blivit lika omtyckta om de skildrat andra och hårdare konsekvenser 

eftersom de eventuellt blivit för pekpinniga. Bondeson (2011:7ff) anser att 

kriminalromanen ska skildra samhällets baksida och ondska i olika former, men att det 

moraliska handlandet oftast har den viktigaste faktorn eftersom det är det som skapar 

reflektioner hos läsaren Detta är ett tecken på det samspel, mellan text och läsare, som 

socialkonstruktivismen bygger på (Wenneberg 2010:29f), eftersom den moraliska 

berättelsen skapar reflektioner hos läsaren som tolkar in dem i sin verklighet. 

 

5.1 Didaktiska slutsatser 

De didaktiska slutsatser som kan dras utifrån analysen är att Widmarks böcker har bra 

utgångspunkter för diskussioner om moraliskt handlande – vad som är rätt och vad som 

är fel. Samspelet mellan text och individ utvecklar individens verklighet (Wenneberg 

2010:29f) och Widmarks böcker kan användas för sådana diskussioner, inte minst 

eftersom LasseMaja-serien är populär bland dagens lågstadieelever.    

 En fråga som kan ge upphov till djupa diskussioner är exempelvis varför Fransy 

Vik i Saffransmysteriet (2006) blir arresterad för stöld men inte Tahita i 

Campingmysteriet (2010). En annan fråga kan vara varför det är mer moraliskt 

accepterat att i Kyrkomysteriet (2008) inte bestraffa brottslingen som stal biskopens 

kräkla, eftersom polismästaren var förälskad i brottslingen, än att i Simborgarmysteriet 

(2011) bestraffa den som utnyttjats för sin kärlek att begå brott. Man kan diskutera 

huruvida det kan anses vara mer moraliskt korrekt att brottslingen Fanny Winter i 

Kyrkomysteriet (2008) inte lagförs eftersom hon blir av med stöldgodset. Det är viktigt 

att ha i åtanke i diskussionen att polismästaren, lagens man, var delaktig i detta brott, 

dock utom sin vetskap. Han vill dölja brottet och därmed inte erkänna sitt misstag, 

antagligen för att han skäms över att han lät sig förföras och luras av en brottsling. I 

Simborgarmysteriet (2011) däremot hinner brottslingarna (Racke Bolinder och Ellen 

Asp) inte fly med stöldgodset. I båda böckerna utnyttjas polismästaren och Ellen Asp 

känslomässigt av en annan brottsling, vilket är omoraliskt. Alla dessa exempel ur 

böckerna är bra utgångspunkter i diskussioner kring etik och moral då eleverna ska lära 
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sig att göra etiska ställningstaganden (Skolverket 2011:12)    

 Böcker i sig, utan diskussioner med en vuxen, ger inte flera perspektiv av en 

situation. Ur ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det ses som 

mindre hållbart att låta eleverna på egen hand läsa dessa böcker utan någon vuxens 

vägledning för att nå det djup som faktiskt går att nå i LassaMajas Detektivbyrå. 

LasseMaja-böckerna skildrar inte vilka konsekvenser som lagbrott faktiskt får. Å andra 

sidan kan eleverna i den årsgrupp som böckerna är riktade mot eventuellt inte reflektera 

utanför sin egen verklighet, alltså att det blir för svårt att ta till sig och förstå. Vissa av 

LasseMaja-böckerna behandlar dock ämnen och situationer som är enkla att relatera till 

för elever i åldrarna sju-nio år, exempelvis i Tidningsmysteriet (2005) där Pia Penn-Tax 

blivit mobbad för att hon är överviktig och sedan får möjlighet att föreläsa om detta 

ämne. Mobbing är ett aktuellt ämne som är inom räckhåll för en elev i lågstadieåldern.

 En annan fördel med LasseMaja-böckerna ur ett didaktiskt perspektiv är att de är 

lättlästa med korta meningar och större typsnitt. Eleverna kan precis ha lärt sig läsa och 

då kan dessa böcker vara ett bra första steg att ta för att utveckla moraliska reflektioner, 

även om huvudsyftet med dessa böcker är spänningen och läslusten. Det är dock viktigt, 

som tidigare nämnts, att diskutera dem med en vuxen eftersom verkligheten skapas 

tillsammans (Wenneberg 2010:29f). LasseMaja-serien är barnböcker och de har i denna 

studie lästs av en vuxen och ur ett vuxet perspektiv. Det är viktigt att ha i åtanke att barn 

som läser dem kan dra helt andra slutsatser än de som framkommit i denna studie.  

 Det är också värt att nämna att alla böcker i LasseMaja-serien inte är hållbara ur 

didaktisk synpunkt, då mycket av berättelsens innehåll inte har någon större substans 

och endast verkar vara skrivna för att sälja. Exempelvis är Campingmysteriet (2010) en 

bok där det begås brott men ingen blir bestraffad för sina handlingar, vilket kan relateras 

till Fredriksson och Fredriksson (2004:13) som menar att brotten i barndeckare oftast 

sker i någon blek framtoning. Mycket kan ha att göra med att konsekvenserna av de 

flesta brotten inte nämns i böckerna och att böckerna då inte får någon större substans 

hos läsaren, utan endast läses för spänningens skull. Widmark lyckas verkligen att få 

svenska elever att läsa böcker. Det återstår dock att beforska vilken mening eleverna ser 

i läsningen av LasseMajas Detektivbyrå eftersom det egentligen inte kryllar av bovar 

och banditer i dem.  
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6 Vidare forskning 
 

För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka vilka de misstänkta är och hur 

de gestaltas i LasseMaja-serien. Det märks, speciellt i Cirkusmysteriet (2003), att de 

misstänkta ofta målas upp väldigt utförligt och på intressanta sätt. I denna studie låg 

fokus på brottslingen som utfört brottet, men för att få en mer nyanserad bild av vad 

som faktiskt förmedlas i LasseMaja-böckerna kan det vara intressant att analysera även 

de misstänkta. En annan intressant aspekt av brottslingarna är att analysera 

brottslingarna ur ett genusperspektiv, vilket kön brottslingen har och hur det uttrycks i 

LasseMaja-serien.            

 Eftersom det inte syns till några vårdnadshavare varken till Lasse eller Maja hade 

det varit intressant att studera maktrelationen mellan Lasse, Maja och de vuxna i serien. 

Att studera hur Lasse och Maja behandlas av de andra vuxna, kanske ur ett 

genusperspektiv eller ur uppfostringsaspekt vore en mycket intressant studie.   
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