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1 Inledning 

I början av 2000-talet skedde något inom den svenska populärlitteraturen som ibland benämns 

som den stora deckarboomen: de svenska nyutgivna kriminalromanerna ökade markant. 

Många nya författarnamn dök upp och flera av deckarserierna filmatiserades med höga 

tittarsiffror. 

Även inom barnlitteraturen har deckaren vuxit avsevärt under de senaste tjugo 

åren, framför allt via långseriedeckarna. Ett tydligt exempel på en sådan är Martin Widmarks 

och Helena Willis’ böcker om LasseMajas detektivbyrå, som toppat bibliotekens 

utlåningsstatisk flera år i rad samt både filmatiserats och visats som julkalender.1 Serien om 

de unga detektiverna Lasse och Maja är omtyckt både som högläsningsböcker och ”läsa 

själv”-böcker. De är underhållande med många underfundiga och komiska inslag riktade mot 

barn i 6–9-årsåldern. Serien består idag av 27 böcker; den första boken utkom år 2002 och 

därefter har det utgivits ungefär två böcker per år.2 

Handlingen utspelar sig i den fiktiva staden Valleby. Lasse och Maja är 

klasskamrater och driver en detektivbyrå tillsammans. De är allmänt erkända i staden som 

skickliga detektiver: varje bok avslutas med ett uppslag i Valleby-Bladet som sammanfattar 

deckarduons insats i samhället. I nästan varje bok förekommer polismästaren som gång på 

gång misslyckas med att lösa de brott som drabbar staden Valleby och därför måste förlita sig 

till fullo på sina två unga samarbetspartners. Men vilken syn på brottslighet förmedlar 

egentligen dessa böcker som når så många unga läsare? Vilka är det som begår brotten i 

Valleby, varför och vilka straff får de?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera brott, gärningsmän, motiv och påföljder i Martin 

Widmarks och Helena Willis’ omtyckta barndeckarserie LasseMajas detektivbyrå för att på så 

vis undersöka vilka normer gällande kriminalitet och vilka didaktiska samt moraliska 

värderingar som verken kan sägas förmedla. Valet har fallit på denna deckarserie då den är 

den i särklass mest populära och därmed bör påverka flest unga läsare. Jämförelser görs också 

med kriminaliteten i deckare för vuxna och med verklig brottsstatistik, i syfte att tydliggöra 

                                                           
1 För Sveriges författarfonds uppgifter om de mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2014, 2015 och 

2016, se  http://www.svff.se/pdf/Topp2016.pdf, http://www.svff.se/pdf/Topp2015.pdf, 

http://www.svff.se/pdf/Topp2014.pdf  (2018-03-05); SVT, LasseMajas detektivbyrå, dec 2006. 
2 Schlagersabotören (2012) med tillhörande musik CD-skiva är utgiven på annat förlag än övriga böcker men 

medräknas till det i dag totalt 27 utgivna böckerna.  

http://www.svff.se/pdf/Topp2016.pdf
http://www.svff.se/pdf/Topp2015.pdf
http://www.svff.se/pdf/Topp2014.pdf
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seriens relation dels till deckargenren överlag, dels till den verklighet i vilken böckerna skrivs 

och läses. 

De frågor som står i centrum för undersökningen är som följer:  

• Vilka slags brott, gärningsmän, motiv och påföljder finns det i serien om 

LasseMajas detektivbyrå och hur ofta förekommer de?  

• Hur förhåller sig brottsligheten i Valleby till den som skildras i den med serien 

samtida svenska kriminallitteraturen för vuxna, och till verklig brottsstatistik?  

• Vilken bild av kriminalitet är det som förmedlas utifrån dessa undersökta 

aspekter? 

 

1.2 Teori och metod 

De teoretiska perspektiv som uppsatsen utgår ifrån är framför allt förankrade inom 

litteratursociologin och barn- och ungdomslitteraturforskningen. I sin översikt om 

litteratursociologin som forskningstradition citerar Johan Svedjedal föregångaren Lars 

Furulands definition av litteratursociologin som ett ”systematiskt studium av litteraturen som 

socialt fenomen och som system och institution i samhället”.3 Litteratursociologins 

forskningsområden består bland annat av att analysera produktion, distribution och 

konsumtion av litteratur och strävar efter att överblicka hela skönlitteraturen och alla 

skönlitterära fenomen. Ett stort och viktigt område är studier av hur skönlitteraturen skildrar 

samhället, alltså på vilket vis samhället gestaltas i skönlitteraturen.4 Många gånger används ett 

grupperspektiv för att undersöka återkommande mönster, ofta med användande av 

kvantitativa metoder. Så sker även i denna uppsats.   

 Besläktad med litteratursociologin är barn- och ungdomslitteraturforskningen. I 

Barnboken i samhället behandlar Lena Kåreland forskningsinriktningens utveckling över tid. 

Hon menar att barnlitteraturen inte kan studeras som ett eget fenomen utan behöver ses mot 

samhället i stort. Relevanta aspekter att ta hänsyn till är barns villkor och vuxenvärldens syn 

på barn, vilka varierat över tid och sociokulturellt sammanhang. Ytterligare några faktorer 

som Kåreland tar upp är de senaste årens förändrade medievanor vilka gett följden att 

konsumtionen av barnlitteratur inte ser ut som för tjugo år sedan. En egenhet som finns inom 

                                                           
3 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 

grundantaganden”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: 

Studentlitteratur 2012, s. 74.  
4 Svedjedal 2012, s. 75–78.  
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barn- och ungdomslitteraturen är maktkampen mellan barn och vuxna, då det oftast är vuxna 

som skriver, värderar och förmedlar böckerna.5 Dock kan det se ganska annorlunda ut i själva 

böckerna – där barnen kan gestaltas som kompetenta vilket exempelvis sker i LasseMaja 

Detektivbyrå.  

Forskningen inom barn- och ungdomslitteraturen har gått från att vara normativ 

till att bli diskursiv och barnboken betraktas i högre utsträckning som integrerad i landets 

litterära utveckling. En av de saker som undersökts i hög omfattning inom 

barnlitteraturforskningen är det ”dubbla tilltalet” – vilka röster som förekommer i litteraturen, 

vilka olika nivåer de befinner sig på samt hur vuxna och barn tolkar de olika rösterna. 

Undersökningar som gjorts på senare tid har också uppmärksammat hur modernistiska 

strömningar inom konst och litteratur för vuxna inspirerat barnlitteraturen samt det omvända, 

hur barnboken ger inspiration till vuxenlitteraturen.6 I den här uppsatsen behandlas som 

framgått en genre som finns i både barn- och vuxenlitteraturen, och det är rentav möjligt att 

böckerna om LasseMajas detektivbyrå inte hade haft samma genomslag om de inte utkommit 

parallellt med deckarboomen.   

Vad gäller metoden är föreliggande uppsats en kvantitativ studie av de 27 i 

skrivande stund utgivna LasseMaja-böckerna med fokus på återkommande drag gällande 

brottslighet: brott, brottslingar, motiv och påföljder. Den kvantitativa metoden lämpar sig väl 

för att ta sig an ett så stort material och ur det sammanställa en bild av gruppvisa likheter och 

återkommande mönster. Den möjliggör även att resultatet går att presentera i tabeller och 

jämföra med andra likande studier samt verklig brottsstatistik.7 

Den första aspekt som undersöks i uppsatsen är vilka typer av brott som skildras 

i LasseMaja-serien samt vilka av dem som är mest frekvent förekommande. Sedan undersöks 

vilka motiv som finns bakom brotten. De brottslingar som figurerar i de hittills utgivna 

böckerna kategoriseras utifrån kön, ålder, socioekonomisk situation och etnicitet för att skapa 

en uppfattning om hur det ser ut i serien. Slutligen undersöks vilka påföljder som skildras i 

serien och i vilken omfattning brotten leder till rättsliga konsekvenser. I samtliga fall gäller att 

                                                           
5 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 11–14.  
6 Kåreland 2013, s. 15. 
7 En kvalitativ undersökning av några få väl utvalda böcker ur serien hade också varit möjlig men då hade andra 

områden varit mer lämpliga att studera, exempelvis skildringen av kriminalitet med avseende på narrativ 

struktur, lingvistiska mönster eller samverkan mellan text och illustration. 
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resultaten om möjligt jämförs med hur det ser ut i svensk kriminallitteratur för vuxna, även 

med verklig brottstatik när sådan finns.8 

Mot slutet av denna studie diskuteras också, utifrån den kvantitativa studien, 

vilka normer gällande kriminalitet och vilka didaktiska samt moraliska värderingar som 

böckerna om Maja och Lasse kan sägas förmedla. Enligt Nationalencyklopedin definieras 

norm som ”det ’normala’ eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, 

praxis.”9 Relevant för den här studien är vilka normer som brottsligheten i Valleby ger uttryck 

för – baserat på vilka karaktärer som begår brott och hur påföljderna skildras samt vilka 

värderingar serien som helhet kan tyckas förmedla kring kriminalitet.  

Vad gäller brott kan kommenteras att det i LasseMaja-serien förekommer olika 

former av regelbrott, exempelvis fusk vid ett sportarrangemang, som i egentlig mening inte är 

att betraktas som kriminella handlingar enligt rådande lagstiftning men eftersom 

barndetektiverna utreder dessa som ”brott” kommer de i den här undersökningen att betraktas 

som sådana.  

 

1.3 Tidigare forskning  

Den forskning som finns om deckaren i skandinavisk barn- och ungdomslitteratur är inte 

särskilt omfattande. Några översikter, studier och artiklar finns dock i ämnet. Barndeckarens 

utveckling tas upp av Sara Kärrholm i ett avsnitt i hennes och Kerstin Bergmans läromedel 

Kriminallitteratur (2011). Genren beskrivs ur ett historiskt perspektiv, där anglosaxisk 

litteratur haft stor inverkan, och hon menar där att barndeckaren ”definitivt inspirerats av 

vuxendeckaren”.10 Kärrholm redogör för hur kriminallitteraturens samhällskritiska funktion, 

som återfinns i både barn- och vuxendeckarna, stod bakom genrens utveckling på 1950- och 

1960-talen och menar att i svenska kriminalromaner för vuxen publik förmedlas vanligen en 

hög tilltro till polis- och rättsväsende. Det är framför allt poliser och polisnära detektiver som 

reder ut brotten, vilket återspeglas i barndeckarna, där ordningsmakten oftast tar över och 

griper de skyldiga efter att barndetektiverna löst fallet. Ett utmärkande drag i de svenska 

                                                           
8 Indelningen gällande ålder, socioekonomisk grupp och etnicitet följer i huvudsak den uppdelning som finns i 

Karl Berglunds studie Död och dagishämtningar, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen 2017. 
9 ”Norm”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norm 

(2018-05-05). 
10 Sara Kärrholm, ”Barn- och ungdomsdeckaren”, Kriminallitteratur, Kerstin Bergman och Sara Kärrholm (red.), 

Lund: Studentlitteratur 2011, s. 144.  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norm
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barndeckarna som Kärrholm belyser är de omvända barn- och vuxenrollerna, där barnen har 

makt över de vuxna.11  

En av få akademiska uppsatser som behandlar LasseMajas detektivbyrå är 

”Makt! Inget tvivel om den saken – maktstrukturer i svenska detektivromaner för barn” av 

Corina Löwe i antologin Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (2015). Hon jämför 

LasseMaja-serien med Astrid Lindgrens tre böcker om Mästerdetektiven Kalle Blomkvist.12 

Undersökningens fokusområde är hur olika maktstrukturer skildras i serierna: mellan vuxna 

och barn samt mellan kvinnor och män. Hon visar att i Kalle Blomkvist-böckerna är 

barndetektivernas föräldrar närvarande om än barnen har en hög grad av frihet. Det råder till 

viss del en ömsesidig respekt mellan barn och vuxna, där vuxenvärlden står för fostrandet 

men barnen kräver att bli respektfullt behandlade. I LasseMaja-serien har förhållandet mellan 

barn och vuxna förändrats – uppfostringskravet har fallit bort. Föräldrarna är inte längre 

närvarande och polismästaren i Valleby klarar sig inte utan Lasse och Maja i 

brottsbekämpningen.13 Löwe diskuterar också synen på brottslighet i deckarserierna, och 

menar att det finns en gräns mellan de brottslingar som misslyckas i samhället och erbjuds en 

andra chans och mellan dem som ställer sig utanför samhället.14 Intressant för den här 

uppsatsens undersökning är om det går att urskilja någon gräns mellan vilka brottslingar som 

straffas och vilka som ges en andra chans utifrån de aspekter som analyseras.  

Det finns även några norska akademiska uppsatser som behandlar LasseMaja- 

böckerna varav en av dem är Nina Gogas artikel ”Kart och krim. Litterære kart og steders 

betydning i krimserier for barn” (2014). Goga behandlar LasseMaja-boken Diamantmysteriet 

(2002) och Venezia-mysteriet (2000) i den norska serien om Kunstdetektiverna av Björn 

Sortland. Fokus i hennes studie är de kartor som återfinns i böckernas paratexter över 

platserna där brotten utspelar sig. Kartan över Valleby är ritad från ett dubbelt perspektiv – 

staden är sedd både ovanifrån samt från både vänster och höger samtidigt. I sin artikel visar 

Goga att de dubbla perspektiven även skildras i böckerna när Lasse och Maja delar upp sig 

och ser samma scenario från skilda perspektiv. Exempelvis i Diamantmysteriet (2002) putsar 

Maja fönster samtidigt som Lasse står i kyrktornet med en kikare. I slutet av sin artikel 

klargör Goga att LasseMaja-serien är en typisk pusseldeckare med småstaden Valleby som en 

                                                           
11 Kärrholm. 2011. 
12 De tre böckerna är Mästerdetektiven Blomkvist (1946), Mästerdetektiven, Blomkvist lever farligt (1951) samt 

Kalle Blomkvist och Rasmus (1953).  
13 Corina Löwe, ”Makt! Inget tvivel om den saken – maktstrukturer i svenska detektivromaner för barn”, Nya 

läsningar av Astrid Lindgrens författarskap, Helene Ehriander & Martin Hellström (red.), Stockholm: Liber 

2015, s. 141–147. 
14 Löwe 2015, s. 150–155.  
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idyll samt att serien är mer systembekräftande än Kunstdetektiverna vars innehåll kan anses 

vara samhällskritiskt. Goga hänvisar till att brottslingarna i Valleby i flera fall straffas med 

långa fängelsestraff och att det finns en uttalad positiv syn på rättsväsendet efter att brottet 

klarats upp av Lasse och Maja: ”Lang fengselsstraff gjenoppretter bildet av en hyggelig, 

pittoresk småby der de fleste bygg har skifertak og smårutete vinder og ingen er høyere enn 

fire etasjer.”15  

Lykke Guanio-Uluru bygger vidare på Gogas studie i artikeln 

”Fortellerstrategier og leserhenvendelser i nordisk barnekrim LasseMaja og Detektivbyrå nr. 

2” (2016). I artikeln jämförs paratexterna i LasseMaja-böckerna och Jørn Lier Horst och 

Jørgen Sandnes norska serie om Detektivbyrå nr. 2 (2013–2016). Guanio-Uluru menar att 

även om båda serierna följer deckargenrens struktur skiljer sig läsartilltalet åt. I LasseMaja-

serien etableras en barn-vuxen hierarki, där barnen löser brotten och de vuxnas auktoritet 

undergrävs medan det i Detektivbyrå nr. 2 förmedlas en didaktisk och pedagogisk retorik, där 

vuxna behålls som auktoriteter tack vare sin kunskap om den "verkliga världen" och 

erfarenhet om vad som behöver göras. Guanio-Uluru tar också upp de likheter och skillnader 

som finns i de båda seriernas paratexter: kartorna över samhället där mysteriet utspelar sig 

samt persongallerierna över huvudkaraktärer och misstänkta som presenteras i varje bok.16 

Det finns även flera studentuppsatser som behandlar LasseMajas Detektivbyrå. 

Ett flertal av dem är skriva av lärarstuderande och behandlar serien ur ett didaktiskt perspektiv 

med diskussioner kring hur böckerna kan användas i undervisningen, ofta med en 

genusmedveten teoretisk ingång. Patrik Malm och Rebecka Söderström Gardevåg undersöker 

bland annat genuskonstruktion i barnböcker utifrån en bild- och textanalys i Konstruktioner i 

barnböcker. En analys av LasseMajas detektivbyrå utifrån genus- och rollteori. Deras analys 

visar att böckerna förmedlar ett genusnormativt förhållningssätt till yrkesutövning och att 

illustrationerna särskiljer män och kvinnor åt.17 Mikael Tsiouris analyserar i sin tur språket i 

uppsatsen Genusmysteriet. En transitivitetsanalys av Martin Widmarks LasseMajas 

detektivbyrå ur ett genusperspektiv. Hans undersökning koncentreras kring hur genus 

konstrueras i serien utifrån språket och kommer fram till att Widmark både utmanar och 

                                                           
15 Nina Goga, ”Kart och krim. Litterære kart og steders betydning i krimserier for barn”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 44, 2014:2, s. 69–82, citat s. 80.  
16 Lykke Guanio-Uluru, ”Fortellerstrategier og leserhenvendelser i nordisk barnekrim LasseMaja og 

Detektivbyrå nr. 2”, Barnboken – Journal of Children's Literature Research, 39, 2016.; Analysen i artikeln 

bygger bland annat på Gérard Genettes definitioner av paratexter, Tzvetan Todorovs typologi för detektivfiktion: 

berättarform, karaktärsgalleri, visuell stil och paratextuell kommunikation. 
17 Patrik Malm och Rebecka Söderström Gardevåg, Konstruktioner i barnböcker: en analys av LasseMajas 

detektivbyrå utifrån genus- och rollteori, Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för beteendevetenskap och 

lärande, Linköpings universitet 2015.  
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reproducerar normativa genusroller.18 Just genusroller i serien undersöks även i Varför inte 

MajaLasses? En genusanalys av serien om LasseMajas detektivbyrå av Linda Berntsson och 

Else-Marie Grundberg samt i Genusordningen i böckerna om Lasse-Majas 

detektivbyrå:”…jag har då aldrig hört talas om kvinnliga rånare” av Erika Karlsson.19 Ett 

något annorlunda grepp har Elin Henrikssons Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen 

idag. En ideologikritisk analys av ”LasseMajas Detektivbyrå” med fokus på hur 

mångkulturen framställs och värderas.20 Mest intressant för den här undersökningen är 

emellertid Isabella Immonens examensarbete ”Det kryllar ju av bovar och banditer där 

inne!”. En karaktärsanalys av brottslingarna i LasseMaja-serien. Hon undersöker 

brottslingarna i 14 av seriens böcker och kommer fram till att deras motiv har hög betydelse 

för vilka konsekvenser brotten får. Immonen använder resultatet i sin analys till att föra en 

didaktisk diskussion med en teoretisering kring seriens pedagogiska användbarhet i 

undervisningssammanhang.21 Min uppsats behandlar till viss del det område som Immonens 

karaktärsanalys redogör för, men med ett utvidgat perspektiv på brottslingarna, dels då fler 

aspekter undersöks utifrån en kvantitativ metod med gruppkategorier, dels då samtliga 

utgivna böcker i serien studeras.     

Forskningen om vuxendeckare är omfattande och världsomspännande. Mest 

relevant för min studie är Karl Berglunds avhandling Mordens marknad, där Berglund utifrån 

ett litteratursociologiskt perspektiv undersöker olika delar av den samtida svenska 

deckargenren. Avhandlingen bygger på tre delstudier, där den första och andra delen bland 

annat tar upp faktorer som ligger bakom 2000-talets stora deckarvåg och hur genren anpassat 

sig, marknadsförts samt bokmarknadens betydelse för utvecklingen. 22   

                                                           
18 Mikael Tsiouris, Genusmysteriet: En transitivitetsanalys av Martin Widmarks LasseMajas detektivbyrå ur ett 

genusperspektiv, Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2015. 
19 Linda Berntsson & Else-Marie Grundberg, Varför inte MajaLasses? En genusanalys av serien om LasseMajas 

detektivbyrå, Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan Väst 2014; 

Erika Karlsson, Genusordningen i böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå:”…jag har då aldrig hört talas om 

kvinnliga rånare”, Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings 

universitet 2007. 
20 Elin Henriksson, Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag. En ideologikritisk analys av ”LasseMajas 

Detektivbyrå” med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas, Examensarbete på lärarprogrammet 

framlagd vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur Karlstad universitet 2017. 
21 Isabella Immonen, ”Det kryllar ju av bovar och banditer där inne!”: En karaktärsanalys av brottslingarna i 

LasseMaja-serien, Examensarbete på lärarutbildningen framlagd vid Institutionen för svenska 

språket, Linnéuniversitetet 2016. 

22 Karl Berglund, Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska 

kriminallitteratur, (diss.) Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen 2017a; Karl Berglund, Deckarboomen 

under lupp, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen 2012; Karl Berglund, Mordförpackningar, Uppsala: 

Litteraturvetenskapliga institutionen 2016.  
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Den sista delen i Berglunds studie, Död och dagishämtningar, består av en 

kvantitativ analys av 116 svenska kriminalromaner, utgivna mellan år 1998 och år 2015, 

skriva av de mest framgångsrika svenska deckarförfattarna, med syfte att kartlägga 

återkommande drag. Analysen visar att kriminalromanerna arbetar med en uppsättning typer 

både gällande gärningsmän, detektiver och offer. Detektiverna är exempelvis ofta poliser eller 

amatördetektiver och i hög utsträckning vita heterosexuella svenskar ur medelklassen.23  

I sin studie visar Berglund också att män i klar majoritet begår morden, vilket 

synliggör att svenska deckarförfattare bekräftar bilden av verklig brottsstatistik, med män som 

normen för förövare.24 Gällande socioekonomisk status avviker kriminalromanerna från hur 

det ser ut i den verkliga brottsstatistiken, exempelvis är överklassmördaren vanlig i fiktionen 

men existerar ytterst sällan i den verkliga brottsstatistiken. Beträffande etnicitet och 

nationalitet är svenska mördare utan invandrarbakgrund absolut vanligast, ungefär tre 

fjärdedelar av alla gärningsmän återfinns i den gruppen.25 En intressant upptäckt i studien är 

att svenskar med invandrarbakgrund framställs annorlunda mot de utan invandrarbakgrund. I 

den förstnämnda gruppen drivs mördaren av eller återfinns som en del i strukturella problem 

medan de svenska gärningsmännen begår illgärningarna utifrån individuella problem.26 

Jag återkommer i min uppsats till Berglunds studie för att jämföra vilka 

skillnader och likheter med avseende på motiv och ”skyldiga”: dessa är mördare i Berglunds 

studie medan det i min undersökning handlar om brottslingar (brotten är av förklarliga skäl 

inte lika makabra och morbida i barndeckaren).

                                                           
23 Karl Berglund, Död och dagishämtningar, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen 2017b.  
24 Berglund 2017b, s. 31.  
25 Berglund 2017b, s. 33. 
26 Berglund 2017b, s. 38.  



2 Analys – Brott och straff i Valleby 
Analysen nedan är indelad i tre delar. I den första ”Brotten i Valleby”, undersöks vilka typer 

av brott som skildras i Martin Widmarks och Helena Willis’ serie om LasseMaja 

Detektivbyrå, i vilken utsträckning de förekommer och vilka motiv som ligger bakom 

gärningarna. I den andra delen, ”Vallebys brottslingar”, analyseras hur brottslingarna skildras 

utifrån kön, ålder, socioekonomisk situation och etnicitet. Vilka påföljder de kriminella 

handlingarna får samt i vilken utsträckning de skyldiga undslipper straff analyseras sedan i 

”Påföljderna i Valleby”.   

 

2.1 Brotten i Valleby  
Samtliga hittills 27 utkomna böcker i Martin Widmarks och Helena Willis’ LasseMaja-serie 

är likartade till upplägg, med en narrativ struktur som följer pusseldeckarens klassiska 

upplägg. Typiska kännetecken för pusseldeckaren är att ett brott har begåtts och det gäller för 

detektiverna att undersöka hur det gick till, vem eller vilka som är skyldiga, och vilket motivet 

varit. Berättelsen är koncentrerad till problemet som ska lösas – ett pussel ska läggas med de 

ledtrådar som detektiverna hittar för att bilden av brottet ska framträda. På engelska kallas den 

här typen av deckare för whodunit.27   

I de flesta av LasseMaja-böckerna börjar det med att Lasse och Maja får vetskap 

om att något har hänt, ibland genom att de läser om det i tidningen, andra gånger möter de 

polismästaren som informerar dem om brottet och några gånger är de på den plats där brottet 

precis har inträffat. Brottet är många gånger koncentrerat till en arbetsplats, vilket gör att de 

anställda eller de som uppehållit sig på platsen är misstänkta. Lasse och Maja håller förhör 

och spanar på de misstänka, sedan får någon av dem en idé som möjliggör att fallet löses och 

alla misstänkta samt polismästaren samlas för att höra om hur brottet begicks och vem som är 

skyldig.  

I nästan alla böckerna begås endast ett brott, men några undantag finns. 

Exempelvis begås det tre olika typer av fusk och sabotage i Cykelmysteriet (2013) med syfte 

att vinna loppet och erhålla prispengarna. I Biografmysteriet (2004) begås flera hundstölder, 

då fyra hundar stjäls vid olika tillfällen under mystiska omständigheter. Även om det är fyra 

separata stölder som begås har jag valt att räkna stölderna (liksom fusk och sabotage i 

                                                           
27 Sara Kärrholm, ”Pusseldeckaren”, Kriminallitteratur, Kerstin Bergman och Sara Kärrholm (red.), Lund: 

Studentlitteratur 2011a s.69–84; se även Viktor Sjklovskij undersökning av Conan Doyle bl.a. i 

”Kriminalberättelsen hos Conan Dyle”, Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, Dag 

Hedman & Jerry Määttä (red.), Lund: Studentlitteratur 2015.  
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Cykelmysteriet) som ett brott eftersom de begås av en gärningsman utifrån ett motiv. Räknat 

på detta sätt finns det i seriens 27 böcker totalt 27 brott, och eftersom det är lika många brott 

som böcker betyder detta att varje bok behandlar endast en typ av brott.28  

 

Brott 

Det vanligaste brottet som Lasse och Maja möter i sin verksamhet är stöld. Ungefär tre 

femtedelar (59 procent) av alla brott som hittills skildrats i serien om Valleby är stölder (se 

tabell 1). I seriens första bok, Diamantsmysteriet (2002) försvinner exempelvis värdefulla 

ädelstenar från Muhammed Karats juvelerarbutik. Någon av de anställda tycks begå stölderna. 

Lasse och Maja undersöker brottsplatsen och pratar med de inblandade. De bedriver även 

spaning på butiken och ser diamantsliparen Lollo Smitt bege sig iväg på vad som verkar vara 

en daglig joggingrunda under lunchrasten, medan det i själva verket är ett sätt för Smitt att 

smuggla ut ädelstenar och transportera dem till ett bankvalv.29 Ett annat exempel på stöld är 

de försvunna tavlorna i Mumiemysteriet (2004). Under mystiska omständigheter stjäls där 

värdefulla konstverk från museet nattetid. Nattvakten Krister Lönn skräms av en 

mumieförklädd förbrytare som efter Lasses och Majas spaningar visar sig vara städerskan 

Cornelia Hammarberg.30 

Vanligast efter stöld är bedrägeri och olika former av sabotage ofta i idrottsliga 

sammanhang som utgör en tiondel vardera (11 procent). I Galoppmysteriet (2009) utför 

exempelvis toppryttaren Ragnar Kruse flera sabotage mot sina medtävlande i en galopptävling 

med syfte att påverka utgången av loppet. Kruse drogar en av tävlingshästarna med 

sömnmedel, byter ut skor på en annan av hästarna samt sågar av stigbygeln på sadeln för 

ytterligare en ryttare.31 Ett exempel på bedrägeri finns i Slottsmysteriet (2017) där greve Erik 

von Farsen och betjänten Floyd Nilsson får Vallebyborna att investera sina besparingar i en 

kakaoplantage på Jamaica som visar sig inte existera.32  

Bakom övriga brott, som utgör fem stycken (18 procent), finns ett rån, ett förtal, 

en fängelserymning, en utpressning samt ett fall där det verkar som om djuren i en zoobutik 

far illa. I Zoomysteriet (2007) tycks djuren i zoobutiken vara utsatta för någon form av 

djurplågeri, bland annat verkar de må dåligt och sover hela dagarna. Till en början misstänks 

                                                           
28 Biografmysteriet 2004; Cykelmysteriet 2013. Referenserna till de olika delarna i Martin Widmark och Helena 

Willis’ LasseMaja-serie ges med enbart titel och årtal gällande förstautgåvan. För fullständiga referenser, se 

litteraturförteckningen.  
29 Diamantmysteriet 2002. 
30 Mumiemysteriet 2004. 
31 Galoppmysteriet 2009. 
32 Slottsmysteriet 2017. 
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de ha blivit förgiftade men det visar sig att djurens dagtrötthet beror på att butiksbiträdet Frida 

använt butikens dator under natten – Fridas skällande hund håller djuren vakna, vilket 

förklarar att de sover dagtid. I upplösningen av boken ses Frida inte som en brottsling utan 

motivet bakom hennes handling anses vara i linje med vad som är lagligt och regelriktigt 

(även om det orsaker mild olägenhet för djuren). Det gör att jag inte kommer behandla Frida 

som en brottsling i kommande analyser eftersom hon till skillnad från de andra brottslingarna 

som behandlas i undersökningen varken har brutit mot någon i serien gällande lag eller regel. 

Dock behandlas incidenten med de trötta djuren som ett brott eftersom det fanns en misstanke 

om djurplågeri som utreds av Lasse och Maja.33 I resterande 26 böcker finns emellertid 

bakom varje brott också ett tydligt motiv kopplat till brottshandlingen.  

I verklighetens brottsstatistik är trafikbrott den absolut vanligaste typen av brott 

och utgjorde 29 procent av alla lagförda brott år 2016. Den näst vanligaste brottstypen är 

tillgreppsbrott (stöld, snatteri och rån) som under samma år utgjorde 21 procent av alla 

lagförda brott.34 LasseMaja-serien jämfört med vuxendeckarna, som i princip nästan 

uteslutande handlar om mord och våld med dödlig utgång, är mer realistiskt eller i alla fall ger 

en mer sanningsenlig bild av samtida kriminalitet. Att det skiljer sig åt i fiktionen och i 

verkligheten är inte särskilt anmärkningsvärt – kriminallitteraturen placerar sig traditionellt 

som spänning- och underhållningslitteratur, och trafikbrott utgör sällan stoff för spännande 

berättelser. En möjlig orsak till att stöld är den absolut vanligaste brottstypen i LasseMaja-

serien är den unga målgruppen – läsarna möter den typ av brottslighet i sin vardag och kan 

relatera till brottet.  

 

Tabell 1. Typ av brott: antal och andel per brottstyp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Zoomysteriet 2007. 
34 Brottsförebyggandet rådet, Kriminalstatistik 2016. Personer lagförda för brott, Stockholm: Enheten för 

rättsstatistik 2017, s. 14. 

Brottstyp Antal brott Andel i procent 

Stöld 16 59,26% 

Bedrägeri 3 11,11% 

Sabotage 3 11,11% 

Övriga  5 18,52% 

Totalt 27 100% 
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Motiv 

Det klart vanligaste motivet för en brottslig handling är av ekonomisk karaktär, vilket inte är 

särskilt underligt med tanke på att det vanligaste brottet är stöld. Drygt hälften av alla brott 

(15 stycken eller 56 procent) i Valleby begås av ekonomiska motiv (se tabell 2). I exempelvis 

Diamantmysteriet (2002) stjäl Lollo Smitt diamanter för att kunna köpa en sportbil och dyra 

märkeskläder. Även i Biografmysteriet (2004) är brottstypen stöld, då ”Godismannen” stjäl 

hundar för att kunna bedriva utpressning och erhålla pengar till att betala av lånet på en 

hemmabioanläggning. Rektor Ahlberg i Skolmysteriet (2006) drivs också av ekonomiska 

motiv men till skillnad mot Smitt och ”Godismannen” begår han inga stölder utan ägnar sig åt 

sedelförfalskning när han kopierar sedlar i skolans kopiator. I den tidigare nämnda 

Galoppmysteriet (2009) utför även Kruse sina gärningar av ekonomiska motiv. Han vill 

försäkra sig om att hästen med lägst odds att vinna loppet gör det och på så vis erhålla den 

allra högsta utdelningen på tipset genom att låta en bekant tippa på den hästen. (I den här 

situationen är prispengarna lägre än utdelningen om den hästen med lägst odds att vinna 

loppet faktiskt gör det.) 35 

Det näst vanligaste motivet är hämnd (7 stycken eller 26 procent). Cornelia 

Hammarberg i Mumiemysteriet (2004) drivs exempelvis av hämnd. Hon arbetar som städerska 

på museet i Valleby och arbetsförhållandena är usla. Arbetsgivaren Barbro Palm lyssnar inte 

på Hammarbergs kritik. Hon beslutar sig då för att stjäla några av museets föremål – tavlor 

som är ekonomiskt värdefulla men även har ett affektivt värde för Palm. Ett annat exempel på 

brottslighet som begås utifrån hämnd är stölderna i Kyrkomysteriet (2008). Fanny Winter är 

rasande för att hon inte valdes till biskop och stjäl därför biskopskräklan (en symbolisk 

herdestav för biskopar). Även i Födelsedagsmysteriet (2012) är motivet hämnd. Barbro Palm 

arrangerar ett födelsedagsfirande för Muhammed Karat och tre av landets skickligaste 

konditorer tävlar mot varandra i en tårtbakningstävling. Deltagarna i tävlingen får ingen 

ersättning för sitt slit med tårtorna som äts under Muhammed Karats 50-årskalas. En av 

konditorerna, Renate Gloss, stjäl Palms exklusiva halsband som en protest mot det utnyttjande 

hon upplever.36  

Fem brottslingar begår brott av andra motiv, vilka kan vara personliga, som i 

Cirkusmysteriet (2003), där Ballongflickan Miranda är trött på cirkuslivet och dresserar sin 

apa, Sylvester, att begå stölder hos publiken under föreställningarna. Miranda är arg på sin 

pappa och vill förstöra för honom genom sina stölder: en upprörd publik och ett dåligt rykte 

                                                           
35 Diamantmysteriet 2002; Biografmysteriet 2004; Skolmysteriet 2006; Galoppmysteriet 2009. 
36 Mumiemysteriet 2004; Kyrkomysteriet 2008; Födelsedagsmysteriet 2012.  
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leder till att cirkuslivet blir ekonomiskt tufft för pappan. Hennes ilska bottnar i trisstressen att 

bryta upp och resa vidare utan möjlighet att rota sig och skaffa vänner på en plats. Även 

prästen i Biblioteksmysteriet (2007) som stjäl böcker till Jesus har ett annat motiv bakom sin 

handling. Han ser det som en absolut självklarhet att Jesus har rätt till böckerna som finns på 

Vallebys bibliotek och upplever aldrig själv att det finns något olagligt bakom handlingen. De 

redan straffade brottslingarna i Fängelsemysteriet (2015) som rymmer för att slippa sitta 

bakom lås och bom begår också brott av annat motiv, de vill ut i frihet.37  

 De motiv som finns bakom de brottsliga gärningarna i barnlitteraturen skiljer sig 

från den samtida kriminallitteraturen riktad till vuxna läsare. I Karl Berglunds studie sker 

endast ungefär 15 procent av morden av ekonomiska motiv.38 Det vanligaste motivet i 

kriminalromanerna för vuxna i Berglunds studie är hämnd, vilket ligger bakom 30 procent av 

alla brott med dödlig utgång. I LasseMaja-serien är hämnd det näst vanligaste motivet (26 

procent), som nämnts tidigare. Hämnd är ett klassiskt och återkommande motiv i litteraturen 

som återfinns i de flesta genrer vilket gör att det är lätt att känna igen och identifiera även för 

de unga läsarna. Den näst vanligaste är motivet i Berglunds studie är ”mörkläggning”, där 

mord begås för att dölja något annat. Mörkläggning förekommer inte som motiv i serien om 

LasseMajas detektivbyrå: där finns inga brott som begås för att dölja något annat.39  

 

Tabell 2. Motiv för brott: antal och andel per motiv.  

Brottsmotiv Antal brott Andel i procent 

Ekonomiska motiv 15 55,56% 

Hämnd 7 25,93% 

Övriga/blandade motiv 5 18,52% 

Totalt 27 100% 

 

2.2 Vallebys brottslingar 

Det finns i de hittills utgivna LasseMaja-böckerna 31 unika brottslingar. Jag har valt att enbart 

räkna den skyldiga vid ett tillfälle: några få av dem är återfallsförbrytare och återkommer i 

brottslig verksamhet vid ytterligare ett tillfälle i serien. Ett exempel på återfallsförbrytare 

finns i Fängelsemysteriet (2015), där alla tre brottslingar gjort sig skyldiga till brott och dömts 

                                                           
37 Cirkusmysteriet 2003; Biblioteksmysteriet 2007; Fängelsemysteriet 2015.  
38 Berglund 2017b, s. 42–43.  
39 Berglund 2017b, s. 42–43.  
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i en tidigare bok.40 Rektor Ahlberg, Lollo Smitt och doktor Moberg genomför rymningen från 

fängelset under en teateruppsättning men återfinns innan de lämnat Valleby av Lasse och 

Maja.41  

I fyra femtedelar av brotten (22 av 27 brott, eller 81 procent) är gärningsmannen 

ensam, medan det i de återstående tillfällena (5 av 27 brott, eller 19 procent) är två eller tre 

brottslingar som tillsammans begår dådet. Ett exempel på samverkande brottslingar finns i 

Guldmysteriet (2006) där bankdirektör Per Kraage, kamrer Rutger Björkhage och vaktchef 

Maria Gonzales de la Cruz tillsammans planerar och genomför en stöld av 250 kilo guld. I 

Hotellmysteriet (2002) består brottslingarna av en familjeliga på tre personer som tillsammans 

reser runt i landet och utför bedrägerier.42 

 

Kön 

Av de hittills 31 ertappade brottslingarna i Valleby är 13 kvinnor (42 procent) och 18 män (58 

procent). Det skiljer sig från Berglunds studie av könsfördelningen hos gärningsmännen i 

kriminallitteraturen riktad mot vuxna läsare, där närmare tre fjärdedelar är män (72 procent) 

medan en knapp fjärdedel är kvinnor (24 procent). Berglund nämner i sin studie att 

förhållandet mellan män och kvinnor i hans studie påminner om verkligheten även om män i 

ännu högre grad dominerar brottsstatistiken.43 Enligt Brottsförebyggandet rådets statistik för 

lagföringsbeslut år 2016 avsåg 83 procent av alla beslut män (och resterande 17 procent 

kvinnor).44 I Valleby tycks med andra ord kvinnor vara mer benägna att begå brott än i de 

svenska vuxendeckarna eller i verkligheten. Det kan å ena sidan ses som jämställt då 

fördelningen av kvinnliga respektive manliga brottslingar är relativt jämn i serien. Å andra 

sidan ger böckerna en skev bild av verkligheten eftersom fördelningen av manliga och 

kvinnliga brottslingar inte alls är särskilt jämställd, utan män är klart överrepresenterade i 

brottsstatistiken. Värt att notera är även att samtliga i serien hittills upptäckta 

återfallsförbrytare är män.45  

 

 

 

                                                           
40 Diamantmysteriet 2002; Skolmysteriet 2006; Sjukhusmysteriet 2010. 
41 Fängelsemysteriet 2015.  
42 Guldmysteriet 2006; Hotellmysteriet 2002. 
43 Berglund 2017b, s. 31.  
44 Brottsförebyggandet rådet 2017, s. 42.  
45 Fängelsemysteriet 2015.  
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Tabell 3. Brottslingar: fördelning kön – antal och andel.  

 

  

 

 

 

 

Ålder 

De skyldigas ålder (se tabell 4) har i vissa fall varit tydlig och enkel att uppskatta. Vid några 

tillfällen har åldern rentav framgått i texten. Exempelvis berättas det att diamantsliparen Lollo 

Smitt är 29 år gammal och att sjuksyster Mary som förekommer i Kärleksmysteriet (2009) är 

32 år gammal. I de tre fall (10 procent) där brottslingen är under 20 år är det också enkelt att 

urskilja åldern precis som det på liknande vis är tydligt att Fransy Vik i Saffransmysteriet 

(2006) är pensionär.46  

Vid några tillfällen har det dock varit svårt att bedöma om en brottsling är en 

ung vuxen eller i lägre medelålder på samma sätt som det varit svårt att urskilja om någon är i 

lägre eller övre medelålder. I flera fall har jag använt mig av illustrationerna i böckerna för att 

ålderskategorisera brottslingarna. Jag har vid dessa analyser undersökt hårfärg, kläder, 

åldersrelaterade tecken (rynkor, glasögon, käppar och dylikt) samt väskor och accessoarer. 

Prästen, som är en av de återkommande karaktärerna genom hela serien, illustreras utan hår 

på huvudet. I Kyrkomysteriet (2008) är han på väg att pensionera sig och ersättas av en ny 

präst men väljer att fortsätta arbeta. Jag har använt prästens utseende som en referens i 

kategorin övre medelålder då flera yrkesverksamma illustreras som tunnhåriga, gråhåriga eller 

i avsaknad av hår.47 

I andra fall har åldersbestämningen utgått ifrån hur personen uppträtt och 

förhållit sig till andra karaktärer. Fotografen Pia Penn-Tax som förekommer i 

Tidningsmysteriet (2005) har nyligen gift sig samt försökt att förtränga en barndom präglad av 

mobbning. Men när minnena aktualiseras hämnas hon bland annat mot ”dagisfröken”, rektorn 

på skolan och prästen för att de valde att inte se hennes utsatthet. Penn-Tax kategoriseras 

därmed som ung vuxen – hade hon varit över 35 år hade det sannolikt inte varit aktuellt att 

rikta hämnden mot nuvarande ”dagisfröken", rektor och präst i Valleby.48   

                                                           
46Diamantmysteriet 2002 s.77; Kärleksmysteriet 2009, s. 22, Saffransmysteriet 2006. 
47 Kyrkomysteriet 2008. 
48 Tidningsmysteriet 2005. 

Kön Antal brottslingar Andel i procent 

Man 18 58,06% 

Kvinna 13 41,94% 

Totalt 31 100% 
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Utifrån detta slags övervägningar får man fram att tre tiondelar (29 procent) av 

alla brottslingar i Valleby tillhör lägre medelålder (cirka 36–50 år) och en dryg tredjedel (35 

procent) tillhör övre medelålder (cirka 51–65 år). I sju av fallen (23 procent) är brottslingen 

mellan 20 år och 35 år och enbart en av de skyldiga Fransy Vik, är över 65 år och 

pensionerad.  

I tre av fallen (10 procent) begås brottet av ett barn. Dottern i familjen Åkerö i 

Hotellmysteriet (2002) reser tillsammans med sina föräldrar runt i landet och iscensätter en 

värdefull hunds försvinnande. Ballongflickan Miranda begår fickstölder med hjälp av sin 

dresserade apa i Cirkusmysteriet (2003). (Miranda slipper straff och kommer att bli 

klasskamrat till Lasse och Maja: hon är också det enda barnet förutom protagonisterna som 

återkommer i flera av seriens böcker.) I Cykelmysteriet (2013) är en av deltagarna som begår 

fusk för att vinna loppet ett barn, Emelie som byts ut av sin tvillingsyster efter drygt halva 

loppet (Cykelmysteriet är följaktligen ett exempel på en bok där endast en typ av brott begås, 

men där det finns flera brottslingar som begår det).49  

I Berglunds studie av åldersfördelningen i kriminallitteraturen för vuxna är 6 

procent av förövarna barn under 20 år och 20 procent unga vuxna, vilket är ungefär samma 

andelar som i LasseMaja-serien. Den absolut vanligaste ålderskategorin, lägre medelålder, 

utgör 48 procent och 15 procent av gärningsmännen är i övre medelåldern. Enbart 10 procent 

är pensionärer. Generellt sett är alltså brottslingarna i LasseMaja-serien äldre än förövarna i 

Berglunds urval av kriminalromaner: 39 procent är över 50 år vilket motsvaras av 27 procent i 

vuxenlitteraturen.50 I verkligheten är de straffade något yngre än i Valleby. Statistik visar att 

antalet lagförda brott år 2016 är som allra högst i åldersgruppen 30–49 år och att 

lagföringsbeslut mot personer i åldern 21–29 år respektive 30–49 år utgör tillsammans 63 

procent. Lagföringsbeslut mot ungdomar 15–20 år utgör 18 procent av samtliga 

lagföringsbeslut.51 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Cykelmysteriet 2013; Cirkusmysteriet 2003; Hotellmysteriet 2002; Saffransmysteriet 2006.  
50 Berglund 2017b, s. 41. 
51 Brå 2017, s. 38–39; Straffbarhetsåldern i Sverige är 15 år vilket innebär att påföljd inte får tilldelas för brott 

om gärningsmannen var under 15 år då brottet begicks.  
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Tabell 4. Brottslingar: fördelning ålder – antal och andel.  

 

 

Socioekonomisk grupp 

En annan faktor som går att undersöka i LasseMaja-serien är klass eller socioekonomisk 

grupp, som också kräver vissa avgränsningar. I gruppen medelklass har jag valt att placera 

brottslingar med yrken som vanligen kräver utbildning, exempelvis präst, sjuksköterska, 

läkare, fotograf och chef över caféverksamhet. Detta gör att det är en ganska stor bredd i 

gruppen eftersom det är en sammanslagning av lägre- och övre medelklass. Beräknat på detta 

sätt kommer två femtedelar (42 procent) av brottslingarna i från medelklassen (se tabell 5). 

Exempel på brottslingar tillhörande medelklassen är Steve Marsaan i Cafémysteriet (2003), 

som äger caféet och har några anställda, samt rektor Ahlberg i Skolmysteriet (2006) och 

konditorn Renate Gloss i Födelsedagsmysteriet (2015).52 

Näst vanligast är brottslingar från arbetarklassen (7 stycken eller 23 procent). I 

gruppen arbetarklass finns brottslingar med yrken där det ofta inte krävs någon form av 

specifik utbildning, som städerska, betjänt, assistent och godisförsäljare. Några brottslingar 

som tillhör denna grupp är den hämndlystna städerskan Cornelia Hammarberg i 

Mumiemysteriet (2004) och spåkvinnan Tahita som bland annat figurerar i Campingmysteriet 

(2010): hon bor i en husvagn på Gunnarssons camping och försörjer sig på sina mer eller 

mindre lyckade spådomar.53 

I gruppen med yrkeskriminella återfinns familjen Åkerö i Hotellmysteriet (2003) 

och bankrånaren Robbert Vik i Saffransmysteriet (2006). Två brottslingar tycks vara 

hemmahörande i överklassen, vilket motsvarar 6 procent av alla brottslingar. Det är greve 

Erik von Farsen i Slottsmysteriet (2017) och bankdirektör Per Kraage i Guldmysteriet 

(2006).54  

                                                           
52 Cafémysteriet 2003; Skolmysteriet 2006; Födelsedagsmysteriet 2015. 
53 Mumiemysteriet 2004; Campingmysteriet 2010.  
54 Hotellmysteriet 2003, Saffransmysteriet 2006; Slottsmysteriet 2017; Guldmysteriet 2006. 

Ålder Antal brottslingar Andel i procent 

Barn el. ungdom (ca 0–19) 3 9,68% 

Ung vuxen (ca 20–35) 7 22,58% 

Lägre medelålder (ca 36–50) 9 29,03% 

Övre medelålder (ca 51–65) 11 35,48% 

Pensionär 1 3,23% 

Totalt  31 100% 
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Fem brottslingar tillhör varierande socioekonomiska grupper eller är 

svårbestämda. Fransy Vik i Saffransmysteriet (2006) är pensionär och det är oklart vad hon 

gjort innan pensionen. Den före detta simhopparen Bolinder samt toppryttaren Kruse, som 

lever på sin idrott, återfinns också i denna grupp. De två barnen, Emelie i Cykelmysteriet 

(2003) och Ballongflickan Miranda i Cirkusmysteriet (2003), är också svårbestämda. Det ges 

ingen information om Emelie i boken mer än att hennes pappa berättar att hon är bra på att 

cykla samt att hon har en tvillingsyster. Ballongflickan Miranda lever först på en cirkus, sedan 

i Valleby tillsammans med sin pappa som efter cirkuslivet börjar arbeta som vaktmästare.55  

I kriminallitteraturen för vuxna ser den socioekonomiska fördelningen något 

annorlunda ut även om det finns vissa likheter. Den i särklass största gruppen i Berglunds 

studie, som utgör en tredjedel (33 procent) av mördarna, är kriminella från lägre medelklass. 

En dryg tiondel (14 procent) härstammar från övre medelklass, vilket gör att medelklassen 

tillsammans utgör 47 procent, att jämföra med 42 procent i LasseMaja-serien. En dryg tiondel 

(13 procent) av mördarna i Berglunds studie återfinns i arbetarklassen jämfört med nästan en 

fjärdedel (23 procent) i LasseMaja-böckerna – det är alltså vanligare att brottslingar tillhör 

arbetarklassen i Valleby än i vuxendeckarna. Från samhällets absoluta toppskikt överklassen 

kommer 16 procent av mördarna i Berglunds studie – att jämföra med drygt 6 procent av 

brottslingarna i Valleby – och i gruppen yrkeskriminella återfinns 12 procent, att jämföra med 

13 procent i LasseMaja-serien. 56 

Berglund påpekar i sin studie att i verklighetens brottsstatistik gällande mord 

förekommer nästan inga gärningsmän i överklassen. Det är heller inte lika vanligt med 

mördare från medelklassen som det är i fiktionen. Berglund menar att ett skäl skulle kunna 

vara att författare konstruerar gärningsmän som läsaren kan relatera till och känna större fasa 

inför.57 I barnlitteraturen är det också möjligt att skildringen av brottslighet i den egna 

samhällsklassen leder till identifikation och igenkänning vilket underlättar läsningen för unga 

eftersom miljöerna troligtvis är bekanta.  

 

 

 

 

 

                                                           
55 Saffransmysteriet 2006; Cykelmysteriet 2003; Cirkusmysteriet 2003.  
56 Berglund 2017b, s. 33. 
57 Berglund 2017b, s. 33–34.  
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Tabell 5. Brottslingar: socioekonomisk fördelning – antal och andel.  

Socioekonomisk grupp Antal brottslingar Andel i procent 

Överklass 2 6,45% 

Medelklass 13 41,94% 

Arbetarklass 7 22,58% 

Yrkeskriminella 4 12,90% 

Svårbestämda/ 

varierande 

5 16,13% 

Totalt 31 100% 

  

Etnicitet  

Vad gäller etnicitet kan samtliga brottslingar i serien uppfattas som svenskar – de lever sina 

liv i eller nära Valleby. Alla karaktärer i serien talar svenska, om än några med inslag av ord 

från annat västeuropeiskt språk – framför allt de romanska: spanska, franska och italienska. 

Ett fåtal av brottslingarna har ett namn som signalerar annat etniskt ursprung, exempelvis 

Renate Gloss, Steve Marsaan, Franco Bollo och Zybastian.58  

Den största gruppen av brottslingar, som utgör fyra femtedelar (81 procent), 

består av svenskar utan invandrarbakgrund (se tabell 6). Fem brottslingar (16 procent) tillhör 

gruppen svenskar med invandrarbakgrund i Västeuropa. I gruppen finns Franco Bollo, som 

ursprungligen är från Italien och vars pappa fortfarande bor kvar där. I gruppen placeras också 

vaktchefen Maria Gonzales de la Cruz, som figurerar i Guldmysteriet (2006) – hon har 

spanskt påbrå och använder spanska uttryck i sitt tal samt dansar Flamenco vid några tillfällen 

i boken.59 En av brottslingarna, Tahita i Campingmysteriet (2010), kan anses ha östeuropeiskt 

påbrå. Hon beskrivs i texten som en svarthårig ung kvinna och illustreras med stort lockigt hår 

och färgstarka kläder. Hon bor i en husvagn på Gunnarssons camping och försörjer sig på sina 

spådomar. (I Cykelmysteriet (2013) använder Lasse och Maja en del av sina prispengar till att 

köpa en sovsäck åt Tahita så att hon inte ska behöva frysa på vintern i sin husvagn.)60 

I Berglunds studie över vuxenlitteraturens kriminalromaner är ungefär tre 

fjärdedelar (74 procent) av förövarna vita svenskar utan invandrarbakgrund, vilket är något 

lägre än i serien om Maja och Lasse. En intressant skillnad i vuxenlitteraturen är att 18 

                                                           
58 Födelsedagsmysteriet 2015; Cafémysteriet 2003; Fotbollsmysteriet 2008; Modemysteriet 2016.  
59 Fotbollsmysteriet 2008; Guldmysteriet 2006.  
60 Campingmysteriet 2010, s. 40–41; Cykelmysteriet 2013.  
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procent av mördarna har annan nationalitet än svensk, där västeuropéer och amerikaner utgör 

11 procent av alla mördare.61 Brottslingarna i Valleby tycks samtliga ha svensk nationalitet.62  

Överlag är befolkningen i Valleby ljushyade med skandinaviskt eller 

sydeuropeiskt utseende i illustrationerna. Undantaget är den mörkhyade karaktären Ivy Roos 

som bor tillsammans med sin hund Karl-Filip och medverkar i flera av seriens böcker. Bland 

de återkommande karaktärerna i Valleby finns också Muhammed Karat, som driver en 

juvelerarbutik och är den rikaste mannen i hela samhället. Karats illustreras med stora svarta 

mustascher och mörkt hår. Han är en emotionell man i 50-årsåldern som har nära till sina 

känslor och använder uttryck som: ”Men nu har min lyckas stjärna slocknat” och ”Min kamel 

i öknen. Mitt tält i oasen.”63 Karats närmast stereotypa framställning tyder på att han har ett 

ursprung från Mellanöstern. Valleby skildras således som ett relativt mångkulturellt litet 

samhälle, med det är oftast svenskar utan invandrarbakgrund som begår brotten.  

 

Tabell 6. Brottslingar: etnicitet – antal och andel.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3 Påföljderna i Valleby 
Vad som händer efter att Lasse, Maja och polismästaren har löst ett brott och avslöjat den 

skyldiga går ofta att läsa i Valleby-Bladet som fungerar som en avslutande sammanfattning av 

incidenterna i den aktuella boken. Den vanligaste följden av brottslig verksamhet i Valleby 

tycks vara arrestering och fängelse (se tabell 7). Men intressant att notera är att endast sju 

                                                           
61 Berglund 2017b, s 35–36.  
62 ”Nationalitet” enligt Nationalencyklopedins definition: ”term som vanligen används som synonym till 

medborgarskap i en stat”. (Samtliga karaktärer i Valleby uppfattas inneha svenska medborgarskap.)  
63 Guldmysteriet 2002, s.19; Födelsedagsmysteriet 2012 s.17. 

Etnicitet Antal brottslingar Andel i procent 

Svenskar utan 

invandrarbakgrund 

25 80,65% 

Svenskar med 

invandrarbakgrund - 

Västeuropa 

5 16,13% 

Svenskar med 

invandrarbakgrund - 

Östeuropa 

1 3,23% 

Totalt  31 100% 
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tiondelar (22 stycken eller 71 procent) av alla brottslingar får en påföljd för brottet i form av 

fängelse medan de återstående brottslingarna frias (9 stycken eller 29 procent). Den 

straffskala som tillämpas i Valleby tycks med andra ord vara högst begränsad (inga böter eller 

andra påföljder utdelas i någon av de hittills utkomna delarna).  

 

Tabell 7. Påföljd för brott: antal och andel per kategori.  

Påföljd Antal brottslingar Antal i procent 

Arresteras/fängelse 22 70,97% 

Frias 9 29,03% 

Totalt 31 100% 

 

Brottslingarna som inte straffas 

I de fall när den kriminella gärningen undgår rättsliga påföljder finns det ömmande 

omständigheter. Framförallt är det polismästaren som anser att han inte kan arrestera 

vederbörande utan låter henne eller honom gå fri: han tycks agera den dömande instansen i 

Valleby. Ett exempel på när en brottsling frias för ett brott finns i Tågmysteriet (2005). 

Konduktören Fritiof försöker där rädda den lokala brottarklubben och stjäl pengar som fraktas 

på tåget mellan Valleby och Kristinelund. Fritiof är en gammal skolkamrat till polismästaren, 

vilket gör gripandet problematiskt. Polismästaren ställs inför ett moraliskt dilemma och vill 

inte gripa sin gamle vän: ” … så tänkte du, fyller polismästaren i, att när du såg att pengarna 

låg helt obevakade i godsvagnen, så borde du ta hand om dem, tills du hade tillfälle att lämna 

tillbaka dem till polisen – eller hur?”64 

Ytterligare exempel på brottslingar som slipper straff är fotografen Pia Penn-

Tax i Tidningsmysteriet (2005). Hon undgår straff efter att ha berättat om barndomens 

mobbning, vilket tycks rättfärdiga hennes brottsliga handlingar, som i det här fallet är ganska 

grova former av förtal i Valleby-Bladet. Även fotbollstränaren Franco Bollo slipper undan 

straff efter sin pokalstöld i Fotbollsmysteriet (2008). Han bryter ihop och gråter efter sitt 

erkännande för polismästaren, Maja och Lasse. Vaktmästaren Risto i Schlagersabotören 

(2012) saboterar Vallebys schlagerfestival eftersom dottern Miranda är för ung att tävla. 

Miranda får till sist sjunga sitt bidrag och vinner tävlingen och alla är överens om att Ristos 

saboterande var motiverat. Cyklisterna i Cykelmysteriet (2013) slipper straff för sabotaget 

under loppet men diskvalificeras från tävlingen (Lasse, som cyklade in som fyra vinner loppet 

                                                           
64 Tågmysteriet 2005, s. 82.  
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och prispengarna). Spåkvinnan Tahita i Campingmysteriet (2010) och Ballongflickan Miranda 

i Cirkusmysteriet (2003) frias av ömmande skäl.65 

I ett av fallen förstår inte brottslingen att någon kriminell handling har begåtts. 

Det är prästen i Biblioteksmysteriet (2007), som stjäl böcker på biblioteket för att skänka till 

Jesus under Kristi himmelsfärd. Maja frågar polismästaren om inte prästen ska arresteras och 

får till svar: ”– Nja, böckerna har jag ju här. Och Gud har nog redan förlåtit honom, så varför 

skulle jag, Randolf Larsson … en enkel polismästare …”.66  

I ett avsnitt i Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (2015) om 

maktstrukturer i barndeckare nämner Corina Löwe att det går att urskilja en gräns mellan 

brottslingar som misslyckats och erbjuds en andra chans och de som valt att ställa sig utanför 

samhället. Hon menar att detta även kan urskiljas i LasseMaja-serien där de som varit utsatta 

för någon form av förtryck som exempelvis den utnyttjade städerskan Cornelia Hammarberg i 

Mumiemysteriet (2004), tillhör de som misslyckats och får en andra chans istället för 

fängelse.67 I sitt examensarbete visar Isabella Immonen att brottslingarnas motiv spelar 

”betydande roll för vad konsekvenserna blir” och urskiljer ett mönster där situationen har 

betydelse för om den skyldiga straffas eller inte. Immonen menar att i de fall där brottslingen 

begått en större stöld eller ett bedrägeri, alternativt utnyttjat någon emotionellt, blir påföljden 

hårdare än vid mindre allvarliga brott. I sex av de fjorton böcker (43 procent) Immonen 

undersökt år 2016 slipper brottslingen straff och frias. Dock har urvalet i Immonens studie 

baserats på 14 av 25 utgivna böcker mellan år 2002 och år 2015.68 Det kan tyckas skilja sig åt 

från hur det ser ut i de idag 27 utgivna böckerna, där 29 procent av brottslingarna frias, även 

om någon egentlig jämförelse inte är möjlig. Det tycks utifrån detta alltså som att 

kriminaliteten i Valleby blivit tyngre i seriens senare böcker och att färre ömmande 

omständigheter föreligger, något som delvis bekräftas vid ett närmare studium. I de första 14 

böckerna undgår brottslingarna bakom sex av brotten (43 procent) påföljd medan i det i 

seriens senare 13 böckerna är förövarna bakom fyra brott (31 procent) som slipper straff. 

Materialet är dock så pass litet att någon generell slutsats inte är rimlig att dra mer än att en 

viss tendens pekar mot att brotten blivit något allvarligare i seriens senast utgivna böcker. 

 

 

                                                           
65Campingmysteriet 2010; Cirkusmysteriet 2003; Cykelmysteriet 2013; Fotbollsmysteriet 2008; 

Schlagersabotören 2012; Tidningsmysteriet 2005. 
66 Biblioteksmysteriet 2007, s. 85. 
67 Löwe 2015, s.152; Tidningsmysteriet 2005; Mumiemysteriet 2004. 
68 Immonen 2016, s. 24–25.  



25 

 

I stadens fängelse 

I de fall där brottet leder till påföljd förefaller fängelsestraff vara det mest frekventa – eller 

rent av det enda förekommande – straffet. Exempelvis i Diamantmysteriet (2002) går det att 

läsa att Lollo Smitt får ett långt fängelsestraff.69 Även om Zybastian i Modemysteriet (2016) 

står det i Valleby-Bladet: ”Brottslingen sitter nu bakom lås och bom i stadens fängelse […]”.70  

I några av böckerna framkommer det inte om brottslingarna fått ett tidsbestämt fängelsestraff 

utan bara att de arresterats. 

 I Fängelsemysteriet (2015) som utspelar sig i Vallebys fängelse har den redan 

straffade trion bestående av rektor Ahlberg, Lollo Smitt och doktor Moberg framträdande 

roller. Lasse och Maja befinner sig på plats i fängelset för att hjälpa prästen att regissera en 

uppsättning av Hamlet med de skådespelande internerna. Illustrationerna av fängelset visar på 

flera numrerade celler varav samtliga celldörrar har tre lås.71 Under förberedelserna av Hamlet 

undrar Maja om de fängslade inte är arga på henne och Lasse för att de satte dit dem och får 

veta av fängelsechef Agata Kula att internerna hoppas bli utsläppta i förtid för gott 

uppförande. Men som tidigare nämnts rymmer de skådespelande fångarna under premiären av 

Hamlet. Trion kommer inte särskilt långt, utan en brand i Zoobutiken stopper dem och istället 

för att lämna landet hjälps rymmarna åt att rädda djuren från att brinna inne. Polismästaren är 

mycket berörd när han tvingas återlämna rymmarna till fängelset. I Valleby-Bladet dagen efter 

står det att ”[f]ängelsedirektör Agata Kula låter hälsa att de tre klienterna nu har fått nya celler 

en trappa upp i fängelset, men att deras fortsatta vistelse nog inte ska bli så långvarig.”72 

 Överlag förmedlas en positiv syn på människors förmåga att ansvara för sina 

handlingar i serien om Maja och Lasse. I de fall där det finns särskilt ömmande 

omständigheter bakom brottet ges en andra chans, vilket tydliggörs vid de tillfällen då straff 

uteblir. Det finns även, precis som Nina Goga visat, en positiv syn på rättsväsendet och ett 

samhällsbekräftande förhållningssätt till brott och straff. 73  Påföljden för ett brott eller i de fall 

där sådan saknas kan härledas till motivet i mycket högre utsträckning än till det faktiska 

brottet. Med andra ord vekar straffskalan och lagföringen i Valleby utgå ifrån motivet och inte 

från brottet som sådant. 

 

 

                                                           
69 Diamantmysteriet 2002, s. 77.  
70 Modemysteriet 2016, s. 104. 
71 Fängelsemysteriet 2015, s. 28–29. 
72 Fängelsemysteriet 2015, s. 105. 

73 Goga 2012, s. 80. 
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Den typiska brottslingen i Valleby 

Hur ser då avslutningsvis den typiska brottslingen ut i Valleby? Som framgått är det 

vanligaste brottet och motivet stöld utifrån ekonomiska motiv. Vad gäller kön är det nästan 

lika vanligt med en kvinnlig som en manlig brottsling. I typfallet planerar, verkar och 

genomför hen sin handling ensam. Hen är mellan 51 och 65 år gammal (övre medelålder) med 

svenskt ursprung utan invandrarbakgrund och återfinns vanligtvis inom medelklassen. Hen 

löper en 70-procentig risk att hamna i stadens fängelse, och i de fall brottslingen undgår 

påföljd finns ömmande omständigheter bakom gärningen. 

 

3 Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att studera brott och straff i Martin Widmarks och Helena 

Willis’ barndeckarserie om LasseMajas detektivbyrå för att undersöka vilka normer gällande 

kriminalitet och vilka didaktiska samt moraliska värderingar som verken kan sägas förmedla. 

För att tydliggöra seriens relation dels till deckargenren överlag, dels till den verklighet i 

vilken böckerna skrivs och läses görs jämförelser också med kriminaliteten i deckare för 

vuxna och med verklig brottsstatistik. 

Kriminaliteten i Valleby finns i de flesta miljöer som Lasse och Maja rör sig i – 

bland annat i skolan, på caféet och på fotbollsplanen. Platserna som skildras i Valleby där 

brotten utspelar sig kan överensstämma med de miljöer som de unga läsarna befinner sig i, 

vilket möjliggör identifikation och inbjuder till igenkänning av det egna samhället. I de hittills 

27 utgivna böckerna är stöld det mest frekventa brottet och motiv av ekonomisk karaktär det 

allra vanligaste. En möjlig orsak till att stöld är den absolut vanligaste brottstypen i böckerna 

om Lasse och Maja är seriens unga målgrupp – barnen möter den typen av brottslighet i sin 

vardag och kan relatera till brottet. Ett annat vanligt förekommande motiv i serien är hämnd 

vilket även är det vanligaste motivet bakom morden i kriminallitteraturen riktad mot vuxna. 

Hämnd är ett klassiskt motiv som ofta återfinns i litteraturen vilket gör det lätt för både vuxna 

och barn att relatera till.  

I Valleby kan brottslingen lika gärna vara en kvinna som en man vilket skiljer 

sig från både kriminallitteraturen för vuxna och verklig brottsstatistik. Den relativt jämlika 

skildringen av brottslingarna i Valleby kan således ses som ett tecken på ett ganska jämställt 

samhälle samtidigt som kontrasten mot verkligheten blir markant, då verklighetens förövare i 

hög utsträckning är en man. Sett till ålder är det framför allt den något äldre delen av 

befolkningen som begår brott i Valleby, då flest gärningsmän återfinns i gruppen övre 
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medelålder. En klar majoritet av brottslingarna är svenskar utan invandrarbakgrund och tillhör 

medelklassen även om Valleby kan tyckas vara ett ganska mångkulturellt samhälle då flera av 

de återkommande karaktärerna har annan etnicitet än svensk. Bilden som förmedlas utifrån 

serien är att vem som helst egentligen kan vara en brottsling – allt från ballongförsäljande 

flickor i tioårsåldern eller föräldrapar till läkare, präster och grevar – även om det finns 

återkommande drag som är mer typiska att brottslingen uppfyller (gällande kön, ålder, 

socioekonomisk grupp och etnicitet).  

Vad gäller Lasse och Maja gestaltas de utan föräldrar eller andra vårdnadshavare 

och tycks få sköta sig själva. De har inga tider att passa eller verkar ha några svårigheter att 

vara ute och bedriva spaning nattetid. I Valleby är det således barnen som är ansvarstagande 

och självständiga och får ta vid när de vuxna inte förmår att uppfylla sitt ansvar – 

polismästaren misslyckas med att lösa brott, prästen lever efter sina egna moraliska regler och 

rektorn begår sedelförfalskning. Vuxenvärlden går således inte att lita på fullt ut. Trots det är 

det polismästaren som står som den dömande instansen i Valleby och svarar för om fängelse 

ska vara påföljden för ett brott eller om brottslingen ska få en andra chans. 

Bortsett från detta skildrar LasseMaja-serien överlag en positiv syn på samhället 

och dess rättsväsende. Dessutom förmedlas en uppfattning om att det ibland är speciella 

situationer som får människor att begå brott samt att det finns särskilda omständigheter då en 

förövare inte bör straffas. Som analysen visar förekommer det i flera av fallen att 

brottslingarna undslipper rättslig påföljd om motivet varit av ömmande karaktär. Å ena sidan 

förmedlar böckerna en bild av att brott är något som begås av någon som är inte förmår något 

annat för att påverka i en utsatt situation. Å andra sidan skildras också motsatsen – 

brottslingen är någon som stjäl stora summar pengar med enbart avsikten att använda dem för 

eget behov utan någon empati för dem som drabbas. Att brottslingens motiv påverkar om 

brottet leder till påföljd eller inte är intressant och till viss del olik verklighetens straffskala. 

En värdering som böckerna kan sägas utrycka på den här punkten är att vem och varför någon 

begår en kriminell handling har högre betydelse än vad som faktiskt gjorts.   

Undersökningens begräsande omfång – endast en barndeckarserie undersöks – 

ger ingen fullständig bild av hur det ser ut i den svenska kriminallitteraturen för barn och 

ungdom. För att kunna dra några mer övergripande slutsatser hade fler samtida deckarserier 

behövt studerats. Det hade även varit intressant att göra en djupare jämförelse med hur det ser 

ut i verklig brottsstatistik eftersom kriminallitteraturen verkar särskilja sig från verkligheten, 

liksom att och föra en diskussion kring vilka aspekter som påverkar skildringen av 
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kriminaliteten i barn- och ungdomslitteraturen. Men allt sådant får anstå till kommande 

forskning. 
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Del Titel (utgivningsår) Brott Gärningsmän Motiv Påföljd

1 Diamantmysteriet (2002) Stöld, någon stjäl diamanter från 

Muhammed Karats butik under arbetstid. 

Lollo Smitt, 29 år, diamantslipare 

(medelklass), engelsk härkomst. 

Pengar, Smitt vill köpa dyra saker. Fängelse

2 Hotellmysteriet (2002) Bedrägeri, iscensätter stöld av hund. Familjen Åkerö (mamma, pappa och 

dotter). Dotter: cirka 10 år, föräldrar: 

lägre medelålder, (yrkeskriminella), 

svensk härkomst. 

Pengar, genomfört bluffen på fler hotell. Fängelse

3 Cirkusmysteriet (2003) Stöld, ficktjuv stjäl värdeföremål under 

cirkusföreställningar.

Ballongflickan, cirka 10 år, cirkusartist 

(oklar klasstillhörighet), svensk 

härkomst.

Övriga,  Ballongflickan är ensam och trött 

på att resa land och rike. 

Inget

4 Cafémysteriet (2003) Annat (rån), upprepade rån mot caféet 

Marsaan.

Steve Marsaan, medelålder, caféägare 

(medelklass), fransk härkomst.

Pengar, Marsaan vill slippa skatta för 

caféets inkomster.

Fängelse

5 Mumiemysteriet (2004) Stöld,  tavlor på muséet. Cornelia Hammarberg, övre medelålder, 

städerska (arbetarklass), svensk härkomst. 

Hämnd, mot arbetsgivare. Fängelse

6 Biografmysteriet (2004) Stöld, fyra hundar samt utpressning för att 

återfå dem.

"Godismannen", ung vuxen, 

godisförsäljare (arbetarklass), svensk 

härkomst. 

Pengar, att betala en 

hemmabioanläggning.

Fängelse

7 Tågmysteriet (2005) Stöld, gamla sedlar som ska transporteras 

och förstöras i Kristinelund. 

Fritiof, övre medelålder, lokförare 

(medelklass), svensk härkomst. 

Pengar, kunna fortsätta med den lokala 

brottarklubben. 

Inget

8 Tidningsmysteriet (2005) Annat (förtal), kända Vallebybor utsätts för 

förtal i tidningen.

Pia Penn-Tax, ung vuxen, fotograf 

(medelklass), svensk härkomst.

Hämnd, Penn-Tax blev mobbad som barn 

och ingen vuxen reagerade.  

Inget

9 Skolmysteriet (2006) Bedrägeri, kopierar pengar i skolans 

kopiator. 

Ahlberg, övre medelålder, rektor 

(medelklass), svensk härkomst. 

Pengar, har separerat och fått en sämre 

ekonomisk situation. Bland annat köpt 

sportbil. 

Fängelse

10 Guldmysteriet (2006) Stöld, 250 kg guld. 1. Per Kraage, övre medelålder, 

bankdirektör (överklass), svensk 

härkomst.                                                                            

2. Rutger Björkhage, övre medelålder, 

kamrer (medelklass), svensk härkomst.                            

3. Maria Gonzales de la Cruz, lägre 

medelålder, vaktchef (medelklass), 

spansk härkomst.

Pengar Fängelse



11 Saffransmysteriet (2006) Stöld, saffran. 1. Fransy Vik, pensionär (oklar 

klasstillhörighet), svensk härkomst.                                         

2. Robbert Vik, yngre medelålder, 

bankrånare (yrkeskriminell), svensk 

härkomst.

Pengar Fängelse

12 Zoomysteriet (2007) Annat, djuren i zoobutiken verkar fara illa. Finns ingen brottsling. Saknas Inget

13 Biblioteksmysteriet (2007) Stöld, böcker från biblioteket. Prästen, övre medelålder, (medelklass), 

svensk härkomst. 

Övriga, gåvor till Jesus under Kristi 

himmelsfärd.

Inget

14 Fotbollsmysteriet (2008) Stöld, pokal. Franco Bollo, yngre medelålder, 

brevbärare (arbetarklass), svensk 

härkomst. 

Övriga, vill avbryta matchen så Valleby 

slipper förlora. 

Inget

15 Kyrkomysteriet (2008) Stöld, biskopens kräkla. Fanny Winter, yngre medelålder, präst 

(medelklass), svensk härkomst.

Hämnd, för att Winter inte valdes till 

biskop. 

Inget

16 Kärleksmysteriet (2009) Stöld, pengar som ska gå till fattiga barn. Mary, 32 år, sjuksköterska (medelklass), 

svensk härkomst. 

Pengar, resa till en dansfestival i Argentina. Fängelse

17 Galoppmysteriet (2009) Sabotage, under galopptävling, förstörde 

deltagarnas möjligheter att vinna. 

Ragnar Kruse, ung vuxen, toppryttare 

(oklar klasstillhörighet), svensk 

härkomst. 

Pengar, vinna 200 000 kronor om 

nybörjaren Sara Bernard segrar 

Fängelse

18 Campingmysteriet (2010) Stöld, kräftor. Tahita, ung vuxen, egen företagare 

(arbetarklass), östeuropeisk härkomst.  

Hämnd, släppte ut alla kräftor för att 

påvisa att en spådom var sann samt 

hämnas Gunnarson som kallad henne 

spåkärring.

Inget

19 Sjukhusmysteriet (2010) Stöld, smycken för akutintagna patienter. Alf Moberg,  yngre medelålder, läkare 

(medelklass), svensk härkomst. 

Pengar, kunna flytta till Spanien och öppna 

en praktik där. 

Fängelse

20 Simborgarmysteriet (2011) Stöld, värdesaker ur simhallens värdeskåp. Racke Bolinder,  övre medelålder, 

simhoppare (oklar klasstillhörighet), 

svensk härkomst.  

Pengar, kunna resa till Hawaii. Fängelse

21 Födelsedagsmysteriet (2012) Stöld, diamanthalsband under 

födelsedagsfest. 

Renate Gloss, övre medelålder, bagare 

(medelklass), fransk härkomst. 

Hämnd, Barbro Palm utlyste en 

tårtbakningstävling för att kunna få tre 

tårtor utan att behöva betala bagarnas 

löner, de fick istället tävla mot varandra 

med födelsedagsbarnet Muhammed Karat 

som domare. 

Fängelse

22 Schlagersabotören (2012) Sabotage, under Vallebys schlagerfestival. Risto, yngre medelålder, vaktmästare 

(arbetarklass), svensk härkomst.  

Hämnd, dottern Miranda fick inte vara 

med i tävlingen. Hon var för ung. 

Inget



23 Cykelmysteriet (2013) Sabotage, under cykeltävling. 1. Bollo, nämnd tidigare.                                              

2. Tahita, nämnd tidigare.                                 

3. Emelie, barn, (oklar klasstillhörighet), 

svensk härkomst. 

Pengar Inget

24 Brandkårsmysteriet (2014) Stöld, antikviteter under brand. Corina Granat, yngre medelålder, egen 

företagare - Brandsäkerhet AB 

(medelklass), svensk härkomst.  

Pengar Fängelse

25 Fängelsemysteriet (2015) Annat (rymning), tre interner rymmer från 

fängelse. 

1. Rektor Ahlberg, nämnd tidigare.         

2. Lollo Smitt, nämnd tidigare.                             

3. Alf Moberg, nämnd tidigare. 

Frihet Fängelse

26 Modemysteriet (2016) Annat (utpressning), få det "stulna" 

(förrymda) djuret tillbaka. 

Zybastian, ung vuxen, assistent 

(arbetarklass), fransk härkomst. 

Hämnd, mot arbetsgivare. Fängelse

27 Slottsmysteriet (2017) Bedrägeri, Vallebybor luras investera i en 

kakaoplantage på Jamaica. 

1. Greve von Farsen, övre medelålder, 

greve (överklass), svensk härkomst.                      

2. Floyd Nilsson, övre medelålder, 

betjänt (arbetarklass), svensk härkomst.

Pengar, ska fly landet. Fängelse
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