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Sammandrag 

 

Barnböcker anklagas ibland för att reproducera genusstereotyper. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka på vilket sätt genus framställs i modern svensk barnlitteratur genom en analys 

av Martin Widmarks populära barnboksserie LasseMajas detektivbyrå. Analysverktyget 

utgörs av den systemisk-funktionella grammatikens transitivitetsanalys och appliceras på en 

titel i barnboksserien. Resultatet av analysen uppvisar att framställningen av bokens 

huvudpersoner Lasse och Maja i huvudsak bryter mot gängse genusstereotyper, medan 

framställningen av bipersonerna reproducerar dem. Slutsatsen är att författaren tillgriper ett 

alternativt framställningssätt av huvudpersonerna eftersom det idag ofta förutsätts att unga 

läsares förebilder inte bör reproducera genusstereotyper. Han tillgriper däremot ett 

traditionellt framställningssätt av bipersonerna dels för att uppnå en komisk effekt genom att 

anspela på stereotyper, dels för att belysa samhälleliga problem relaterade till kroppsideal och 

mobbning.  

 

Nyckelord: genus, genusstereotyp, barnlitteratur, transitivitetsanalys, litterär stilistik.  
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1 Inledning 

 

Genus är något som i hög grad debatteras och diskuteras i Sverige. Så har det också varit 

under ett antal år – vem minns till exempel inte hen-debatten som rasade under 2012? Att det 

talas så mycket om genus torde indikera en ökad genusmedvetenhet i samhället. Det blotta 

faktum att genusperspektiv allt oftare anläggs och betonas inom olika samhälleliga domäner 

och företeelser såsom skola och vård, kultur och vetenskap antyder i vilket fall något sådant. 

Barnlitteratur är inget undantag utan utgör tvärtom ett område där genusperspektiv många 

gånger anläggs. Det är kanske inte så konstigt eftersom barnlitteratur förmedlar mångahanda 

uppfattningar och värderingar, inte minst om genus (Kåreland 2015:179).  

     Förutom att barnlitteratur som fenomen på ett genusteoretiskt plan analyseras och 

diskuteras, finns även exempel på genusmedvetenhet i praktiken. Vissa förlag riktar idag in 

sig på att endast ge ut böcker som utgår från ett tydligt genusperspektiv. OLIKA förlag 

startade sin verksamhet som en reaktion mot vad de upplevde som genusstereotyp 

barnboksutgivning och ger därför ut böcker som ”utmanar stereotyper och skapar 

möjligheter” (OLIKA förlag 2015c). OLIKA är dock ett förhållandevis litet förlag med 21 

släppta titlar under 2015 (OLIKA förlag 2015a, 2015b) och en intresseväckande fråga är 

därför i vilken mån de stora etablerade förlagen påverkas av en ökad samhällelig 

genusmedvetenhet. Invanda genusmönster i väl säljande böcker kan ju vara svåra att förändra 

samtidigt som barnlitteratur, sett ur ett historiskt perspektiv, ofta förmedlat och till och med 

accentuerat konventionella genusföreställningar (Kåreland 2015:182; Nikolajeva 2010:106).  

     Denna fråga är det som får mig att skriva den här uppsatsen. Jag är av den uppfattningen 

att barnlitteratur är ett kraftfullt medium i hur den förmedlar föreställningar om genus som 

barn oundvikligen påverkas av. Därför väljer jag att undersöka vilka genusföreställningar som 

framkommer i modern svensk barnlitteratur av kommersiellt slag. En representant för detta är 

Martin Widmarks omåttligt populära barnboksserie LasseMajas detektivbyrå, vilket också är 

den litteratur jag specifikt undersöker.  

 
1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att medelst den systemisk-funktionella grammatikens 

transitivitetsanalys undersöka hur genus konstrueras i Martin Widmarks bokserie LasseMajas 
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detektivbyrå. Min huvudfråga är huruvida författarens framställning av karaktärerna är 

stereotyp eller icke-stereotyp. För att kunna besvara detta tillkommer följande 

frågeställningar:  

 

 Vilka processtyper realiseras? 

 Vilka karaktärer är förstadeltagare?  

 Hur ser representationen av processtyperna ut bland karaktärerna?  

 Hur kan processtyperna och deras betydelse tolkas?  

 
1.2 Avgränsning 

 

En avgränsning är nödvändig med tanke på denna uppsats begränsade omfång och Widmarks 

stora produktion; hittills har 25 titlar utkommit i serien LasseMajas detektivbyrå. Av denna 

anledning analyseras endast en titel och fyra av dess karaktärer, de båda huvudpersonerna och 

två bipersoner. Tidningsmysteriet är bokens namn och ges en utförligare beskrivning i 3.1.  

 
1.3 Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 2 presenteras först Martin Widmarks författarskap. Därefter ges en översikt av 

begreppet genus och dess innebörd samt hur genus diskuteras inom barnlitteraturen. Detta 

följs sedan av en redogörelse av den systemisk-funktionella grammatiken. Slutligen refereras 

till studier inom litterär stilistik där tyngdpunkten ligger på genus och analysverktyget består 

av transitivitetsanalys.  

     I kapitel 3 presenteras först uppsatsens primärmaterial och sedan tillämpad metod. I kapitel 

4 återfinns analysen, i vilken primärmaterialets förstadeltagare och processtyper redogörs. 

Detta följs av en diskussion i kapitel 5. Avslutningsvis summeras uppsatsen i kapitel 6.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Martin Widmark 

 

Martin Widmark föddes i Linköping år 1961. Innan det litterära genombrottet var Widmark 

bland annat verksam som mellanstadie- och folkhögskolelärare i stockholmsområdet. Debuten 

kom år 2000 med barnboken Att fånga en tiger. Därefter har ett stort antal barnböcker följt, 

ofta ingående i större bokserier: LasseMajas detektivbyrå, Nelly Rapp - Monsteragent, David 

och Larissa och Halvdan Viking. (Gerdin & Alex redaktion 2009, 2015; Martin Widmark 

2015a).  

     Det är framför allt böckerna i serien om LasseMajas detektivbyrå som kommit att bli 

mycket populära. Sedan den första boken, Diamantmysteriet, utkom år 2002 har ytterligare 24 

titlar släppts, varav den senaste, Fängelsemysteriet, släpptes i oktober 2015. LasseMajas 

detektivbyrå har bidragit starkt till att Widmark, sett till försäljnings- och utlåningssiffrorna, 

befäst sig som den kanske populäraste moderne svenske barnboksförfattaren. Hans böcker har 

sålt i drygt 3 miljoner exemplar (Bonnier Carlsen 2015), och under åren 2012, 2013 och 2014 

var han den mest utlånade författaren i de svenska folk- och skolbiblioteken med det totala 

antalet lån på mellan 1,3 och 1,9 miljoner (Sveriges Författarfond 2015).  

 
2.1.1 LasseMajas detektivbyrå 

 

Böckerna i serien om LasseMajas detektivbyrå handlar om de två klasskompisarna Lasse och 

Maja som på fritiden driver en detektivbyrå ihop i den lilla fiktiva staden Valleby. De figurerar 

i samtliga böcker tillsammans med andra karaktärer ur ett stort persongalleri. I Valleby begås 

ideligen mystiska brott som de två barnen är med om att lösa. (LasseMajas detektivbyrå 

2015).  

     Sammanlagt har åtta titlar i serien vunnit Bokjuryns1 pris för bästa bok i kategorin 

Kapitelböcker 6-9 år: Tidningsmysteriet (2005), Guldmysteriet (2006), Biblioteksmysteriet 

(2007), Campingmysteriet (2010), Simborgarmysteriet (2011), Födelsedagsmysteriet (2012), 

Cykelmysteriet (2013) och Brandkårsmysteriet (2014). (Barnens bibliotek 2015a) 

                                                 
1 Varje år delas Bokjuryns pris ut till barn- och ungdomsböcker i flertalet kategorier. Barn och ungdomar upp 

till 19 år är själva med och röstar fram de böcker de vill se som vinnare (Barnens bibliotek 2015b).  
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2.2 Genus 

 

Begreppet genus förekommer många gånger tillsammans med begreppet kön, ibland 

synonymt, men ibland också kompletterande eller särskiljande. För att förstå genusbegreppet 

måste man på något sätt förhålla sig till kön som något biologiskt definierat. Penelope Eckert 

& Sally McConnell-Ginet (2013:2) skriver att: ”[s]ex is a biological categorization based 

primarily on reproductive potential, whereas gender is the social elaboration of biological 

sex”. De menar härmed att genus utgår från biologiskt kön men att det överdriver existerande 

eller icke-existerande biologiska könsskillnader. Som exempel härpå anför de att det inte finns 

några biologiska förklaringsmodeller varför kvinnor skulle måla tånaglarna röda och inte 

män. Genus är således socialt konstruerat. (Eckert & McConnell-Ginet 2013:5).  

     Ann-Catrine Edlund m.fl. (2007:28–29, 33) skriver att genus uppkom som sidobegrepp till 

kön eftersom det sistnämnda var så impregnerat av antaganden om att allt som rörde kön, 

såsom kvinnors och mäns plats och status i samhället, hade med biologi att göra. Begreppet 

genus gjorde det därför möjligt att tala om kön som ett kulturellt och socialt fenomen. Vissa 

teoretiker menar dock att begreppet genus utesluter den biologiska dimensionen, som de anser 

vara stadd i relation till den kulturella dimensionen, och förordar därför begreppet kön i ett 

brett perspektiv.  

     Candace West & Don H. Zimmerman (1987) menar att en distinktion bör göras mellan 

begreppen kön, könskategori och genus (eng. sex, sex category och gender). Kön är den 

klassifikation som baserad på socialt överenskomna biologiska kriterier sker för att dela in 

människor i kvinnor och män. Könskategori är den process som människor dagligen går 

igenom för att på olika sätt manifestera sin könsidentitet. Genus, slutligen, är den aktivitet 

som människor ägnar sig åt för att upprätthålla sin könskategori. Medan könskategori handlar 

om att uppvisa socialt överenskomna könsattribut, handlar genus om att uppvisa ett beteende 

som anses höra till den könskategori individen gör anspråk på att tillhöra: ”[g]ender [...] is the 

activity of managing situated conduct in light of normative conceptions of attitudes and 

activities appropriate for one’s sex category” (1987:127). Detta innebär, menar West & 

Zimmerman, att genus inte implicerar vad man är, utan vad man gör (1987:140).  
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2.2.1 Genus och barnlitteratur 

 

Lena Kåreland (2015:179) skriver angående genus och barnlitteratur att: 

 

[i] böckerna förmedlas, dolt eller öppet, sociala och kulturella bilder av hur de olika könen uppträder, 

relaterar till andra och bemöts av sin omgivning. Böckerna ger uttryck för olika föreställningar om kön 

och genus, manligt och kvinnligt.  

 

Vad det är för föreställningar som det ges uttryck för varierar då genus, kön, manligt och 

kvinnligt i allra högsta grad är variabla kategorier. Kåreland tillfogar ändå att barnboken, 

sedan den genusdebatt som uppstod i slutet av 1960-talet, generellt kritiserats för dess 

genusframställningar. Ofta framträder i skildringar av kvinnor och män, flickor och pojkar 

vissa egenskaper endast i kombination med ett utav könen. Kåreland nämner exempelvis hur 

egenskaper som styrka, rationalitet och aggressivitet traditionellt hänförs till det manliga 

könet och mjukhet, svaghet och känslosamhet till det kvinnliga. (Kåreland 2015:177, 179). 

     Maria Nikolajeva (1998:64) skriver angående bokkaraktärer tillskrivna dessa 

könsassocierade egenskaper att de brukar gå under benämningen genusstereotyper. Nikolajeva 

skriver vidare att genusstereotyper går att förstå som motsatspar. Hon uppställer följande 

abstrakta schema för att illustrera detta: 

 

Tablå 1 Manliga och kvinnliga motsatspar 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

  

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmande 

känslokalla, hårda  emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva  passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

Tablå 1 är utformad efter Nikolajeva (1998:65) 
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Nikolajeva påpekar att syftet med schemat inte är att beskriva hur manliga och kvinnliga 

karaktärer faktiskt framställs inom barnlitteraturen; som nämnts ovan varierar det. Ett schema 

av detta slag underlättar emellertid att avgöra huruvida en karaktär framställs som en 

genusstereotyp (65).  

     Kåreland menar att en barnbokskaraktär kan framställas med dessa ovanstående 

egenskaper utan att för den skull vara en genusstereotyp. Genom att i tydlig kontrast uppvisa 

andra alternativa egenskaper kan en karaktärsframställning nämligen ge prov på att ifrågasätta 

konventionella genusmönster. Som exempel på detta pekar Kåreland på Per Gustavssons 

huvudperson i Så gör prinsessor. Huvudpersonen framstår som en traditionell prinsessa 

samtidigt som den bilden utmanas av att hon också ägnar sig åt spela ishockey och befriar en 

tillfångatagen prins (2015:183).   

 
2.3 Systemisk-funktionell grammatik 

 

Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) började utformas i slutet av 1960-talet av 

lingvisten Michael Halliday (Crystal 1997:412). Vid den tidpunkten åtnjöt Chomskys 

transformationsgrammatik stor internationell popularitet inom lingvistiken och Hallidays 

utformande av SFG kan ses som en reaktion mot transformationsgrammatiken och de 

språkliga förklaringsmodeller som den erbjöd. (Holmberg & Karlsson 2006:10).     

     Halliday har i flera verk utförligt presenterat SFG men i denna översikt refereras 

uteslutande till den introduktion av SFG som Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson (2006) 

och i viss mån även Anna-Malin Karlsson (2011) ger. Detta motiveras företrädesvis av att 

böckerna gör en svenskspråkig terminologi tillgänglig.  

     SFG är en grammatik som sätter betydelse i fokus, betydelse som skapas i 

kommunikationen mellan människor. Kortfattat kan den språksyn som SFG företräder 

beskrivas som att språket utgörs av olika betydelseskapande handlingar som verkställs med 

hjälp av grammatiken. För att dessa betydelseskapande handlingar ska kunna uppkomma 

återfinns inom språket tre grundläggande funktioner eller metafunktioner som de kallas inom 

SFG. De tre metafunktionerna är den interpersonella som syftar på relationen mellan de 

kommunicerande, den ideationella som syftar på hur talare genom sina erfarenheter förhåller 

sig till och beskriver världen och den textuella som syftar på den språkliga samordningen av 

den information som yttras (Holmberg & Karlsson 2006: 17–18, 31, 73, 143). I denna uppsats 

är det den ideationella metafunktionen som står i fokus varför de båda andra metafunktionerna 
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inte kommer kommenteras något närmare. 

 

2.3.1 Den ideationella metafunktionen 

 

Den ideationella metafunktionen har till uppgift att beskriva världen runtomkring oss. Med 

den ideationella metafunktionen skapar vi betydelse utifrån de olika föreställningar vi har om 

världen. Föreställningarna är baserade på våra tidigare erfarenheter och därför säger man att 

det är erfarenhetsmässig betydelse som skapas (Holmberg & Karlsson 2006:73).  

     Betydelsen formas i satser, vilka byggs upp kring en så kallad process som är ett uttryck 

för att något exempelvis görs, förnimms, sägs eller är. Vanligtvis motsvaras processer av den 

traditionella grammatikens verb. Till processen knyts sedan olika deltagare, det vill säga de 

som antingen utför processen eller som på något sätt påverkas av den, och omständigheter 

som är satsens sidoinformation (Holmberg & Karlsson 2006:73). 

     Vad gäller processer delas de enligt Holmberg & Karlsson (2006:79) in i fyra olika 

processtyper. Det rör sig om materiella, mentala, relationella och verbala processer. 

Materiella processer innebär någon form av förändring i människors fysiska värld: att någon 

gör något, eller att något händer. Den som i sin tur gör något kallas för aktör och benämns 

som förstadeltagare då det är den varelsen eller det tinget som initierar processen. Om det 

finns andra deltagare i en sats benämns de som andradeltagare eftersom de inte initierar 

processen. Däremot kan de påverkas av den och kallas då mål. Andradeltagare kan också 

specificera betydelsen hos en process och kallas därför utsträckning2. Slutligen kan en process 

också dras till nytta av en andradeltagare som i sådana fall kallas mottagare (Holmberg & 

Karlsson 2006:80–84).  

     Mentala processer äger rum inom medvetandet och alltså inte i en yttre, materiell 

verklighet. Mentala processer speglar tankar, sinnesintryck, känslor och önskningar, och har 

en upplevare som förstadeltagare och ett fenomen som andradeltagare. Andradeltagaren kan 

motsvaras av enskilda ord eller grupper av ord, men också av hela satser, som då kallas 

anförda satser. Anförda satser skildrar exakt vad som upplevaren tänker eller ser och är i 

egentlig mening inte fenomen utan endast fenomenliknande. De anförda satserna hör 

nämligen primärt ihop med den andra satsen i sin helhet och inte med den enskilda processen 

(Holmberg & Karlsson 2006:85–87). 

                                                 
2 Holmberg & Karlsson (2006:83) skriver att det rör sig om ord som inte förekommer med sin vanliga 

betydelse och därför inte kan fungera som processens mål; åka båt och dra lott upptas som exempel.  



 

12 

 

     Relationella processer är uppdelade i tre olika typer av processer som synliggör hur två 

deltagare är satta i relation till varandra eller hur en enskild deltagare existerar. Attributiv, 

identifierande och existentiell kallas dessa tre relationella processer, varav de två första 

uppvisar viss likhet med varandra, medan den sistnämnda skiljer sig i det att det blott finns en 

deltagare, förstadeltagaren den existerande. Typiskt för den existentiella relationella processen 

är att den består av verb såsom finnas, existera och leva. Vid attributiva relationella processer 

kallas förstadeltagaren bärare och andradeltagaren attribut och vid identifierande relationella 

processer motsvaras de i stället av utpekad respektive värde. Skillnaden häremellan ligger i att 

attribut är ett av bärarens kännetecken, medan värde är detsamma som identiteten hos den 

utpekade (Holmberg & Karlsson 2006:89–90).  

     Verbala processer beskriver hur något yttras. Förstadeltagaren som står bakom yttrandet 

kallas talare, medan andradeltagaren uppdelas i tre alternativ: lyssnare – den som yttrandet 

riktas mot, utsaga – det yttrade, och talmål – det som specificerar processen (jämför 

utsträckning i materiella processer). Liksom vid mentala processer kan hela satser, så kallade 

anförda satser, förekomma vid utsagor, vilket framför allt känns igen i litterärt och 

journalistiskt språk (Holmberg & Karlsson 2006:94–95, 133).  

     Omständigheter är som tidigare nämnts satsens sidoinformation och uppvisar inte lika 

starka band till process och deltagare eftersom de i princip kan förekomma med vilken 

processtyp som helst. Här kommer omständigheter inte närmare kommenteras utan det är 

tillräckligt att nämna att de motsvaras av den traditionella grammatikens adverbial (Holmberg 

& Karlsson 2006:102–103).  

     Denna sammanställning av de fyra processerna och deras olika deltagare, med andra ord 

det språkliga system som står till människors förfogande när de väljer hur de vill beskriva och 

förhålla sig till sina erfarenheter av världen, benämns transitivitetssystemet (Karlsson 

2011:23). Utifrån detta system utgår denna uppsats metod, transitivitetsanalysen, vilken ges 

en vidare översikt i 3.1.  

 
2.4 Litterär stilistik 

 

Ämnesområdet för denna uppsats är av tvärvetenskaplig karaktär. Det rör sig om ett område 

som ligger både språk- och litteraturvetenskapen nära och som brukar benämnas litterär 

stilistik eller enbart stilistik. I korthet kan det sägas vara ”[d]et språkvetenskapliga studiet av 

litterära texter” (Östman 2015:7). Den praktiska innebörden av denna definition är att det är 
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det litterära språket som undersöks för att komma fram till hur det skapar betydelse i text. I 

fokus står hur författaren använder språket, det vill säga vilka språkliga tekniker hen tillgriper 

för att uttrycka textens innehåll. Tillvägagångssättet för litterära stilstudier är ytterst 

mångskiftande. Carin Östman poängterar att språkvetenskapen förfogar över en bred arsenal 

där många allehanda analysredskap står till stilistikerns tjänst (2015:7, 9). Ett av dessa 

redskap utgörs av transitivitetsanalysen. I följande genomgång ges en genomgång av hur den 

tillämpas vid litterära stilanalyser vars tyngdpunkt ligger på genusframställningar.  

 
2.4.1 Litterär stilistik, transitivitetsanalys och genus  

 

I denna genomgång presenteras tre litterära stilstudier som samtliga har gemensamt att de dels 

tillgriper transitivitetsanalys som metod, dels utgår från ett genusperspektiv. I ordning 

refereras till Burton (1982), Levorato (2003) och Gallardo (2006). 

     Med sin studie av ett kort stycke ur Sylvia Plaths roman Glaskupan (eng. The Bell Jar) har 

Deirdre Burton för avsikt att synliggöra den roll språket spelar i hur verkligheten konstrueras. 

Burton uppger att hennes uppfattning är att verkligheten är sexistisk i och med att samhället 

ser ut på det sätt det gör och ämnar således visa hur detta faktum med språkets hjälp kommer 

till uttryck i fiktionen. Transitivitetsanalys är det analysredskap Burton använder sig av då hon 

utröner vilka syntaktiska val författaren gör i sin framställning av karaktärerna.  

     Boken handlar om en gravt deprimerad kvinna som i det analyserade stycket är på väg att 

behandlas med elchockterapi. Genom att utröna vem som påverkar vem med sina processer 

fastställer Burton att den kvinnliga huvudpersonen framställs som ett hjälplöst offer, utan 

kontroll att styra över sin situation. Huvudpersonen fungerar genomgående som mål för andra 

personers, och även tings, materiella processer, medan hon själv inte lyckas förmå att påverka 

omgivningen runtomkring; de processer hon är förstadeltagare i, som till antalet motsvarar de 

processer som textens övriga förstadeltagare initierar, påverkar inte någon. Undantaget utgörs 

av huvudpersonens egna kroppsdelar som vid ett tillfälle är mål i den materiella processen ”I 

shut my eyes”. (Burton 1982:197–207).  

     Burtons tillvägagångssätt att noggrant studera författarens syntaktiska val är något som 

återkommer i det som kallas feministisk stilistik. En av stöttepelarna inom denna gren av 

stilistiken är att undersöka huruvida kvinnliga karaktärer gestaltas som passiva offer för 

omständigheterna eller som handlingskraftiga subjekt, kapabla att lösa olika situationer (Mills 

1995:144). Alessandra Levorato utgår från denna ansats i en transitivitetsanalys av elva 



 

14 

 

versioner av Rödluvan. I materialet ingår allt från den nedtecknade muntliga sagan med rötter 

från 1400–1500-talets Frankrike till Roald Dahls humoristiska dikt från 1982. Levorato finner 

i sitt material att det är författarnas val inom transitivitetssystemet som resulterar i att 

framställningarna av Rödluvan och vargen ter sig annorlunda i versionerna. Medan Rödluvan 

i traditionella tappningar framstår som ett passivt offer för den aggressive och målmedvetne 

vargen, framstår hon i modernare i omdaningar som modig och skarpsinnig, förmögen att 

klara svåra situationer oavsett vad vargen företar sig.  

      I analysen av bröderna Grimms klassiska saga skriver Levorato att ”[t]he […] perception 

of the girl as inadequate, unable to cope with the events, in need of the hunter’s protection and 

partly responsible for her fate as well, since she disobeys her mother, holds good for the 

Grimm version” (2003:69). Hon redogör för processerna som karaktärerna är förstadeltagare i 

och visar att Rödluvan och vargen är aktörer i lika många materiella processer, men att vargen 

utför fler processer med mål. Han påverkar med sina processer både ting och varelser, oftast 

de andra kvinnliga karaktärerna, eller ting förknippade med dem, medan Rödluvan med sina 

processer endast påverkar ting som blomman hon plockar eller sänggardinerna hon drar isär. 

Jägaren i sin tur påverkar med sina i jämförelse få processer uteslutande varelser, oftast 

vargen. Levorato konkluderar detta med att skriva att de manliga karaktärerna härigenom 

tillskrivs stor kontroll över situationen i kontrast till Rödluvan som inte kan påverka 

omgivningen.  

     Vad gäller de mentala processerna är Rödluvan upplevare i flest antal men intrycket av att 

hon inte har någon kontroll förstärks eftersom de innehållsmässigt reflekterar en oförmåga att 

förstå vad som sker runtomkring: ”did not know”, ”believed” och ”puzzled”.  

     Avslutningsvis sätter Levorato in berättelsen i ett större sexistiskt narrativt schema, ett 

slags berättelseförlopp, i vilket Rödluvan beskrivs som en attraktiv kvinna som faller offer för 

en mans (vargen) aggressivitet och måste sätta sitt hopp till en annan man (jägaren) för att bli 

räddad. (Levorato 2003:5–12, 69–74, 105–106, 109).  

     Tydliga Genusmönster finner också Bárbara Cristina Gallardo i sin artikel om George 

Bernard Shaws klassiska pjäs Pygmalion. Pjäsens innehåll brukar beskrivas som en skildring 

av social klass men Gallardo visar med sin transitivitetsanalys att den likaså skildrar genus. 

Huvudpersonerna Higgins och Eliza tillskrivs skilda egenskaper; medan Higgins framstår som 

rationell, framstår Eliza som emotionell. Gallardo tydliggör detta bland annat genom att visa 

exempel på att en betydande del av de materiella processer som Higgins är förstadeltagare i 

rör hans arbete och personliga status. Eliza å sin sida är förstadeltagare i materiella processer 

rörande emotionella angelägenheter som deras inbördes förhållande. Därtill framkommer i 
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analysen av de mentala processerna att Eliza och Higgins även här skiljer sig åt. Som 

upplevare ger Eliza uttryck för mycket känslor jämfört med Higgins, vars mentala processer i 

kontrast med den intimitet Eliza uppvisar rör formalitet och praktiska ändamål. (Gallardo 

2006:735, 740–741, 745).  

 
3 Material och metod 

 

I detta kapitel presenteras i det inledande avsnittet uppsatsens primärmaterial, boken 

Tidningsmysteriet, med kort bakgrundsfakta och en sammanfattning av handlingen. I det 

följande avsnittet ges en kort översikt av den systemisk-funktionella grammatikens 

transitivitetsanalys och hur valet att tillgripa den som metod motiveras. Därefter beskrivs 

tillvägagångssättet vid analysen. 

 
3.1 Tidningsmysteriet 

 

Tidningsmysteriet utkom 2005 och var den första av Widmarks böcker att vinna Bokjuryns 

pris i kategorin kapitelböcker för barn mellan sex och nio år. Tidningsmysteriet består av drygt 

6400 löpord och är illustrerad av Helena Willis.  

     Tidningsmysteriet inleds med att Lasse och Maja träffar på Vallebys juvelerare Muhammed 

Karat i ett mycket argt tillstånd. Stadens tidning, Valleby-Bladet, har publicerat en artikel i 

vilken Muhammed uppger att han använder oäkta diamanter i sina smycken. Muhammed 

säger att artikeln är falsk. Det visar sig, upptäcker Lasse och Maja, att fler personer förtalats i 

tidningen de senaste dagarna. Lasse och Maja beger sig därför till tidningsredaktionen för att 

undersöka vad som försiggår. Där informerar tidningschefen dem om att han inte vet vem som 

skriver artiklarna. Han uppger också att han inte förstår hur artiklarna kan komma med i 

tidningen eftersom han är den siste personen kvar på redaktionen innan tidningen går i tryck.  

     Med sig hem från redaktionen har de två detektiverna en cd-skiva som de hittat. På skivan 

finner de alla de falska artiklarna från de senaste dagarna och ytterligare en opublicerad 

artikel. Den handlar om Vallebys präst som uppger att han inte tror på Gud och är daterad med 

morgondagens datum. Lasse och Maja byter ut den artikeln mot en egenskriven artikel där de 

uppmanar tidningsläsarna att komma till kyrkan för att ta reda på vem som skriver alla de 

falska artiklarna. Under natten smyger de sig in på redaktionen och lämnar tillbaka cd-skivan.  
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     Morgonen därpå uppdagas det att det var tidningens fotograf, Pia Penn-Tax, som skrivit 

alla artiklarna. Hon tas på bar gärning när hon fotograferar prästen och frågar vad han tycker 

om den smädliga artikeln. Hon brukar inte läsa tidningen och vet därför inte att hennes artikel 

blivit utbytt. Vid förhöret framgår det att Pia skrivit artiklar om flertalet kända Vallebybor som 

hämnd för att hon under sin uppväxt blev retad för sin övervikt och aldrig fick någon hjälp av 

de vuxna runtomkring. Alla förtalade blir så berörda av hennes historia att de beslutar sig för 

att förlåta henne.  

     Berättelsen avslutas med en tidningsartikel som rapporterar om mysteriets upplösning och 

ett uppkommet initiativ mot mobbning som går ut på att Pia får besöka både stadens skola och 

kyrka för att tala om sin uppväxt.  

 
3.2 Transitivitetsanalys 

 

Mitt metodval grundar sig på tanken om språket som redskap för att konstruera genus. 

Transitivitetsanalysen tillhandahåller ett verktyg som gör det möjligt att observera hur vi 

människor gör för att skildra världen så som vi uppfattar den. Som en del av världen skildras 

och konstrueras därmed också genus.  

     För att illustrera transitivitetsanalysen utgår jag från följande figur av transitivitetssystemet 

som analysen består av och som beskrivs i 2.3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Processtyp 

 

Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Materiell process aktör  mål utsträckning mottagare 

Lasse härmar polismästa

ren 

  

Lasse och Maja hämtar  andan  

Ellen ger nyckeln  till Lasse* 

Mental process upplevare  fenomen 

Maja tittar på Lasse 

Relationell 

process 

Attributiv bärare  attribut 

Pia är rundnätt 

Identifierande utpekad  värde 

Muhammed visar sig vara den femte i raden av vallebybor som det skrivs 

om på ett elakt sätt 

Existentiell den existerande  - 

Deras text fanns med  

Verbal process talare  lyssnare utsaga talmål 

Hon läser viskande för Lasse   

Hon ber alla   om ursäkt 

Reportern mumlar  något  

Figur 1 Översikt av transitivitetsanalysen efter Holmberg & Karlsson (2006:102) med 

exempel från Tidningsmysteriet. 

 
* Då ingen materiell process med mottagare finns i Tidningsmysteriet är denna sats hämtad från Widmarks bok 

Simborgarmysteriet från 2011.  

 

Systemet omfattar olika språkliga alternativ som beroende på hur vi människor vill förmedla 

våra erfarenheter av världen kan välja bland. De fyra processtyperna beskriver grovt sett vad 

vi gör, tänker, är och säger. Till dem kopplas varelser och ting som första- respektive 

andradeltagare. Förstadeltagarna beskriver vem eller vilka som initierar processen medan 

andradeltagarna är det processen riktas mot (jämför skolgrammatikens objekt). Varje process 

kan också knyta till sig en eller flera omständigheter, vilka ger sidoinformation av olika slag, 

lite motsvarande den traditionella grammatikens adverbial.  

     Tillvägagångssättet vid analysen har varit att först lokalisera samtliga processer i boken 

och sedan ta reda på vilka karaktärer som innehar funktionen förstadeltagare. Därefter har 

processerna klassificerats utifrån de fyra processtyperna. Karlsson (2011:24) har varit till min 

hjälp härmed i det hon skriver att det finns tre sätt att tillgripa vid klassificering av processer: 

att utgå från betydelsen, från formen och från lexikogrammatiken. Jag har resonerat utifrån 
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samtliga vid min klassificering. Efter att klassificeringsarbetet avslutats har arbetsgången 

bestått av att räkna ihop samtliga processer som karaktärerna initierar och sedan försöka 

skönja olika mönster bland de olika processerna och deras förstadeltagare för att fastställa hur 

karaktärerna framställs.  

 
3.2.1 Klassificering av processer  

 

Då klassificeringen av processer inte alltid är självklar väljer jag att redogöra här för min 

klassificering av tvetydiga processer: Som materiell process har jag klassificerat känner i 

Maja känner på dörren till tidningshuset (s. 63). Som mentala processer har jag klassificerat 

kastar i Lasse kastar en hastig blick i kartongen (s. 30), hade fel i [j]ag trodde, att du var en 

av alla de andra, som retades - men jag kanske hade fel (s. 90) och få i [j]ag har fått en idé (s. 

61). Som verbala processer har jag klassificerat sucka, fnissa, fylla i, stöna, väsa, fräser, 

undra, läsa, fundera och pusta när de initierats med en utsaga eller anförd sats, exempelvis: - 

Schhh! fnissar Maja. Inte så högt! (s. 37), - ... tog cd-skivan ur dataservern, fyller Maja i (s. 

57) och - [d]et där var nära ögat, pustar Lasse (s. 68).  

 
4 Analys av karaktärer och processer 

 

I min analys har jag extraherat de processer, i vilka de olika bokkaraktärerna är 

förstadeltagare. Resultatet uppvisar en varierande fördelning av de fyra processtyperna bland 

förstadeltagarna. Detta tydliggörs i tabell 1 där förstadeltagarna Lasse & Maja, Lasse, Maja, 

Muhammed Karat och Pia Penn-Tax återfinns. Det ska noteras att de båda huvudkaraktärerna 

Lasse och Maja ses som en enskild förstadeltagare när de initierar processer tillsammans, 

därav tabellposten Lasse & Maja. Orsaken till detta är att det rör sig om ett högt antal 

processer som de båda huvudkaraktärerna initierar gemensamt. 
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Tabell 1 Representation av processer och förstadeltagare i Tidningsmysteriet 

 Materiell Mental Relationell Verbal 

Förstadeltagare antal antal antal antal 

Lasse & Maja 95 64 8 3 

Lasse  32 19 1 51 

Maja 44 21 2 67 

Muhammed 9 4 6   7 

Pia 38   11 9 14 

 

Av tabell 1 framgår att Lasse & Maja är förstadeltagare i flest antal materiella och mentala 

processer, 95 respektive 64 stycken. De är även förstadeltagare i näst flest relationella 

processer, 8, men förstadeltagare i minst antal verbala processer, 3. Maja är förstadeltagare i 

flest verbala processer, 67, följd av Lasse, 51. Maja är förstadeltagare i fler övriga processer 

än Lasse: 44 materiella, 21 mentala och 2 relationella i jämförelse med Lasse som är 

förstadeltagare i 32 materiella, 19 mentala och 1 relationell process. Pia Penn-Tax är 

förstadeltagare i 38 materiella processer. Därutöver är hon förstadeltagare i flest antal 

relationella processer bland samtliga karaktärer, sammanlagt 9 stycken. Vad gäller mentala 

och verbala processer är hon förstadeltagare i 11 respektive 14 stycken. Muhammed Karat är 

slutligen förstadeltagare i ett någorlunda jämt antal processer: 9 materiella, 4 mentala, 6 

relationella och 7 verbala processer.  

     I det följande ges en ingående redogörelse av ovanstående karaktärer och de processer som 

de är förstadeltagare i. Efter varje redogörelse följer en kort sammanfattning. Alla 

sidhänvisningar i kapitlet går uteslutande till Tidningsmysteriet.  

 
4.1 Lasse & Maja 

 
4.1.1 Materiella processer 

 

De båda detektiverna är aktör i 95 materiella processer. Ett stort antal av dessa processer, 43 

stycken, är processer som betecknar fysiska förflyttningar och rörelser. Det beskrivs till 

exempel hur Lasse och Maja kliver av sina cyklar, går närmare, cyklar bort, går ut, smiter in, 

reser sig från sina stolar, lämnar, kilar kvickt över gatan och följer nödutgångens trappor. 
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Dessa processer förekommer oftast med ett bestämt syfte, det vill säga detektiverna initierar 

processerna för att uppnå något. Exempelvis initierar Lasse & Maja i berättelsens början 

processerna kliver av (sina cyklar) och går närmare för att ta reda på varför juveleraren 

Muhammed Karat befinner sig i ett sådant upprört tillstånd. Ytterligare exempel på detta 

uppvisar följande excerpter (de materiella processerna är i fet stil och syftena är 

understrukna3): De går i stället tvärs över gatan till kiosken för att köpa en tidning (s. 15), Vi 

smiter in på tidningen och ser om vi kan få reda på något (s. 22), Här kan vi inte vänta 

längre! Vi går upp till tidningschefen. (s. 37) och Vi sticker tillbaka till kontoret. Jag har 

något som vi måste titta på. (s. 51). 

     Ovannämnda processer uppvisar en kontroll som de båda detektiverna har över sin 

situation; de agerar säkert och målmedvetet. Även bland de övriga 52 processerna 

framkommer detta, vilket de två följande sekvenserna åskådliggör: Lasse och Maja knackar 

på hos tidningsbudet Uno Svan. Men de får inget svar. Då öppnar de dörren försiktigt och går 

in. (s. 25). Lasse och Maja kastar sig på dörren till nödutgången och hinner precis stänga 

den bakom sig, då de hör fotsteg på andra sidan dörren. Snabbt och tyst följer Lasse och 

Maja nödutgångens trappor ner till baksidan av tidningshuset. (s. 68). I den första sekvensen 

befinner sig detektiverna i tidningshuset för att undersöka fallet med de falska artiklarna. De 

vill komma i kontakt med samtliga anställda och knackar därför först på hos tidningsbudet på 

första våningen. De får inget svar men låter sig inte hindras av det. De öppnar dörren och går 

in. Målet att gå till botten med mysteriet visar sig vara så överordnat att detektiverna bryter 

mot föreskrivna beteenden som att obehöriga inte utan vidare kan ge sig in på en arbetsplats 

för att snoka. I den andra sekvensen befinner sig detektiverna i ett trängt läge då de sånär blir 

upptäckta av den skyldige artikelförfattaren i tidningshuset. De mister emellertid inte greppet 

om situationen och låter sig avslöjas, utan agerar snabbt och resolut. Inga misstag begås, och 

de paralyseras inte.  

    

4.1.2 Mentala processer 

 

 Antalet mentala processer som detektiverna är upplevare i uppgår till 64. Av dessa kan 39 

kategoriseras som mentala processer som beskriver sinnesintryck av olika slag och resterande 

25 som beskriver tankar. Inga processer som beskriver känslor återfinns. Sinnesintrycken rör 

                                                 
3 Samtliga processer som belyses extra förekommer hädanefter i fet stil.  
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sig företrädesvis om processerna höra och se. Processerna som beskriver tankar är bland 

annat förstå och tänka.  

     I sin kontext förmedlar processerna en bild av de båda detektiverna som alerta och 

skarpsinniga. Processen höra används exempelvis genomgående i fall där detektiverna 

uppfattar ljud. Det uttrycks aldrig att de inte hör något: [p]lötsligt hör de att någon kommer in 

genom ytterdörren till tidningshuset! (s. 25), [d]e hör hur någon kommer gående med snabba 

steg uppför trapporna (s. 34) och [s]å hör de hur en dörr slängs upp på våningen över dem (s. 

37).  

     Skarpsinnigheten kan skönjas i hur detektiverna drar slutsatser av de andra karaktärernas 

yttranden. I följande sekvens illustreras hur Lasse och Maja direkt drar paralleller mellan 

stavfelen i de falska artiklarna och tidningsbudet Uno Svan efter tidningschefen Marklunds 

yttrande om honom: Att bli reporter är hans högsta dröm, men karln stavar som en kratta. 

Lasse och Maja tänker på alla stavfel i de falska artiklarna (s. 46).  

 

4.1.3 Relationella processer  

 

Det totala antalet relationella processer som Lasse & Maja är förstadeltagare i uppgår till 8. I 

7 av dem har Lasse & Maja förstadeltagarfunktionen bärare medan de har 

förstadeltagarfunktionen den existerande i 1 relationell process. Bland de attributiva 

relationella processerna förekommer processen känner 2 gånger. I båda fallen rör det sig om 

att detektivparet känner en specifik person. I övriga fall förekommer processerna bli, ha och 

vara som beskriver hur detektiverna slås av förvåning: Lasse och Maja blir mycket förvånade 

(s. 76), innehar olika objekt: [t]vå sköna fåtöljer, en dator och en massa andra deckar-prylar 

har de (s. 54) och tillskrivs olika identiteter och egenskaper: [m]en ni två som är detektiver, 

kanske har kommit på något (s. 44), [h]ur kan vi vara så klantiga (s.70). Den existentiella 

relationella processen utgörs av processen vara som återger ett rumsförhållande: [v]i var hos 

honom.  

 

4.1.4 Verbala processer  

 

Lasse & Maja är talare i ett litet antal verbala processer, inalles rör det sig om 3 stycken. Det 

är processerna säga, prata och bestämma som förekommer. Författaren låter, i motsats till 
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övriga processtyper, detektiverna vara enskilda förstadeltagare vad gäller verbala processer.  

 
4.1.5 Sammanfattning av samtliga processtyper  

 

Lasse & Maja initierar ett stort antal materiella processer tillsammans. Processerna 

kännetecknas av att de initieras kontrollerat och målmedvetet. En stor del av dessa beskriver 

detektivernas förflyttningar.  

     Lasse & Maja framstår genom de mentala processer de initierar som alerta och 

skarpsinniga. Processerna beskriver sinnesintryck och tankar men inga känslor. På detta sätt 

förmedlas bilden av ett professionellt detektivpar som inte låter sig styras av känslor utan 

agerar rationellt.  

     De relationella processerna har till funktion att beskriva olika tillstånd och relationer hos 

detektiverna. De är mångskiftande och beskriver bland annat olika egenskaper. De verbala 

processerna är få till antalet, vilket har sin grund i att de båda detektiverna uttrycker sig 

enskilt.  

 
4.2 Lasse 

 
4.2.1 Materiella processer  

 

Lasse är aktör i 32 materiella processer. Processerna skiljer sig på två punkter från de 

processer som detektivparet tillsammans är förstadeltagare i. För det första genom att 

nästintill samtliga processer inte indikerar någon fysisk förflyttning, det är endast processerna 

lämna, gå fram, resa sig och gå närmare som gör det, och för det andra genom att några 

processer uppvisar ett mer personligt beteende. I följande två excerpter illustreras hur både 

humor och brist på självbehärskning återfinns hos Lasse: Lasse härmar polismästaren, och 

säger med hög röst: - Äre-kränkning [sic] mot en polisman. Väldigt allvarligt! Det kan bli 

fängelse för det! (s. 37) och - Tusan också! Hur kan vi vara så klantiga? säger Lasse och 

sparkar i gruset (s. 70).   

     Vad gäller övriga processer initierar Lasse ett stort antal som, liksom de processer han 

initierar gemensamt med Maja, tyder på målmedvetenhet: Lasse böjer sig ner och tar upp den 

misshandlade tidningen från gatan (s. 14), Lasse bläddrar för säkerhets skull fram till sidan 9 
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och nickar (s. 19) och - Kom, vi går in, säger Lasse och tränger sig fram mellan alla nyfikna 

vallebybor (s.71).  

     
4.2.2 Mentala processer 

 

Lasse är upplevare i 19 mentala processer. Av dem betecknar 8 sinnesintryck och 11 tankar. 

Sinnesintrycken är samtliga visuella och motsvaras av processerna titta, se och kasta en hastig 

blick. Tankarna motsvaras av processerna tro, undra, tänka, komma ihåg, få en idé och förstå.  

     Både de mentala processerna som betecknar tankar och de som betecknar sinnesintryck 

visar Lasses roll som observant och skärpt detektiv. 2 sinnesintryck förmedlar dock en 

kompletterande bild av Lasse som visar förundran. Lasse förundras dels av att Maja har 

lyckats få med sig en cd-skiva från tidningshuset, dels av vad hon företar sig för att komma in 

i tidningshuset nattetid: Lasse tittar häpet på Maja, och sedan ännu mer förvånat på 

dataskärmen (s. 57) och Lasse tittar förvånat på vad Maja gör (s. 65).  

 
4.2.3 Relationella processer  

 

Lasse är bärare i en attributiv relationell process: han är så nervös att hans händer skakar (s. 

67). Attributet så nervös och bisatsen att hans händer skakar förmedlar en oro hos Lasse som 

i detta fall beror på att han och Maja befinner sig i tidningshuset för att återbörda den cd-skiva 

de tagit, med risk för att bli upptäckta.  

 
4.2.4 Verbala processer  

 

Lasse är talare i 51 verbala processer. Det är processen säga som förekommer flest gånger, 

totalt 30 gånger, följt av processen fråga, 8 gånger. Ytterligare processer är undra, läsa, 

fundera, viska, pusta, börja, fortsätta och förklara. Processerna undra och fundera, som till 

formen snarare skulle kategoriseras som mentala processer, fungerar här som verbala 

processer eftersom Lasse vid ett par tillfällen tänker högt.  

     Dessa förekomster av verbala mentalliknande processer rör sig om processer som 

betecknar frågor av olika slag, vilket även processen säga emellanåt betecknar och 

naturligtvis processen fråga. Sammanlagt är det 16 processer som förmedlar en undrande 

inställning hos Lasse. Vissa av dessa betecknar ett slags handfallenhet inför den situation som 
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Lasse, och Maja, befinner sig i. Ett exempel på detta är denna verbala process följd av en 

materiell process: - Men vad gör vi nu? viskar Lasse. Vi kan inte använda trapporna! (s. 67). 

Här framkommer Lasses rådlöshet inför att finna en lösning på problemet som består av att 

detektiverna inte kan ta sig ut ur tidningshuset utan att bli sedda. Ytterligare ett snarlikt 

exempel återfinns i passagen innan, då detektiverna ännu inte lyckats ta sig in i tidningshuset. 

Den tejpbit som Maja använt för att förhindra att låskolven går in i slutblecket lossnar, vilket 

innebär att detektiverna inte kan ta sig in i tidningshuset. Detta får Lasse att utbrista: - Vad gör 

vi nu? frågar Lasse. Vi måste in och sätta tillbaka cd-n med vår artikel i dataservern (s. 64–

65).  

     De frågor Lasse ställer riktas oftast till Maja. Totalt ställer han 9 frågor ämnade att 

besvaras av Maja, varav 2 redovisats ovan. I tablå 2 redovisas samtliga: 

 

Tablå 2 Verbala processer med anförda frågesatser riktade till Maja 

Verbal process: Anförd frågesats:  

   

frågar Du menar att artiklarna är falska?  

frågar Men vad ska vi säga, om de frågar vad vi 

ska göra där? 
 

säger  Va?*  

frågar Vem tror du skriver de falska artiklarna?  

frågar Har de någonting gemensamt?  

undrar Men varför skulle någon vilja stava fel med 

flit? 
 

frågar Vad gör vi nu?  

viskar Vad sysslar du med?  

viskar 

 

Men vad gör vi nu?  

* Detta är i egentlig mening inte en anförd sats utan en utsaga, men medtas ändå i tabellen.  

 

Den första frågan ställer Lasse efter att Maja meddelat att hon inte tror att innehållet i 

artiklarna är sant. Maja svarar med en nickning. Den andra frågan ställer Lasse i samband 

med att Maja föreslår att de ska smita in i tidningshuset. Maja besvarar frågan säkert och med 

ett leende. Den tredje frågan ställer Lasse eftersom han inte förstår vad Maja menar med att en 

dataserver är spindeln i nätet. Maja ger ett förklarande svar. Den fjärde frågan kan inte Maja 

besvara men kommer med ett konstaterande att det antagligen är någon som jobbar på 

tidningen. Den femte frågan ställs huruvida offren har något gemensamt. Maja svarar inte på 



 

25 

 

en stund men kommer sedan med en utsaga att hon inte ser något annat samband än att 

samtliga är kända personer i Valleby. Den sjätte frågan besvaras sakligt av Maja: - Antagligen 

för att skjuta skulden på någon som stavar dåligt (s. 59). Den sjunde, åttonde och nionde 

frågan får Lasse svar på genom Majas agerande. 

 
4.2.5 Sammanfattning av samtliga processtyper   

 

De materiella processer som Lasse initierar är oftast målmedvetna och följer det mönster som 

återfinns hos de gemensamt initierade processerna med Maja. Vissa processer betecknar dock 

ett mer personligt beteende hos Lasse där han lyfts ur den professionella detektivrollen.  

     Lasse initierar mentala processer som beskriver sinnesintryck och tankar. Liksom de 

mentala processer som han initierar tillsammans med Maja antyder de enskilt initierade 

processerna på att Lasse är observant och skärpt. I några fall kontrasteras detta av mentala 

processer som beskriver att Lasse inte förstår vad som försiggår runtomkring honom.   

     Endast en relationell process initieras av Lasse. Den beskriver hans oro. Lasse initierar 

desto fler verbala processer. Dessa kännetecknas av att de många gånger förmedlar en 

undrande inställning hos Lasse som resulterar i handfallenhet. Lasse ställer många frågor, 

varav flertalet riktas mot Maja. Därmed framstår Lasse som den svagare parten i 

detektivduon.  

 
4.3 Maja 

 
4.3.1 Materiella processer 

 

Maja är aktör i 44 materiella processer. De materiella processerna består, till skillnad från de 

gemensamt initierade processerna med Lasse, inte nämnvärt av förflyttningar. Endast 8 

processer betecknar någon form av förflyttning, vilket dock är dubbelt så många 

förflyttningsprocesser som Lasse initierar. Det och det totalt högre antalet materiella processer 

kan förklaras av att Maja utför fler självständiga handlingar, i vilka Lasse inte deltar eller är 

närvarande. I följande excerpt framgår hur Maja själv ordnar så att både hon och Lasse kan ta 

sig in i tidningshuset under natten då det är låst. Hennes förflyttningar motsvaras av processen 

springa tillbaka och handlande av processerna känna, öppna, trycka in och sätta: - Vissla om 
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det kommer någon, säger Maja och springer hukande över gatan. Maja känner på dörren till 

tidningshuset. Den är fortfarande öppen. Marklund låser nog när han går, tänker Maja. När 

han har låst, måste man ha koden för att komma in. Hon öppnar dörren och trycker in 

låskolven i dörrlåset. Sedan sätter hon en tejp över. Nu kommer dörren inte att låsas, när 

tidningschefen går hem, tänker hon och springer tillbaka till Lasse (s. 63–64).  

     Majas processer uppvisar som framgår ovan att Maja innehar kontroll över sitt handlande. 

I det avseendet skiljer sig de processer som Maja är aktör i inte från de som Lasse är aktör i, 

även om vissa undantag finns. Maja utför till skillnad från Lasse inte några komiska 

handlingar, som att härma polismästaren, och förlorar heller inte kontrollen över sitt beteende 

genom att som i Lasses fall sparka i gruset. Däremot visar Maja fler personliga sidor än Lasse 

i det hon ler. Processen le förekommer vid 3 olika sammanhang där Maja visar visshet, 

spjuveraktighet och glädje: - Men vad ska vi säga, om de frågar vad vi ska göra där? frågar 

Lasse. - Att vi vill sätta in en annons om vår detektivbyrå, säger Maja och ler (s. 22), - Jag 

tänker på den där cd-skivan, säger Lasse. - Vilken cd-skiva? frågar Maja och ler i smyg (s. 

55) och - Maja ler mot Lasse när hon förstår hur han har tänkt (s. 61).  

 
4.3.2 Mentala processer  

 

Maja är upplevare i 21 mentala processer. Av dessa handlar de flesta (16 stycken) om tankar, 

varav resterande handlar om sinnesintryck (5 stycken). Maja är i första hand en tänkare som 

misstänker, tycker, tror, läser, tänker, vet, kan se, förstår och kommer på. Sinnesintrycken rör 

främst synen i form av processerna titta och få syn på som hon sammanlagt initierar 4 gånger, 

men också hörseln i form av processen höra.  

     Av dessa sinnesintryck förekommer de flesta i samband med att Maja sakligt observerar 

sin omgivning. Ett sinnesintryck används i ett frågande sammanhang. Det är i berättelsens 

inledning som Maja tittar undrande på Lasse efter att juveleraren Muhammed Karat utbrustit 

att tidningen ägnar sig åt öron-märkning [sic]. Lasse upplyser henne dock om att det nog rör 

sig om äre-kränkning [sic].  

 
4.3.3 Relationella processer  

 

Maja är förstadeltagare i 2 relationella processer som båda är attributiva. Det rör sig om [J]ag 

har något vi måste titta på (s. 51) och [d]u är inte klok (s.56). Den senare satsen är ett 
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yttrande som Lasse gör med vilket han visar sin häpna beundran över att Maja lyckats få med 

sig cd-skivan från tidningshuset.  

 
4.3.4 Verbala processer  

 

Maja är talare i 67 verbala processer. Precis som hos Lasse är processen säga mest frekvent 

med 41 förekomster. Övriga processer är fråga (7 ggr), sucka (1 gg), svara (6 ggr), mena (2 

ggr), läsa (1 gg), fnissa (1 gg), viska (2 ggr), fylla i (1 gg), förklara (2 ggr), väsa (1 gg) och 

stöna (2 ggr).  

     Som framkom i avsnitt 4.2.4 ställer Lasse ett betydande antal frågor till Maja. Maja ställer 

dock endast en fråga till Lasse, vilket hon gör enkom för att retas; Maja frågar Lasse med ett 

leende vilken cd-skiva han talar om, trots att hon mycket väl vet vilken det rör sig om. Som 

framgår av processen fråga ovan ställer Maja ändå ett antal frågor. Frågorna är i nästan 

samtliga fall riktade till tidningschefen Marklund som detektivparet förhör på 

tidningsredaktionen. Maja ställer fem frågor till Marklund som i tre fall är ledande: Kan ni 

berätta lite mer om de andra som jobbar här? (s. 45), Hittade ni vad ni sökte, tidigare i dag i 

Pias lådor? (s. 48) och Vem tror du själv är den skyldiga? (s. 50) Maja ställer även i 

berättelsens inledning en fråga till juveleraren varför han är så upprörd: Vad är det som har 

hänt? (s. 14).  

     Maja initierar ett antal verbala processer med anförda satser som motsvarar 

uppmaningssatser. Antalet är 15, varav 14 riktar sig till Lasse. Lasse i sin tur initierar endast 7 

verbala processer med anförda uppmaningssatser, varav 4 riktar sig till Maja. Inför, under och 

efter detektivparets intrång på tidningshuset i kapitel 6 återfinns 8 uppmaningssatser, samtliga 

riktade till Lasse. Tablå 3 upptar samtliga verbala processer som Maja initierar under deras 

intrång (i fet stil återfinns verbala processer med anförda uppmaningssatser): 
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Tablå 3 Verbala processer initierade av Maja i kapitel 6 

Verbal process: Anförd sats:  

   

säger  Tejpen*  

säger Vissla om det kommer någon  

säger Den lossnade!  

säger Vänta  

säger Tänd ficklampan!  

förklarar Knapparna blir lite smutsiga av alla fingrar 

som trycker på dem 
 

väser Fort Lasse!  

stönar Skynda dig Lasse!  

säger Nödutgången*  

stönar Tillbaka till gömstället på andra sidan 

gatan* 

 

säger Åh, nej!  

* Detta är egentligen en utsaga och inte en anförd sats, men medtas här ändå eftersom det rör sig om en 

uppmaning.  

 

Sammantaget är det 8 av 11 verbala processer i kapitel 6 som har en anförd uppmaningssats. 

De fyra första initieras under Majas försök att få upp dörren till tidningshuset, de kommande 

tre uppe i tidningshuset i den svåra situation detektiverna befinner sig då de sånär upptäcks av 

den skyldige reportern och den sista när detektiverna har kommit ut igen från tidningshuset. 

Som kontrast kan nämnas att Lasse under denna passage initierar 6 verbala processer vars 

anförda satser betecknar frågor, beröm, utvärdering och ifrågasättande: Vad gör vi nu, Vad 

sysslar du med, Men vad gör vi nu, Bra jobbat Maja, Det där var nära ögat och Hur kan vi 

vara så klantiga? (s. 64–70).  
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4.3.5 Sammanfattning av samtliga processtyper  

 

Maja initierar målmedvetna och kontrollerade materiella processer. De är fler än antalet som 

Lasse initierar, vilket beror på att Maja utför fler handlingar där Lasse inte närvarar. Maja 

initierar processen le proportionellt fler gånger än Lasse.  

     Maja följer mönstret av att framstå som alert och skarpsinnig utifrån de mentala processer 

som hon initierar. De relationella processerna är få och bidrar inte nämnvärt till att beskriva 

hennes person.  

     Maja initierar flest verbala processer bland karaktärerna. I jämförelse med Lasse som 

ställer många frågor kommer Maja i stället med många uppmaningar. Nästintill alla riktas till 

Lasse och Maja framstår i och med det som ett slags ledare.  

 
4.4 Muhammed Karat 

 

Muhammed Karat är en av bokens bipersoner och förekommer endast i inledning och 

avslutning. Totalt initierar han 26 processer som består av 9 materiella, 4 mentala, 6 

relationella och 7 verbala processer.  

 
4.4.1 Materiella processer 

 

Muhammed Karat är aktör i processerna hämnas, hoppa upp och ner, använda, skaka, börja 

hoppa upp och ner, ha att göra med, låta och sträcka upp. Processen använda förekommer 2 

gånger medan resterande förekommer 1 gång vardera. De flesta av dessa processer betecknar 

det tillstånd av ilska som Muhammed befinner sig i efter att Valleby-Bladet publicerat en falsk 

artikel om honom. Muhammed svär på att hämnas på den som skrivit artikeln, hoppar upp 

och ner på tidningen och skakar sina händer i luften.  

     Processen sträcka upp visar i sin fulla kontext hur vreden inte tycks avta hos Muhammed. 

Den ger uttryck för hans långsinthet då han inte vill förlåta Pia Penn-Tax för det hon gjort. 

När det står klart att Pia skrivit de falska artiklarna som hämnd för att hon aldrig fått den hjälp 

hon eftersträvat föreslår polismästaren att de drabbade ska rösta om att förlåta henne genom 

handuppräckning. Samtliga utom Muhammed gör detta, tydligt tagna av Pias historia. Det är 

först polismästaren som till slut får Muhammed att förlåta Pia: Polismästaren tittar strängt på 

Muhammed Karat, som till slut också han sträcker upp sin hand i luften (s. 91).  
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4.4.2 Mentala processer  

 

Av de mentala processer som Muhammed Karat är upplevare i består 3 av anförda satser, av 

vilka 2 initieras av Muhammed och 1 av Pia Penn-Tax. Muhammed yttrar [d]et här var det 

värsta jag sett (s. 12) och [j]ag som älskar knubbiga fingrar (s. 88) och Pia [o]ch du kommer 

förstås inte ihåg [...] att du inte hade några ringar i min storlek? (s. 88). Den mentala 

processen sett ingår i en kontext som beskriver hur allvarligt Muhammed ser på situationen 

med den falska artikeln; han säger klart ut att artikeln var det värsta [han] sett. Jag som älskar 

knubbiga fingrar yttras även det i en kontext där Muhammed är ytterst upprörd: som svar på 

Pias [o]ch du kommer förstås inte ihåg, att du inte hade några ringar i min storlek? skriker 

Muhammed: - Var det därför du skrev om mig? Jag som älskar knubbiga fingrar. (s.88). 

Slutligen illustrerar ytterligare en mental process Muhammeds ilska: Muhammed tittar 

fortfarande argt på Pia. (s. 88).  

 
4.4.3 Relationella processer  

 

De relationella processerna är både attributiva och identifierande. Muhammed Karat är bärare 

i följande processer med efterföljande attribut: är rasande, äger guldaffären på Kyrkogatan, 

är en hederlig man, ska vara tyst och hade inte några ringar i min storlek. Utpekad är 

Muhammed i processen visar sig vara den femte i raden av Vallebybor som det skrivs om på 

ett elakt sätt. Som i tidigare processtyper framgår det även bland de relationella processerna 

att Muhammed är arg. Därutöver framgår det att han är innehavaren av guldaffären på 

Kyrkogatan, är en hederlig man och var den femte personen att drabbas av falska 

tidningsskriverier. Av samtliga relationella processer utmärker sig emellertid är rasande 

eftersom den följer det mönster av ilska som redan framgått bland de materiella och mentala 

processerna.  

 
4.4.4 Verbala processer  

 

Till skillnad från vad som tidigare framkommit av redogörelserna av verbala processer hos 

Lasse och Maja förekommer inga processer av typen säga med Muhammed Karat som talare. 

Svära, skrika, mena, erkänna och avbryta, med sammanlagt 3 förekomster av skrika, är i 

stället de processer som Muhammed initierar. Processerna svära och skrika tyder på ett starkt 
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känsloläge, vilket redan fastställts föreligger hos Muhammed. Processen avbryta betecknar 

också, sett till dess kontext, att Muhammed är upprörd: - Och att jag skulle använda falska 

diamanter! avbryter Muhammed Karat. Vad har jag med det här att göra (s. 86).  

 
4.4.5 Sammanfattning av samtliga processtyper  

 

De materiella processer som Muhammed initierar präglas av hans ilska. De är tydligt 

expressiva och beskriver framför allt hans upprörda kroppsspråk. De mentala processerna är 

något färre än övriga processer och beskriver delvis Muhammeds ilska. De relationella 

processerna bidrar till att teckna en bild av Muhammeds person. Han beskrivs bland annat 

som ägare av en guldaffär och som en hederlig man. Det är en relationell process som explicit 

beskriver att Muhammed är arg. Även de verbala processer som Muhammed initierar 

beskriver detta då samtliga är mycket känsloladdade.  

 
4.5 Pia Penn-Tax 

 

Pia Penn-Tax förekommer som förstadeltagare i 71 processer. Flest är de materiella med 38 

förekomster följt av de verbala med 14, de mentala med 11 och slutligen de relationella med 9 

förekomster.  

 
4.5.1 Materiella processer 

 

Av de 38 processer som Pia är aktör i kan två grupper urskiljas. Dels de processer som 

beskriver hennes arbete som fotograf, ett yrke som hon använder som medel för att begå sitt 

brott, dels de processer som beskriver hennes känsloliv, präglat av en dålig självbild. I den 

första gruppen kännetecknas processerna av att Pia har kontroll över dem. I den andra 

gruppen kännetecknas däremot processerna av att Pia inte ha kontroll över dem. Detta 

illustreras i nedanstående excerpter.  

     I följande två excerpter illustreras Pias roll som fotograf tillika gärningsman: Bredvid 

honom [Muhammed] står en kvinna med en kamera i händerna. - Från Valleby-Bladet, säger 

hon förklarande till Lasse och Maja och trycker av några bilder på den ilskne Muhammed. (s. 

12) Pia Penn-Tax håller sin kamera framför sig och har väl tänkt att ta en bild på prästen. 



 

32 

 

Pia sänker kameran och blir alldeles blek. (s. 79). Processerna trycker av och ta visar tydligt 

Pias roll i boken som fotograf, ett yrke som hon använder för att utföra sin hämndaktion. 

Därtill återkommer ordet kamera som mål i två satser och några bilder i en sats, vilket 

ytterligare betonar den centrala funktionen hos denna karaktär att vara fotograf.  

     Pia skriver de falska artiklarna som hämnd för att hon aldrig har fått hjälp att hantera sin 

dåliga självbild. Det är inte förrän hon träffar en man och gifter sig som hon börjar tycka om 

sig själv. I följande satser, hämtade från den passage där Pia beskriver sin livshistoria, 

illustreras hur Pias känsloläge och dåliga självbild förmedlas via de materiella processerna: 

Alla i rummet tittar nu på Pia. Hon har börjat gråta [...] – Ända sedan jag var liten har jag 

tyckt att jag har varit tjock och ful! Jag blev retad på dagis och i skolan. Men ingen vuxen 

hjälpte mig. Jag gick till och med till prästen, för att få tröst [---] - När jag blev vuxen 

började jag banta. Hela tiden tänkte jag på hur stor och tjock jag var. Jag blev så ledsen och 

då tröstade jag mig med en chokladbit eller två (s. 85–86).  

     Därefter sker en förändring i Pias liv då hon träffar en man, gifter sig och börjar må bättre. 

De materiella processerna beskriver hela detta skede: Jag träffade en man. Pia ler och 

snurrar på en guldring på sitt finger. [...] Jag träffade Karl Tax, berättar Pia. Vi gifte oss och 

jag bytte namn från Pia Penn, till Pia Penn-Tax. [---] - Karl älskar mig, fortsätter Pia, och 

genom hans kärlek, har jag börjat tycka lite bättre om mig själv. Jag har slutat banta. Jag 

slog till och med sönder vågen som jag tidigare brukade använda flera gånger om dagen. (s. 

87–89). 

 
4.5.2 Mentala processer  

 

Pia är upplevare i processerna läser inte, har väl tänkt, hade inte läst, visste inte, har tyckt, 

tycker inte, har börjat tycka, ville, trodde och hade fel. Av dessa är de senare av särskilt 

intresse att iaktta närmare eftersom de följer det mönster av förmedlade känslor som redan 

framkommit av de materiella processerna. Pia berättar hur hon har tyckt att [hon] har varit 

tjock och ful, hur hon tänkte […] på hur stor och tjock [hon] var och hur hon börjat tycka lite 

bättre om [sig] själv (s. 85–86, 89). Pia beskriver även känslan av hämnd som kommer till 

uttryck via en mental process: [j]ag ville att de själva skulle få känna hur det känns att bli 

retade (s. 89).  
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4.5.3 Relationella processer 

 

Pia är bärare i nästan samtliga relationella processer utom vid ett fall. De attributiva 

relationella processerna beskriver olika negativa egenskaper hos Pia som är fortfarande som 

ett åskmoln för det mesta, är ju ganska rundnätt, har varit tjock och ful och var stor och tjock. 

Det är via dem som det tydliggörs varför Pia har en dålig självbild och att hon känner 

förtvivlan däröver: [j]ag blev så ledsen (s. 86).  

 
4.5.4 Verbala processer 

 

Pia är talare i följande 14 processer: säger förklarande, fräste och skrek, börjar snyftande 

berätta, fortsätter, säger, menar, berättar, fräser, säger, fortsätter, ber, prata och att tala. Av 

dessa processer utmärker sig fräste och skrek, börjar snyftande berätta, fräser och ber då de 

likt säger och berättar inte sakligt uttrycker vad Pia yttrar. De visar hur Pias känslor påverkar 

henne i hennes förhållningssätt. Fräste och skrek initierar Pia efter att tidningsbudet Uno 

klagat över att Pia inte ska klampa i golvet eftersom hans taklampa håller på att falla ned: Pia 

fräste och skrek åt Uno att inte störa henne (s. 48). Börjar snyftande berätta förekommer efter 

att Pia avslöjats och är i färd med att berätta om sin svåra uppväxt. Fräser initierar Pia då 

Muhammed Karat tittar argt på henne: Muhammed Karat tittar fortfarande argt på Pia, men 

fotografen möter hans blick och fräser: […] (s. 88). Ber, slutligen, är en process som uppvisar 

Pias ånger över det hon har gjort. I berättelsens slut beskrivs hur Pia i en artikel i Valleby-

Bladet ber samtliga invånare om ursäkt för det hon har gjort.  

 

4.5.5 Sammanfattning av samtliga processtyper  

 

Pia uppvisar att ha kontroll över sin situation genom de materiella processer som beskriver 

hennes arbete. De processer som däremot beskriver hennes känsloliv bidrar till att framställa 

Pia som oförmögen att ha kontroll. Många av de materiella processerna bär på en 

känsloladdad betydelse, vilket även vissa mentala processer gör. Pia är exempelvis den enda 

karaktär som initierar mentala processer som betecknar känslor. De relationella processerna 

har framför allt till funktion att beskriva olika negativa egenskaper hos Pia. Avslutningsvis 

uppvisar de verbala processerna Pias starka känslor. Via dessa uttrycks bland annat sorg och 
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ilska.  

 
4.6 Avslutande sammanfattning 

 

Lasse & Maja initierar ett stort antal materiella och mentala processer och ett mindre antal 

relationella processer. Det är inte anmärkningsvärt i och med att de båda är bokens 

huvudpersoner och därmed gör och tänker mycket. Det höga antalet initierade materiella och 

mentala processer och frånvaron av många relationella processer bidrar till att Lasse & Maja 

framstår som två mycket aktiva individer som, vid en närmare granskning av processerna, har 

kontroll över sin situation, agerar målmedvetet och därtill också framstår som alerta och 

skarpsinniga. Med andra ord framställs de som professionella detektiver. Excerpterna i 

avsnitten 4.1.1 och 4.1.2 ger prov på detta i det att de för det första uppvisar målmedvetna 

handlingar som de båda utför utan att låta sig hindras av några som helst omständigheter och 

för det andra förnimmer sinnesintryck, vilket illustrerar en skärpt vaksamhet hos dem båda. 

Det sistnämnda i kombination med den tankeverksamhet detektiverna utövar tecknar bilden 

av ett professionellt detektivpar, något som avsaknaden av känslobetecknande mentala 

processer ytterligare förstärker. Detektiverna låter nämligen inte tyckanden eller känslouttryck 

framträda i deras yrkesroll.  

     Lasse initierar också flertalet kontrollerade och målinriktade materiella processer, dock 

med vissa undantag. I analysen återfinns exempel på hur Lasse lyfts ur rollen som 

professionell detektiv och uppvisar mer personliga sidor förknippade med skämtsamhet och 

frustration. Även bland de mentala processerna återfinns exempel som ger upphov till en 

kontrasterande bild av den som framkommer av de gemensamt initierade processerna med 

Maja och de övriga mentala processerna som Lasse själv initierar. Han framstår inte lika 

skärpt då det genom hans sinnesintryck beskrivs att han inte riktigt förstår vad som sker 

runtomkring honom (jämför tittar häpet och tittar förvånat).  

     Lasse initierar endast en relationell process som dock utmärker sig då inte heller den följer 

det mönster av kontroll som annars framträder. I [m]en han är så nervös att hans händer 

skakar (s. 67) beskrivs Lasse som orolig och hindras därigenom att initiera den materiella 

process han uppmanas av Maja att göra, nämligen att sätta i cd-skivan i cd-släden.  

     Lasse uppvisar genom flertalet verbala processer att han känner ett slags rådlöshet inför 

den situation han befinner sig i. Han frågar Maja vad de ska ta sig till och får i samtliga fall ett 

svar som många gånger leder till att situationen löses. Lasse ställer 9 frågor till Maja som 
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endast ställer 1 till honom. Därutöver riktas 14 av Majas sammanlagt 15 uppmaningssatser till 

Lasse som i sin tur endast riktar 4 av sina 7 uppmaningssatser till Maja. Lasse framstår 

härmed som den svagare parten i detektivduon som förlitar sig på att Maja ska lösa olika 

situationer.  

     Maja initierar materiella och mentala processer som följer det tidigare nämnda mönstret av 

uppvisad målmedvetenhet och skarpsinnighet. Maja blir inte i lika hög utsträckning som 

Lasse förvånad över vad som försiggår kring henne utan agerar resolut. Det ger även de 

initierade verbala processerna exempel på som i interaktionen med Lasse i hög grad består av 

uppmaningssatser, medan hans initierade verbala processer består av frågesatser. Att Lasse 

vänder sig till Maja med sina frågor tyder på att han förväntar sig att hon ska lösa olika svåra 

situationer. Denna indikation ger upphov till att tala om att Maja innehar ett ledarskap i 

detektivbyrån.  

     Maja initierar två relationella processer, varav den ena passar ihop med antagandet att 

Lasse ser upp till Maja. Du är inte klok är något som Lasse yttrar när det står klart för honom 

att Maja tagit med sig cd-skivan från tidningsredaktionen. Eftersom cd-skivan är just det de 

behöver för att lösa mysteriet yttrar han sig inte med förebråelse utan med förvåning och 

beundran.  

     Muhammed Karat framställs genomgående som arg. De materiella processerna som 

uppvisar ett indignerat kroppsspråk och de verbala processerna som är mycket känsloladdade 

(jämför skrika och svära) är de tydligaste markörerna av detta. Som framgår i analysen bidrar 

även de mentala och relationella processerna härpå.  

     Vid sidan av ilskan framgår ytterligare en egenskap hos Muhammed, långsinthet. Det 

skrivs i bokens slutskede hur samtliga personer som Pia skrivit elaka artiklar om utom 

Muhammed väljer att förlåta Pia och gå vidare. Muhammed är motvillig till att förlåta henne 

och det är först med polismästarens arga blickar som han slutligen går med på det.   

     Pia Penn-Tax framställs via samtliga processtyper huvudsakligen som mycket känslosam. 

Hon är den enda karaktär som initierar känslosamma materiella processer som gråta, 

känslomässiga mentala processer som tycka om och ilskna verbala processer som fräsa. 

Dessutom initierar hon flest antal relationella processer. Dessa bidrar till att beskriva hennes 

karaktär, främst med fokus på hennes utseende. Pia beskrivs som rundnätt, tjock och ful och 

stor och tjock.  

     De känslobetecknande processerna bidrar till att Pia framställs som att hon inte har någon 

kontroll över sin situation. Detta kontrasterar mot ett antal processer som förekommer i 

samband med att skildra hennes arbete, som hon använder som medel för att begå brott. Dessa 
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processer uppvisar tvärtom att hon innehar full kontroll över sin situation.  

 
5 Diskussion 

 

Resultatet av den utförda analysen ger vid handen att genuskonstruktionerna i Widmarks 

Tidningsmysteriet är av varierande slag. Vissa karaktärsframställningar utmanar traditionella 

genusmönster genom att i huvudsak frångå dem, omvänt vidmakthåller andra 

karaktärsframställningar dessa genusmönster genom att följa dem.  

     I denna diskuterande del resonerar jag utifrån olika förklaringsgrunder hur det kommer sig 

att bokens båda huvudpersoner Lasse och Maja inte reproducerar de genusstereotyper som 

stundom återfinns inom barnlitteraturen, medan de två bipersonerna, Muhammed Karat och 

Pia Penn-Tax, tvärtom gör det.  

     

5.1 Förebilder inom barnlitteraturen  

 

Kåreland (2015:183–184) skriver att barnlitteraturen spelar en roll i vilka genusattityder som 

barn anammar. Hon skriver vidare att ”[det därför är] av stor vikt att de får ta del av böcker 

som både är konstnärliga och utmanande i fråga om flickors och pojkars beteende” 

(2015:184). Denna insikt, som kan sägas gå hand i hand med den ökade genusmedvetenheten 

i samhället, gör det nödvändigt att tillhandahålla förebilder i böckerna som inte bygger på 

fasta traditionella uppfattningar om genus. Widmark förefaller att förhålla sig till detta i sättet 

han väljer att framställa de båda huvudkaraktärerna Lasse och Maja.  

     En jämförelse mellan framställningarna av Lasse och Maja och Nikolajevas abstrakta 

schema över kvinnligt respektive manligt associerade egenskaper (se 2.1.1) visar att de båda, 

med några undantag, inte följer mallen för genusstereotyper. Sett till typen av processer som 

de båda detektiverna initierar gemensamt, så framställs de på ett likartat sätt, det vill säga som 

aktiva och målmedvetna. Skillnader i framställningssätt återfinns dock och framkommer vid 

enskilt initierade processer. Dessa processer avviker i huvudsak från traditionella 

genusmönster.  

     Nikolajeva upptar de kvinnlighetsbetecknande adjektiven beroende och passiv i kontrast 

till de manlighetsbetecknande självständig och aktiv i sitt abstrakta schema. I analysen blir det 

tydligt att Maja varken framställs som beroende eller passiv, utan tvärtom som självständig 
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och aktiv. Hon initierar exempelvis ett högre antal materiella och verbala processer än Lasse 

(se tabell 1), vilket indikerar att hon ges en större roll i berättelsen. Därtill kan Maja sett till 

det höga antalet initierade verbala processer med anförda uppmaningssatser (se 4.3.4) 

uppfattas som ett slags ledare i detektivduon.  

     Lasse å sin sida framstår visserligen också som aktiv i stora delar av berättelsen, men 

också som passiv i de fall han på grund av sin osäkerhet inte förmår att lösa svåra situationer. 

Han är i dessa fall beroende av Majas närvaro och hennes förmåga att klara ut situationerna. 

Hans osjälvständighet kommer även till uttryck i de verbala processer med anförda frågesatser 

som kännetecknas av osäkra frågor (se tablå 2).  

     Widmark omkullkastar sålunda de traditionella genusmönstren genom att låta Maja 

tillskrivas vissa egenskaper som traditionellt varit förbehållna gestaltningar av män och pojkar 

inom litteraturen och tvärtom låta Lasse tillskrivas vissa egenskaper som förbehållits 

gestaltningar av kvinnor och flickor. På samma gång ansluter han sig till andra namnkunniga 

2000-talsförfattare som utmanar genusstereotyper genom att ta till alternativa 

framställningssätt; Kåreland (2015:181–182) nämner bland annat Pija Lindenbaum som 

skrivit om modiga Gittan i Gittan och gråvargarna (2000) och Lotta Geffenblad som skrivit 

böckerna om de antropomorfa kaninerna Prick och Fläck.  

 
5.1.2 Traditionella genusmönster 

 

Några undantag återfinns i Widmarks alternativa genusframställning, vilka är intressanta att 

diskutera. Det kan vara vanskligt att peka på undantagen som faktiska uttryck för 

genusstereotypi när det genusmönster som annars framgår kännetecknas av att frångå 

traditionen. Som Kåreland (2015:183) skriver kan traditionella genusframställningar utmanas 

genom att genusmönstret varierar, se exemplet med Per Gustavssons bok Så gör prinsessor i 

2.1.1. Då undantagen i framställningen av Lasse och Maja likväl bryter mot ett i övrigt 

alternativt genusmönster blir de desto mer iögonenfallande och följaktligen befogade att 

betrakta kritiskt.  

     Som framgår i 4.2.1 skrivs det om Lasse att han skämtar om polismästaren genom att 

härma hans sätt att tala. Detta får Maja att fnissa. Humorn som här uttrycks följer den spridda 

genusföreställningen om att män är roligare än kvinnor (Edlund m.fl. 2007:59). Maja svarar 

nämligen inte på Lasses skämt genom att komma med ett eget. I stället fnissar hon och ger 

därmed bekräftelse på att Lasse faktiskt är rolig. På detta sätt reproduceras denna 
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genusstereotyp.  

     Ytterligare en stereotyp, den om att män och pojkar är aggressiva (se Nikolajevas schema i 

2.1.1), reproduceras då Lasse i sin frustration över att han och Maja inte upptäckt vem den 

skyldige reportern är sparkar i gruset (se 4.2.1). En liknande handling förväntas, utifrån 

konventionella genusmönster, inte av Maja och hon uppvisar heller inte något aggressivt 

beteende. Maja förebrår dessutom inte Lasse för hans agerande utan verkar tyst acceptera det. 

Detta kan jämföras med vad Nikolajeva (2010:111) skriver angående våld och genus: ”[i]t is 

socially accepted for men to be violent, while aggressive women are viewed as deviation from 

norm”. Det ses alltså inte som ett normbrott att Lasse beter sig våldsamt, utan tvärtom kan 

både hans och Majas beteende i denna situation ses som ett exempel på, utifrån West & 

Zimmermans terminologi, vanligt genusgörande. Häri menar West & Zimmerman (1987:134) 

ingår det att uppvisa ett beteende som anses genusnormativt. Genom att Maja inte sparkar i 

gruset, medan Lasse gör det, och genom att Maja inte ifrågasätter Lasses beteende förefaller 

genusgörandet som normativt.  

     Ett tecken på genusstereotypi skulle det faktum att Maja, men inte Lasse, är förstadeltagare 

i den materiella processen le. Sammanlagt är det, som framgår i 4.3.1, endast tre förekomster 

av processen, varför jag reserverar mig mot en tolkning av att det faktiskt skulle röra sig om 

en genusstereotyp. Det är snarare inte fallet eftersom Lasse och Maja tillsammans också 

initierar processen le vid ett tillfälle. Samtidigt konstaterar jag dock att det skulle kunna 

uppfattas som följande ett genusstereotypt framställningssätt i och med att leendet 

huvudsakligen associeras med kvinnlighet; inom framför allt medievärlden är det tydligt att 

kvinnor i högre utsträckning än män gestaltas leende (se exempelvis Kleberg 2006:8).   

     Mot bakgrund av undantagen är det av intresse att diskutera varför de över huvud taget 

förekommer i Widmarks framställning av Lasse och Maja som annars uppvisar att bryta mot 

klassiska genusstereotypa mönster.  

     Samhällets föreställningar om genus är i hög grad varierande (se Kåreland 2015:179). 

Ändå förmedlas emellanåt väldigt fasta föreställningar om hur kvinnor och män ska vara, 

exempelvis inom olika medier. Vissa föreställningar är så kulturellt förankrade att de kan vara 

svåra att lägga märke till. När Lasse sparkar i gruset och Maja ler följer det ett bestämt 

mönster som känns igen genom att det ständigt reproduceras i böcker och tidningar, på film 

och TV. Widmark följer ett mönster som de flesta läsare inte reagerar över eftersom det är så 

integrerat i samhället. Det kan spekuleras i huruvida Widmark själv är medveten om att han 

reproducerar vissa typiska genusföreställningar. Troligtvis är han inte det med tanke på det 

ringa antal det rör sig om. Genusföreställningar, det vill säga vad som uppfattas som kvinnligt 
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och manligt, är dessutom svåra att alltid lägga märke till eftersom de är en så integrerad del av 

vår kultur (se West & Zimmerman 1987:131).  

 
5.2 Etnisk genusstereotyp 

 

Ibland är det otillräckligt att enbart utgå från genus i en diskussion om en 

karaktärsframställning. Även andra identiteter måste iakttas för att kunna diskutera vissa 

karaktärsskildringar på ett tillfredsställande sätt. I följande avsnitt är ett intersektionellt 

perspektiv fruktbart.  

     Edlund m.fl  (2007:43) beskriver intersektionalitet som en komplex samverkan mellan 

”erfarenheter av en mångfald överlagrade identiteter, såsom sexuell identitet, ålder, kön4, 

etnicitet och klass”. En stereotyp kan utifrån detta anspela på exempelvis både kön/genus och 

etnicitet. Inom populärkulturen förekommer ofta stereotypen av den burduse sydländske 

invandrarmannen (jämför bland annat pappan i den svenska långfilmen Jalla! Jalla! (2000)). 

Karaktären uppfattas som rolig i och med att olika attribut, såväl attribut kopplade till etnicitet 

som till genus, är kraftigt överdrivna. 

     Framställningen av Muhammed Karat knyter an till denna stereotyp av roliga sydländska 

invandrarmän. Den i stort sett enda egenskap som Muhammed beskrivs besitta är ett hett 

temperament. Widmark anammar uppfattningen om sydlänningar som expressiva och verbala 

och reproducerar den på ett övertydligt sätt när han skriver att Muhammed hoppar upp och 

ner på en tidning, skakar sina händer i luften, svär på att hämnas vid alla [sina] förfäders 

gravar och skriker rakt ut. Muhammed framställs på ett sådant överdrivet sätt att komik 

uppstår som litterär effekt. Dessutom roas läsarna också av att de känner igen stereotypen från 

andra sammanhang, som filmer och humorprogram.  

     Slutsatsen är att Widmark för att uppnå en komisk effekt vid sin framställning av 

Muhammed gör en intertextuell koppling till stereotypen av den burduse sydländske 

invandrarmannen. På detta sätt reproduceras stereotypen och ifrågasätts inte. Den kan därför 

förefalla problematisk. En intresseväckande fråga som bara går att spekulera om är huruvida 

Widmark hade gjort samma framställning idag, tio efter att boken skrevs. Numera diskuteras 

nämligen alltmer hur etnicitet framställs inom barnlitteraturen, vilket en författare måste 

förhålla sig till (Jönsson 2014).   

                                                 
4 Edlund m.fl. använder begreppet kön i stället för genus.  
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5.3 Kvinnan som offer 

 

Som framgår i 2.4.1 finns en feministisk gren inom stilistiken som är inriktad på att belysa hur 

kvinnor, på ett oftast negativt sätt, skildras i fiktionen. I studierna som jag refererar till 

framgår hur kvinnor många gånger framställs som hjälplösa offer. Burton och Levorato 

framhåller att stereotypa skildringar av kvinnor antingen återspeglar ideologiska 

föreställningar hos den enskilde författaren eller i samhället i stort (Burton 1982:197; 

Levorato 2003:105). I dagens svenska samhälle finns tydliga föreställningar om hur kvinnor 

ska vara och se ut. Genom sin skildring av Pia Penn-Tax belyser Widmark det negativa med 

dessa föreställningar då Pia mobbas och mår dåligt av att inte uppfylla de rådande 

samhälleliga idealen av kvinnor som vackra och smala (Edlund 2003:111). Samtidigt undgår 

han inte att reproducera en framställning som följer traditionella genusmönster av kvinnor 

som hjälplösa offer.  

     För att illustrera på vilket sätt Widmark reproducerar traditionella genusstereotyper 

använder jag mig av den modell för narrativa scheman som Levorato uppställer vid sin 

transitivitetsanalys av Rödluvan (se Levorato 2003:105–110). I ett narrativt schema speglas en 

berättelses förlopp, i detta fall utifrån en enskild karaktär. Levorato (2003:108) menar att 

schemat föranleder de transitiva val som författaren gör, vilket jag också ämnar pröva här 

nedan. I Pias fall kan det narrativa schemat gestaltas på följande vis:  

 

- en kvinna straffas för att hon inte följer idealbilden av hur kvinnor förväntas se ut 

- kvinnan mår dåligt  

- en man får kvinnan att må bra 

- kvinnan blir arg och får en ingivelse att hämnas 

- kvinnan ångrar sig och ber om ursäkt 

 

Vid en granskning av Pias livsberättelse som återfinns i excerpten i 4.4.1 bekräftas det 

Levorato skriver om det narrativa schemat som förklaringsgrund till de transitiva val som en 

författare gör. Widmark följer detta schema när han inledningsvis gör Pia till första- och 

andradeltagare i processer som indikerar att hon själv inte har någon kontroll över sin 

situation (se processerna jag var liten och har jag tyckt att jag var tjock och ful med Pia som 

förstadeltagare), utan framstår som ett hjälplöst offer för barnens mobbning (jämför följande 

process med Pia som andradeltagare jag blev retad på dagis och i skolan). Pia utlämnas åt sig 
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själv efter att hjälpen uteblir från de vuxna. Hon försöker ta kontroll över sin livssituation 

genom den materiella processen börja banta, men det har ingen verkan. Processerna hon 

initierar beskriver hur hon ändå tänker på att hon är stor och tjock och således blir ledsen.  

     När Pia sedan träffar sin blivande man, en process som inte uttrycker en avsiktlig handling 

från Pias sida utan blott inträffar, får han henne att må bättre. Det faktum att Pia i denna 

sekvens av livsskildringen inte har funktionen förstadeltagare utan andradeltagare i många 

processer (som bland annat fenomen i Karl älskar mig och mål i Min man hade gjort mig 

glad) visar också att det inte är Pia som aktivt lyckas få kontroll över sin situation.  

     Den näst sista delen i schemat är intressant eftersom det först är här som Pia ses besitta 

någon form av kontroll. Ilskan, som leder till att Pia får en ingivelse att hämnas, utlöses 

visserligen av en process som Pia inte kan påverka eftersom hon inte är deltagare i den 

processen (se [m]en sedan en dag […] kom ilskan tillbaka), men när Pia väl börjar hämnas är 

det ett aktivt beteende, vilket speglas av de initierade processerna (jämför de materiella 

processerna i början av 4.4.1).  

     Pias aktiva beteende är dock negativt och då hon avslöjas som den skyldiga reportern 

ångrar hon sig också över vad hon har gjort. Pia underkastas sina känslor och uppvisar 

ledsamhet genom de initierade processerna börjar gråta och börjar snyftande berätta. 

Processen ber nu alla om ursäkt uppvisar slutligen hennes ånger.  

     Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det narrativa schemat föranleder de transitiva 

val som Widmark gör vid sin skildring av Pia. Flertalet processer uppvisar att Pia inte har 

någon kontroll över sin situation utan i stället styrs av sina känslor. Skildringen kan ses som 

genusstereotyp eftersom den tecknar en bild av Pia som stämmer överens med det Nikolajeva 

upptar i sin översikt av stereotypt kvinnliga egenskaper. Pia framstår som en passiv kvinna 

som inte förmår ändra sin livssituation utan är offer för en samhällelig föreställning av hur 

kvinnor ska se ut. Hon är emotionell och sårbar samt beroende av sin man för att må bra. 

Dessutom är hon intuitiv då hon vid en relativt stabil livssituation får en impuls att hämnas. 

När hon slutligen uppvisar ett aktivt beteende över vilket hon har kontroll är det ett negativt 

beteende som ogillas. Från detta beteende tar hon också avstånd genom att be om ursäkt.  

     Widmark tangerar ett samhällsrelevant ämne när han låter en del av handlingen kretsa 

kring kvinnors dåliga självbild och mobbning. Han utmanar det rådande kvinnliga 

skönhetsidealet genom att exemplifiera med dess negativa konsekvenser i form av psykiskt 

lidande. Med sin ansats att belysa detta problem undviker han dock inte att samtidigt 

reproducera den klassiska genusstereotypen av kvinnan som hjälplöst offer. Anledningen till 

detta är intressant att reflektera över.  



 

42 

 

     Widmark förefaller utifrån sin alternativa framställning av Lasse och Maja att vara 

genusmedveten. Det är därför otillfredsställande att utgå ifrån att han inte skulle ha reflekterat 

över genusstereotypen med det hjälplösa kvinnliga offret. Sannolikt är han mycket medveten 

om hur hans framställning av Pia Penn-Tax ter sig ur ett genusperspektiv. Framställningen är 

vanligt förekommande och dessutom uppmärksammad (jämför analyserna av Burton (1982) 

och Levorato (2003)). En försiktigt dragen slutsats är därför att han ser karaktären Pia Penn-

Tax enbart som ett medel för att uppmärksamma ett samhällsrelevant ämne. Det innebär att 

framställningen av Pia fungerar som en narrativ strategi, med vilken han belyser och angriper 

problemet med dagens kvinnoideal.  

 
6 Avslutning  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur genus konstrueras i Martin Widmarks 

barnboksserie LasseMajas detektivbyrå. Särskilt fokus har legat på huruvida Widmark 

reproducerar genusstereotyper. Med hjälp av den systemisk-funktionella grammatikens 

transitivitetsanalys har jag undersökt en titel i serien, Tidningsmysteriet, och fyra av dess 

karaktärer, vilket gett ett varierande resultat.  

     Analysen visar att Widmark framställer de båda huvudpersonerna, Lasse och Maja, som 

likställda. De är aktiva och skildras som två skickliga detektiver. Skillnaderna mellan 

huvudpersonerna är intressanta i och med att de bryter mot traditionella genusmönster. 

Widmark låter Maja vara ledaren i detektivduon som vet hur man bäst löser svåra situationer, 

medan Lasse ser upp till henne och förlitar sig på hennes skicklighet. Transitivitetsanalysen 

visar hur de olika processtyperna bidrar till detta. Framför allt de verbala processerna 

utmärker sig eftersom det framgår att Maja initierar fler processer med anförda 

uppmaningssatser än Lasse, och att Lasse initierar fler processer med anförda frågesatser än 

Maja. Några undantag som möjligen speglar ett genusstereotypt framställningssätt återfinns, 

men eftersom de är få till antalet och förekommer i ett i övrigt alternativt framställningssätt är 

det svårt att beteckna dem som faktiska uttryck för genusstereotypi.  

     Analysen visar också att de båda bipersonerna, Muhammed Karat och Pia Penn-Tax, i 

motsats till huvudpersonerna framställs genusstereotypt. Muhammed tillskrivs endast en 

egenskap; han beskrivs explicit som rasande genom en relationell process. Även materiella 

och verbala processer bidrar till att förmedla denna sinnesstämning; han har ett yvigt, 

expressivt kroppsspråk och tillämpar dessutom ett upprört språkbruk. Pia framställs som ett 
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hjälplöst offer och följer på så sätt mallen för hur kvinnor, ofta i barnlitteratur och annan 

fiktion, beskrivs som passiva och oförmögna att ha kontroll över sin livssituation.  

     I diskussionen resonerar jag om orsakerna bakom Widmarks framställningar. Vad gäller 

Lasse och Maja drar jag slutsatsen att det beror på den ökade genusmedvetenheten i 

samhället. Det har blivit allt viktigare för barnboksförfattare att förmedla alternativa och 

varierande förebilder för barnen som inte följer ett traditionellt utstakat genusmönster. 

Widmark förefaller med sin alternativa framställning av huvudpersonerna att förhålla sig till 

detta.  

     Vad gäller Muhammed och Pia drar jag däremot slutsatsen att Widmark reproducerar 

genusstereotypa framställningssätt för att uppnå olika effekter. I Muhammeds fall verkar 

Widmark vilja roa läsaren genom att på överdrivet sätt framställa stereotypen av den burduse 

sydländske invandrarmannen. I Pias fall tillgriper han ett genusstereotypt framställningssätt 

som en narrativ strategi i syfte att belysa de negativa konsekvenser det rådande kvinnoidealet 

har.  

      Sammanfattningsvis är det intressant hur Widmark förhåller sig till genusstereotyper på 

olika sätt. Han utmanar dem samtidigt som han reproducerar dem, beroende på vilka syften 

han har.  Hans förhållningssätt till hur genus konstrueras tycks således vara underordnat den 

berättelse han vill skapa.  

 
6.1 Förslag på framtida undersökningar 

 

Denna uppsats har endast analyserat det skrivna språket. Då alla Widmarks böcker är 

illustrerade, är ett förslag på framtida undersökningar att även ta med den dimensionen. 

Widmark har själv framhävt bildernas betydelse för att förmedla information (Martin 

Widmark 2015b), och av den anledningen vore det av intresse att genomföra en multimodal 

analys utifrån ett genusperspektiv. Ett annat uppslag för framtida undersökningar är att i en 

större studie analysera fler böcker ur Widmarks produktion för att på så sätt få fram ett 

generellt mönster på hans sätt att förhålla sig till och konstruera genus.  
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