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Abstract:  

 

Johanna Rydgård: Lasse och Maja – Kalle Blomkvists arvtagare?: En komparativ analys av 

två barndeckare (2019). Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen analyserar två barndeckare. Den första boken som analyseras, Astrid Lindgrens 

Mästerdetektiven Blomkvist (2002; originalutgåva 1946) var en av de första svenska böckerna 

inom genren barndeckare. Den andra boken som analyseras är Martin Widmarks 

Diamantmysteriet (2002) som är den första delen i en idag mycket populär barndeckarserie. 

Syftet med uppsatsen är att se vilka likheter och skillnader samt intertextuella relationer som 

finns mellan verken. Analysen görs först utifrån en narrativ studie av de båda verken. Därefter 

görs en komparativ analys mellan verken. Analysen lyfter några likheter, olikheter och 

intertextuella relationer som finns mellan verken, samt hur man som lärare kan använda de 

litterära verken i sin undervisning. 
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1. Inledning 

Under min sista praktik på lärarprogrammet vid Örebro universitet samtalade jag och min 

handledare om hur vi som lärare har ett ansvar att inspirera eleverna till ett läsintresse. Detta 

eftersom det självständiga och regelbundna läsandet är viktigt för att elever ska kunna 

”knäcka” läskoden, få ett läsflyt samt en bättre ordförståelse vilket även Skolverket förklarar 

som ett av kunskapskraven för elever i åk 3 (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 252). Min 

handledare ville främja detta genom att presentera eleverna för stadsbiblioteket genom att 

besöka biblioteket en gång i månaden. Eleverna fick då själva gå runt och titta, läsa och välja 

böcker utifrån sina intressen. Läraren och personal från biblioteket var där och hjälpte 

eleverna att hitta böcker som skulle passa deras preferenser, dels utifrån intressen och dels 

utifrån vad de tidigare läst och tyckt om. Något som jag märkte var att många av eleverna 

intresserade sig för Martin Widmarks serie om LasseMajas detektivbyrå och uppskattade 

spänningen och karaktärerna i böckerna. Men när några elever läst klart alla böcker som fanns 

i denna serie var det svårt för dem att hitta andra böcker som var lika spännande och 

fängslande. Därigenom började mina funderingar kring om det fanns liknande böcker som 

LasseMajas detektivbyrå, som var eller är lika populära och fängslande i sitt sätt att beskriva 

karaktärerna och mysterierna.  

 

Mästerdetektiven Blomqvist, en serie av Astrid Lindgren som också inbjuder läsaren till ett 

äventyr där karaktärerna löser mysterier, var en bok som enligt Lilian Fredriksson och Karl G. 

Fredriksson (2004, s. 28) var med och startade barn- och ungdomsdeckarnas ”guldålder”. De 

skriver om hur mästerdetektiven Kalle Blomkvist var med och gjorde ett avstamp för många 

framtida barndetektiver. Dels hur karaktären drömmer sig till en värld där han är världens 

bästa detektiv och dels hur ord som ”blomkvista” blivit ett generellt begrepp för 

amatördetektivers beteende (s. 28f, 23). I och med detta och att Lindgren är en författare som 

många elever fortfarande idag intresserar sig för har jag valt att göra en komparativ studie 

mellan den första boken i Lindgrens serie om Kalle Blomkvist och den första boken i 

Widmarks serie om LasseMajas detektivbyrå.   
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att göra en komparativ analys mellan dagspopulära Diamantmysteriet av 

Martin Widmark (2002) och Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002; 

originalutgåva 1946) som var en av de första böckerna med stort genomslag inom 

barndeckargenren. Detta för att lyfta vilka likheter, skillnader och intertextuella relationer 

som finns mellan verken. Studien vill även belysa hur böckerna kan användas för att främja 

läsande och lärande i åk. 1-3.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002) och 

Widmarks Diamantmysteriet (2002) både gällande böckernas uppbyggnad och karaktärerna?  

- Finns det några intertextuella relationer och hur ser de ut?   

- Hur kan man analysera äldre och nyare litteratur för att kunna ge elever mer grundade 

bänkboksrekommendationer?  

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen kommer vara disponerad enligt följande: En metod och teoridel där läsaren får en 

beskrivning av komparativ analys och intertextualitet samt en genomgång av viktiga aspekter 

om barndeckargenrens uppbyggnad och litterära karaktärer. Därefter kommer ett kapitel om 

val av material och vilka urval som har gjorts samt ett kapitel om tidigare forskning som kort 

sammanfattar studier som har varit relevanta för den här analysen. Vidare kommer ett kapitel 

där de litterära verken presenteras genom en resumé. Efter detta leds läsaren in i 

analyskapitlet. Där analyseras verken först var för sig med en narrativ analys för att det sedan 

ska kunna föras en komparativ analys för att se de likheter och skillnader som finns mellan 

verken. Avslutningsvis kommer en diskussionsdel. Diskussionen är uppdelad så att det först 

kommer föras en diskussion om vilka intertextuella samband man kan tala om, sedan kommer 

en diskussion utifrån didaktiska aspekter att avsluta uppsatsen. 
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2. Metod och teori  

För att besvara frågeställningarna kommer en narrativ analys samt en komparativ och 

intertextuell analys göras av verken. Först kommer en narrativ analys föras för att beskriva de 

båda verken, därefter kommer en komparativ och intertextuell analys presenteras för att 

analysera likheter och skillnader dem emellan. Detta kommer förhoppningsvis leda till svar på 

frågeställningen om vilka likheter och skillnader det finns mellan Widmarks 

Diamantmysteriet (2002) och Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002) både vad gäller 

karaktärerna och bokens uppbyggnad.  

 

2.1 Komparativ analys och Intertextualitet  

Anders Olsson skriver i sitt kapitel ”Intertextualitet, komparation och reception” (Olsson 

2011, s. 51) om begreppet intertextualitet och dess betydelse. Ordet intertextualitet står för 

”mellantextlighet” i vilket det syftas att se relationer och förhållanden mellan texter. Trots att 

den intertextuella aspekten har använts under en längre tid är begreppet relativt nytt och 

myntades under 1960-talet av Julia Kristeva. Hon menar att ingen litterär text kan ses som ett 

isolerat verk utan består av flera tidigare citat som har absorberats och omvandlats till något 

nytt (s. 52f). En litterär text eller verk står alltså sällan på egna ben utan är ofta inspirerad av 

tidigare verk eller litterära traditioner. Olsson menar att det är viktigt att ha en förståelse för 

att det finns ett föränderligt utbyte mellan verket och den litterära traditionen när man gör en 

intertextuell analys av ett verk (s. 57). 

 

Statsvetare Thomas Denk (2012, s. 11f) skriver i boken Komparativa analysmetoder om hur 

en komparation är att se likheter och skillnader mellan de verk som ska analyseras. En 

komparativ analys kräver att minst två verk ställs mot varandra för att kunna identifiera vilka 

likheter och skillnader som finns. Det går alltså att se att det finns en komparativ aspekt i alla 

intertextuella studier då syftet med den intertextuella analysen är att jämföra två eller fler verk 

genom att se relationen dem mellan (Olsson 2011, s. 56). 

 

2.1.1 Intertextuella aspekter  

Olsson (2011, s. 59ff.) skriver om dagens intertextuella forskning som har flera intertextuella 

sambandsaspekter. Nedan kommer några aspekter som är relevanta för denna studie att 

förklaras. 
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Den första aspekten av intertextualitet som Olsson (s. 59) tar upp är starka respektive svaga 

samband. De starka sambanden är när ett starkt orsakssamband mellan två verk etableras och 

på så vis ger ny kunskap (s. 59). Men för att det ska finnas ett starkt samband mellan två 

litterära verk behöver det inte nödvändigtvis finnas många likheter, det viktiga är istället att 

belysa hur författarna har blivit inspirerade alternativt valt att ta avstånd från en viss tradition 

eller författare. Ett starkt orsakssamband mellan två verk är alltså när en av författarna visar 

ett beroende av den andra på ett eller annat sätt (s. 59). Ett svagt samband är när syftet är att 

se likheter och skillnader mellan två eller fler verk för att ge nytt perspektiv på läsningen av 

verken (s. 59). 

 

Olsson (s. 60) tar även upp explicita och implicita samband. Dessa samband är när författaren 

av ett verk igenkänner tidigare litterära texters inflytande på deras verk. Inflytandet kan både 

vara explicita och implicita. Det explicita inflytandet är när författaren tydligt benämner 

tidigare litterära texters inflytande genom att exemplifiera det i sitt litterära verk. Det implicita 

inflytandet är när författaren inte lika tydligt benämner tidigare litterära texters inflytande men 

läsaren kan identifiera det. Olsson menar att det är viktigt för den som gör en studie att 

reflektera över vilken metod som används och hur hen låter sig ledas av författarens explicita 

respektive implicita skrivande (s. 60f). 

 

Relaterat till dessa samband finns de avsedda och icke avsedda sambanden (Olsson 2011, s. 

61). Dessa handlar om författarens öppenhet om att ha blivit påverkad av tidigare verk. 

Exempelvis kan en författare själv vara omedveten om påverkan från ett tidigare verk, men 

detta betyder inte att det inte finns en intertextuell relation mellan verken. Anledningarna här 

kan enligt Olsson (s. 62) bland annat vara att författaren döljer relationen till det tidigare 

verket trots en medvetenhet att hen blivit influerad av det. Alternativt att författaren själv inte 

kan minnas att hen läst tidigare verk eller själv ser hur verket influerat dennes skrivande (s. 

61).  

 

Vidare nämner Olsson (s. 62) även vänskapliga och antagonistiska samband. Det här 

sambandet handlar om författarens egen känslomässiga relation till det tidigare verket. Denna 

intertextuella aspekt belyser om det är ett vänskapligt förhållande som författaren gärna lyfter 

fram eller om det är ett antagonistiskt förhållande som är mer laddat och kanske leder till 

olika motstrategier. Ibland beaktas här även författarens uttryckliga utsagor i utomlitterära 

sammanhang. 
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2.2 Narrativ analys 

2.2.1 Barndeckarens uppbyggnad 

Barndeckargenren är en genre som har haft ungefär samma uppbyggnad sedan ”guldåldern” 

då deckarna slog igenom i Sverige. Böckerna börjar ofta med att presentera en grupp barn där 

det finns en driven ledare som drar med de övriga i gruppen till en fantasivärld där de är 

romandetektiver som löser gåtor för samhällets bästa. Allt börjar med att gruppen leker, men 

snart går leken över i allvar och riskerar att bli farlig då gruppen dras in i riktiga brott 

(Fredriksson och Fredriksson 2004, s. 29). En intressant skillnad som Fredriksson och 

Fredriksson tar upp är utvecklingen från att huvudkaraktärerna är amatördetektiver, även så 

kallade ”blomkvistare” i de äldre barndeckarromanerna till att i den nyare 

barndeckarlitteraturen framställas som entreprenörer. Detta visas främst i att ”blomkvistarna” 

leker detektiver och hittar uppdrag medan entreprenörerna driver en detektivklubb eller ett 

företag där de tar uppdrag från folk i staden (s. 109f).  

 

Litteraturkritikern Johan Wopenka skriver i Stora mordboken (1991, s. 1) om pusseldeckare. 

Han menar att pusseldeckare för vuxna är som sagor då de inte liknar andra typer av 

subgenrer inom deckare som strävar efter mer realistiska lösningar av gåtorna. Pusseldeckare 

menar Sara Rothstrands (2010, s. 18) i sin studentuppsats Stieg Larssons Millenniumserie - 

En modern kriminalserie? kan även benämns ”whodunnit” (vem gjorde det?) deckare, då 

fokus i pusslet är att lösa gåtan vem som är ansvarig för stölden, mordet eller problemet.  

 

Litteraturvetaren Vivi Edström lyfter i sin bok Barnbokens form (2013, s. 47) att det i 

barnboksdeckaren alltid finns ett problem eller en gåta som ska lösas vilket görs genom hela 

boken i form av mystiska inslag, spionage och jakter. Fredriksson och Fredriksson (2004, s. 

33) lyfter att det i böckerna oftast börjar med ett skeende av ett lindrigt brott, men att det följs 

av fler brott för att dölja det första brottet. Dessa brott brukar ofta vara i form av stölder, 

inbrott och smuggling menar Edström (2013, s. 47). Maria Nikolajeva (2004, s. 68) skriver i 

sin bok Barnbokens byggklossar hur det i barnboksdeckare inte är så vanligt med mordgåtor 

som i deckarromaner för vuxna, gåtorna i barnboksdeckaren präglas mer av mindre farliga 

brott som stölder oftast av en ”lustig” karaktär.  

 

När det gäller brottslingskaraktärer är det sällan man i barndeckargenren går in på att 

presentera varför de blir brottslingar, varför brottslingen begår det brott som gjorts eller vad 
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som händer med dem efter att de tagits fast av barndetektiverna och polisen (Fredriksson och 

Fredriksson, 2004, s. 38f). Detta eftersom fokus i barndeckaren ligger på de unga detektiverna 

och deras äventyr. Oftast presenteras brottslingarna inte genom att gå in på deras varför eller 

deras tankegångar utan författare använder andra karaktärsbeskrivningar för att peka på vem 

brottslingen är. Detta görs till störst del genom beskrivningar av dennes utseende och 

beteende (s. 40). Brottslingen utsätter ofta huvudkaraktärerna för hot, vilket förtydligar 

skillnaden mellan den onda brottslingen och de unga renhjärtade detektiverna (s. 33). 

 

Maria Nikolajeva (2004, s. 57ff) skriver i Barnbokens byggklossar om barnbokens 

”grundmöster” vilket är när handlingsförloppet är uppbyggt utifrån – Hem , uppbrott 

hemifrån, äventyr, hemkomst. Hon menar att det i hemmet finns en trygghet, men hjälten eller 

huvudkaraktären behöver komma därifrån om det ska ske något äventyr. Hjälten ger sig då ut 

på ett äventyr som innebär spänning och ibland fara. När äventyret är avklarat återvänder 

hjälten hem till tryggheten med nya kunskaper och andra skatter. 

 

Edström (2013, s. 47) lyfter hur barndeckaren oftast byggs efter samma mönster, att serier i 

denna genre också har samma kompositionsmönster med endast några få ändringar i 

handlingen. Barndeckargenren blandas ofta ihop med mysteriegenren och det finns även flera 

likheter genrerna mellan. Dessa genrer blandas ofta av författare eftersom de båda är säkra 

modeller om man vill skriva en framgångsrik roman för barn. 

 

2.2.2 Karaktärer  

Huvudkaraktären i en bok kan kännas igen på fler olika sätt menar Nikolajeva (2004, s. 92). 

Hon skriver att huvudkaraktären är den som står i centrum i boken samt den som historien 

kretsar kring, men att ibland kan det vara svårt att identifiera vem det är. Nikolajeva menar då 

att det finns olika sätt att kunna identifiera huvudkaraktären, bland annat genom att analysera 

vem det är som presenteras först eller om det finns ett namn med i titeln på boken (s. 92ff). 

Nikolajeva lyfter även att det finns kollektiva huvudkaraktärer vilket är när två eller fler 

karaktärer utgör huvudkaraktären. Detta är något som endast görs i barnlitteratur och används 

för att fler läsare ska kunna identifiera sig med någon av huvudkaraktärerna (s. 95f). 

Nikolajeva menar att trots att författaren ibland kan välja att framhäva en av de kollektiva 

huvudkaraktärerna mer, fungerar gruppen i sig som en huvudkaraktär. Ett bra exempel på 

detta är i C.S Lewis Häxan och lejonet där de fyra syskonen med sina olika karaktärsdrag 

tillsammans är hjälten (s. 96). 
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Både huvudkaraktärer och bikaraktärer i en bok kan uppfattas som både statiska och 

dynamiska. Nikolajeva (2004, s. 109) menar med detta att en dynamisk karaktär genomgår en 

förändring under historiens gång. Detta kan vara en konsekvens av äventyret som karaktären 

möter då hen kan genomgå en etisk förändring eller så kan det vara en kronologisk förändring 

då karaktären blir märkbart äldre (s. 109). 

 

Nikolajeva (2004, s. 110) förklarar även andra begrepp i hur man kan analysera karaktärer, 

platta och runda karaktärer. En platt karaktär menar Nikolajeva är en karaktär som läsaren 

inte vet så mycket om då hen inte är fullt utvecklad i texten. En platt karaktär kan exempelvis 

endast beskrivas som ond respektive god eller så kan karaktären förklaras med endast en 

egenskap, som till exempel i Nalle Puh serien där Nasse förklaras som rädd och försiktig eller 

Kanin som en översittare. De platta karaktärerna kan alltså få egenskaper som representerar 

dem utan egentlig förklaring eller vinkling från ett annat perspektiv. I och med det kan platta 

karaktärer också förklaras som endimensionella karaktärer (s. 110). De runda karaktärerna, 

som även kan komma att benämnas som flerdimensionella karaktärer, beskrivs ofta av 

författaren med fler egenskaper som både kan vara positiva och negativa. Detta bidrar till att 

läsaren kan se karaktärer mer som riktiga människor. Läsaren får även lära känna karaktären 

under historiens gång vilket betyder att ageranden som den runda karaktären gör inte lika lätt 

kan förutspås (s. 110). 

 

2.3 Sammanfattning av metod och teori 

Den komparativa och intertextuella analysen går enligt ovan ihop i varandra. Medan den 

komparativa analysen belyser jämförelsen mellan olika verk vill den intertextuella analysen 

hitta och utreda relationer som finns mellan verken. Detta görs tillexempel genom att lyfta 

verkens starka och svaga samband, samt författares påverkan av varandra. I analysen kommer 

detta användas för att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan de två litterära 

verken, samt om Widmark (2002) har blivit inspirerad av Lindgren (2002) och hur det 

kommer till uttryck. Detta görs först genom att ta upp en narrativ analys där de enskilda 

verkens uppbyggnad och karaktärer analyseras för att sedan föra en komparativ och 

intertextuell analys där verken jämförs med varandra för att se likheter och skillnader samt om 

de finns en relation dem mellan. 
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3. Val av material  

Astrid Lindgren var en författare som under sin verksamma tid fick sätta prägel på den 

svenska barnlitteraturen. Helene Ehriander och Martin Hellström lyfter i sin bok Nya 

läsningar av Astrid Lindgrens Författarskap (2015, s. 14) hur Lindgren med sina många 

böcker har blivit känd över hela världen och hur hennes författarskap har bidragit till att hon 

blivit en nationalikon. Trots att Lindgren gick bort år 2002 lever intresset för hennes verk 

fortfarande och nya tolkningar av hennes verk kommer ständigt, bland annat bilderböcker, 

teaterpjäser och filmatiseringar. Föräldrar uppmuntrar ännu sina barn att titta på 

filmatiseringarna och läser gärna böckerna högt, medan lärare gärna gör temaarbeten kring 

hennes böcker. Med den vetskapen var det lätt att söka sig till ett av Lindgrens verk för att 

analysera det samt att det även finns likheter mellan hennes verk om Kalle Blomkvist och den 

nyare populära barnboksserien om LasseMajas detektivbyrå av Martin Widmark (2002). Trots 

att de båda böckernas målgrupp är 6-9 år finns det tydliga skillnader i textmassan i böckerna 

som bidrar till att man kan anta att Mästerdetektiven Blomkvist är avsedd mer som en 

högläsningsbok. Därför har jag valt att vid behandling av min didaktiska frågeställning se det 

som att Mästerdetektiven Blomkvist är en bok som man kan utmana unga läsare med efter att 

de läst böckerna i LasseMaja-serien. 

 

Efter att studerat de två seriernas böcker gjordes urvalet att studien skulle begränsas till de två 

första böckerna i serierna, alltså en nyare upplaga av Mästerdetektiven Blomkvist (Lindgren, 

2002) och Diamantmysteriet (Widmark 2002). Denna avgränsning gjordes för att en djupare 

analys och komparation eftersträvas samt eftersom båda böckerna presenterar karaktärerna för 

läsaren för första gången. Det finns alltså inga referenser till tidigare böcker som behöver 

förklaras eller lyftas som ovisshet i analysen. Ett annat val som gjorts när det kommer till 

verken är att endast analysera den skrivna texten. Trots att det finns bilder och illustrationer i 

de båda böckerna anser jag att dessa inte för handlingen framåt eller belyser något som texten 

inte redan sagt. I Diamantmysteriet (2002) finns det dock en bild på sida 70-71 där bilden 

visar exakt hur tjuven gick till väga för att stjäla juvelerna, men även här förklarar texten det 

på ett lika tydligt sätt. 
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4. Tidigare forskning  

När det gäller tidigare forskning om just relationerna mellan Lindgrens Mästerdetektiven 

Blomkvist och Widmarks Diamantmysteriet finns det väldigt lite. Det som finns är exempelvis 

Corina Löwes (2015) kapitel ”Makt! Inget tvivel om saken – maktstrukturer i svenska 

detektivromaner för barn” i Helene Ehriander och Martin Hellströms Nya Läsningar av Astrid 

Lindgrens författarskap. Där skriver Löwe om maktförhållanden och har då gjort en större 

jämförelse mellan Kalle Blomkvist-serien och LasseMaja-serien. 

 

Tidigare skrivna studentuppsatser som behandlat likande ämnen är bland annat Fyra böcker 

från två tidsperioder av Magdalena Lundin (2016). Lundin undersöker i sin uppsats texten 

och dess didaktiska påverkan på elever i 9-12 års åldern. Hon har även valt att analysera andra 

boken i Lindgrens serie om Kalle Blomkvist och Widmarks Dårarnas ö (2007). Då Lundins 

uppsats tar upp hur läsbarhetens förändring genom åren visas i böckerna, har den endast hjälpt 

mig få perspektiv på hur språket förändrats. Detta har varit en viktig insikt till min uppsats 

didaktiska frågeställning, hurvida man kan rekommendera Mästerdetektiven Blomkvist till 

fortsatt läsning för elever som uppskattat serien om LasseMajas detektivbyrå. Det finns även 

andra studentuppsatser som har varit intressanta för den här uppsatsen. Bland annat skriver 

Gunilla Axelsson (2018) om brotten och brottslingarna i LasseMaja-serien i sin uppsats Brott 

och straff i Valleby. Den här uppsatsen har delvis gett inblick i annan tidigare forskning men 

också gett en förståelse för hur Widmark presenterar karaktärer i sina böcker. Axelsson har 

dock valt att fokusera på brottslingarna i LasseMaja-serien medan jag i denna analys valt att 

fokusera på bokens uppbyggnad och huvudkaraktärerna.  

 

I Sara Rothstrands (2010) uppsats Stieg Larssons Millenniumserie - En modern 

kriminalserie? ligger fokus på att analysera en känd svensk deckarroman för vuxna och hur 

denna följer den traditionella kriminalgenrens regler. Uppsatsens teoridel har varit till stöd i 

att hitta relevant litteratur om olika subgenrer inom deckargenren, framför allt när det kommer 

till pusseldeckare som är en relevant subgenre för kommande analys. 

 

Som framgått i metod- och teoriavsnittet har Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar 

(2004) varit till stor hjälp i studien. Hon ger en bakgrund till olika typer av karaktärer och 

barnbokens uppbyggnad vilket gett en grund för analysen av böckerna. Lilian Fredriksson och 

Karl G. Fredrikssons Från Kalle Blomkvist till internetdeckare (2004) har även den legat som 
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grund för analysen. Fredriksson och Fredriksson går igenom barn och ungdomsdeckarens 

uppbyggnad och historia som gör ett tydligt avstamp från Lindgrens Mästerdetektiven 

Blomkvist (1946). Barndeckarens uppbyggnad är också något som litteraturvetaren Vivi 

Edström tar upp i sin bok Barnbokens form (2013). 
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5. Presentation av verken 

Det här kapitlet kommer innehålla en kort presentation av författarna Astrid Lindgren och 

Martin Widmark samt ett referat av de litterära verken, Mästerdetektiven Blomkvist (2002) 

och Diamantmyseriet (2002).  

 

5.1 Mästerdetektiven Blomkvist av Astrid Lindgren  

Astrid Lindgren var en framgångsrik författare som än idag är omtyckt av såväl unga som 

äldre läsare. Lindgren har haft stor betydelse för den svenska barnlitteraturen, bland annat då 

hon var med och skrev en av de första böckerna med stort genomslag inom barndeckargenren. 

Denna bok var just Mästerdetektiven Blomkvist som utgavs år 1946. 

 

I den första boken i serien om Kalle Blomkvist, presenteras läsaren för Kalle och hans två 

bästa vänner Eva-Lotta, som han bor granne med och Anders som bor något kvarter bort. 

Kalle, vars perspektiv boken berättas från, drömmer om ett framtida yrke som privatdetektiv. 

Han har alltid med sig en anteckningsbok där han skriver ner misstänkta personer och saker 

som han bör hålla koll på. 

 

Barnen spenderar sitt sommarlov med att hitta på flera bus och lekar med varandra och Sixten 

och hans vänner i Röda rosen. En dag under barnens sommarlov får Eva-Lottas familj oväntat 

besök av sin släkting farbror Einar. Farbror Einar visar sig vara en orolig karaktär som vankar 

av och an hemma hos Eva-Lottas familj och gärna umgås med Kalle, Anders och Eva-Lotta. 

En dag följer farbror Einar med barnen till slottsruinen där han med hjälp av en dyrk öppnar 

dörren till ruinens källare varpå Kalle tycker det verkar konstigt att en vuxen man bär runt på 

en dyrk i bakfickan. Den natten vaknar Kalle och ser genom sitt sovrumsfönster hur farbror 

Einar smyger sig ner för brandstegen på Eva-Lottas hus och ut i mörkret. Därefter skriver 

Kalle upp farbror Einar i sin anteckningsbok med misstänkta personer. Han vet inte vad Einar 

har gjort men han vet att det är något tjuvaktigt han håller på med. 

 

Boken fortlöper med incidenter där farbror Einar beter sig märkligt och hur Kalle mer och 

mer undersöker den misstänkte. När Kalle känner att han har tillräckligt med information om 

de konstiga sakerna Einar har för sig, berättar han det för Eva-Lotta och Anders som genast 

blir en del av Kalles detektivarbete.  
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5.2 Diamantmysteriet av Martin Widmark  

Martin Widmark har under de senare åren varit en av de barnboksförfattare som släppt flest 

böcker. Bara i serien om LasseMajas detektivbyrå har han mellan åren 2002-2019 släppt 29 

volymer (Widmark 2014).  

 

Den första boken om LasseMajas detektivbyrå är Diamantmysteriet (2002). Boken handlar 

om Lasse och Maja som går i samma klass på en skola i Valleby. Båda är intresserade av 

Majas pappas kriminalböcker och att läsa om hur poliser och tjuvar arbetar. Detta gör de för 

att de själva har en detektivbyrå. De har under sitt sportlov satt upp lappar i staden för att göra 

reklam för sin detektivbyrå och att de tar emot alla möjliga typer av spännande och farliga 

uppdrag. I den här volymen kommer stadens juvelbutiksägare Muhammed och ber Lasse och 

Maja om hjälp att hitta vem det är som stjäl diamanter från hans butik. Lasse och Maja går 

med på att hjälpa Muhammed att ta reda på vem som är ansvarig för diamanternas 

försvinnande genom att arbeta extra i butiken och spionera på de som arbetar och kommer in i 

butiken.  

 

Lasse och Maja går dagen efter att Muhammed har bett om deras hjälp till butiken för att 

börja sitt uppdrag. De träffar först Muhammed som berättar om de tre andra som arbetar där, 

berättar vad de gör och vad de skulle kunna ha för motiv till att stjäla diamanter. De som 

jobbar i juvelbutiken är Siv Leander som är butiksbiträde, Ture Modig som arbetar med att 

putsa alla smycken och göra dem fina inför försäljning och Lollo Smitt som arbetar med att 

slipa diamanterna och sätta in dem i smycken. Muhammed berättar även att Sivs hus brunnit 

ner och att hon inte får hjälp av försäkringsbolaget, att Tures pappa en gång ägt butiken men 

gick i konkurs samt att Lollo gillar att köpa nya dyra kläder och sportbilar. Därefter får 

läsaren följa Lasse och Maja när de spionerar och lyssnar på Siv, Ture och Lollo för att ta 

reda på vem av dem som är tjuven. De gör flera upptäckter, bland annat varför Ture beter sig 

som skyldig, varför Siv har så dyra smycken och hur listig Lollo är när han stjäl diamanter 

från Muhammeds affär. 
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6. Analys 

I den här analysen kommer böckerna först att undersökas var och en för sig, Mästerdetektiven 

Blomkvist (2002) först och därefter Diamantmysteriet (2002) för en narrativ analys. I den 

narrativa analysen kommer först bokens uppbyggnad att analyseras och sedan vissa utvalda 

karaktärer. Därefter kommer böckerna att jämföras genom en komparativ analys. 

 

6.1 Analys av Mästerdetektiven Blomkvist 

6.1.1 Bokens uppbyggnad 

Boken börjar med att Kalle presenteras. En pojke som drömmer om att bli detektiv, och inte 

vilken detektiv som helst utan en sådan som löser mordgåtor i London eller Chicago. En 

detektiv i samma klass som Sherlock Holmes och Hercule Poirot. Snart blir läsaren även 

presenterad för Kalles bästa vänner, Anders och Eva-Lotta med vilka han spenderar dagarna 

under sitt sommarlov. Dessa två brukar skoja om Kalles detektivtankar och undersökande av 

misstänkta personer, men tycker likväl om honom och de tre barnen leker och busar med de 

andra i staden under sommarlovet. Boken har alltså en vänskaplig känsla och presenterar hur 

vänskap kan se ut på ett realistiskt sätt. Vänskapsbanden mellan barnen visar att de kan busa 

och reta varandra, men även att de skulle gå till försvar för varandra om någon annan skulle 

göra det.  

 

Boken kommer igång när Eva-Lottas mystiska farbror Einar kommer in i handlingen och 

Kalle börjar undersöka den underliga mannen. Problemet eller gåtan som Kalle och hans 

vänner möter i berättelsen blir alltså den mystiska karaktären farbror Einar, vem han är och 

vad han egentligen är skyldig till. Trots att bokens kärna är att lista ut vem Einar är, visas flera 

sidoberättelser. Ett exempel på det är bland annat leken som Kalle, Anders och Eva-Lotta har 

med Sixten och hans vänner i Röda rosen, där Einar inte alls omnämns. Läsaren får alltså följa 

Kalle under hans sommarlov, vilket inte bara innebär att lösa gåtan om vem Einar är utan man 

får även läsa om lekarna som han, Anders och Eva-Lotta hittar på. I vissa av dessa 

sidoberättelser kommer dock Einar in i handlingen och både läsaren och huvudkaraktären 

Kalle får då ledtrådar om vem Einar är. 

 

Mästerdetektiven Blomkvist skulle kunna klassas som en spänningsdeckare. Det vill säga att 

boken är uppbyggd runt spänningen och att man inte vet vad som hänt eller vad som kan 

komma att hända. Detta kan vara en anledning till varför läsaren aldrig får någon tydlig 
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förklaring varför eller hur Einar har stulit juvelerna. Läsaren vet heller aldrig riktigt vad Einar 

är kapabel till att göra då han ibland verkar charmig och trevlig men senare agerar på ett sätt 

så att barnen blir nervösa över hans aggressivitet. Även Lindgrens sätt att skriva om detta 

skapar ett spänningsmoment för läsaren.  

 

Boken visar tydligt att den följer barnbokens grundmönster (Nikolajeva 2004, s. 57ff). Det 

vill säga det börjar hemma hos Kalle, en enkel presentation om vem han är och hans närmaste 

familj och vänner, vad han brukar göra och vad han drömmer om. Bilden av hemmet är en 

fridfull sommaridyll, där barnen umgås, får bullar och karameller av sina föräldrar och ibland 

gör något oskyldigt bus. Sedan sker ett uppbrott från den vanliga rutinen, i det här fallet sker 

det när farbror Einar kommer in i berättelsen. Hans närvaro sätter igång detektivtankarna hos 

Kalle och bidrar även till en förändring i de rutiner som barnen tidigare har haft. Istället för att 

barnen bara leker, finns nu en ny mystisk karaktär som varken läsaren eller huvudkaraktären 

Kalle vet något om som kommer in och stör rutinen. Äventyret börjar att ta fart i och med 

Kalles undersökning av farbror Einar, både då Kalle spionerar och följer efter farbror Einar 

samt då han undersöker händelser förknippade med honom. Äventyret och spänningen 

eskalerar i slutet av boken för Kalle och hans vänner. Kalle, Anders och Eva-Lotta försöker ta 

fast Einar genom att underrätta polisen om hans inblandning i en juvelstöld men istället blir 

de hotade och instängda i en slottsruinskällare. Men berättelsen om Kalle slutar gott och Kalle 

och hans vänner tar sig ur källaren och får med polisens hjälp tag på Einar och hans två 

medbrottslingar. Boken avslutas med att Kalle, Anders och Eva-Lotta fridfullt går på 

Storgatan inne i sin stad och allt är som vanligt igen. Barnen återgår till den rutin de hade i 

början av boken innan farbror Einar kom. 

 

6.1.2 Karaktärerna 

6.1.2.1 Kalle Blomkvist 

Det går genom Nikolajevas (2004, s. 92ff) principer tydligt att se att Kalle Blomkvist är 

Mästerdetektiven Blomkvists huvudkaraktär. Detta dels genom hur namnet ingår i bokens titel 

samt att näst intill hela boken berättas utifrån Kalles perspektiv. Endast vid två tillfällen i 

boken får läsaren följa andra karaktärer. Till exempel när vännerna är instängda i slottsruinen 

får läsaren reda på vad som händer utanför genom att få följa Sixten och de andra Röda 

rosorna, poliskommissarie Björk och farbror Einar (s. 137ff, 144). Men i huvuddelen av 

boken får läsaren följa Kalle. Läsaren får i hela boken en inblick i vad Kalle tänker och 
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funderar över. Detta ses bland annat när han ligger under sitt päronträd och grubblar över 

farbror Einar och pärlorna Kalle hittat i slottsruinen. 

 

”Naturligtvis är det möjligt, att pärlan har legat där ända sedan Gustaf Vasas 

dagar och att någon slarvig adelstjej gått ner i källaren efter en pilsner och 

därvid tappat sitt pärlhalsband” sa mästerdetektiven Blomkvist. ”Men är det 

troligt? När man ska lösa en kriminalgåta” fortsatte han och vände sig på 

sidan för att kunna se sina inbillade åhörare in i ögonen, ”måste man alltid 

räkna med det sannolika. Och” – mästerdetektiven dunkade med sin näve 

hårt i marken – ”det sannolika är, att pärlan inte legat där sen Gustaf Vasas 

dagar, för nog skulle det väl i så fall funnits någon kille mer än jag, som haft 

ögona med sej och kunnat hitta den. (Lindgren 2002, s. 51). 

 

Som citatet visar får läsaren dyka ner i Kalle Blomkvists tankeverksamhet vilket vi inte får 

göra med någon av de andra karaktärerna. 

 

När läsaren får följa Kalle på hans äventyr märks det en utveckling i hans karaktär. Han blir 

både mer säker i sina yttranden, misstankar och på sin egen förmåga som privatdetektiv. I 

slutet av boken när vännerna blir inlåsta i slottsruinens källare av tjuvarna börjar Kalle dock 

tvivla på sin förmåga. ”’Det är mitt fel’, sa Kalle, efter vad som föreföll att vara en oändlig 

tystnad. ’Det är absolut mitt fel. Jag skulle inte ha blandat in er i det här. Och kanske inte mej 

själv heller.’” (Lindgren 2002, s. 134). Citatet visar hur Kalle sedan början av boken har vuxit 

i sin roll som privatdetektiv, vågat ta risker men att han även under detta tillfälle ifrågasätter 

sitt agerande. Men Kalle får upprättelse efter att han, Anders och Eva-Lotta har tagit sig ut 

från slottsruinens källare och tillsammans med polisen fått tag på farbror Einar och de två 

andra tjuvarna. ”’Hör du, Kalle’, ropade kommissarien. ’Kom hit ett slag! Det kanske roar dej 

att höra, att vi tack vare dej har lyckats fånga en av de allra farligaste förbrytare, vi har här i 

landet?’” (Lindgren 2002, s. 151f). Karaktären Kalle skulle alltså utifrån detta kunna 

benämnas som en dynamisk karaktär då han genomgår en karaktärsutveckling (Nikolajeva 

2004, s. 109). Kalle presenteras också i boken som en rund karaktär som visar på 

flerdimensionella karaktärsdrag, som i olika situationer visar både mod och rädsla samt vars 

agerande inte är lätt att förutspå (Nikolajeva 2004, s. 110).  
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6.1.2.2 Anders 

Anders benämns som Kalle Blomkvists bästa kompis. I boken finns det fler indikationer på att 

han inte har en bra hemmiljö då han till exempel hellre vill umgås hemma hos Kalle och Eva-

Lotta då han känner sig mer hemma där. Hela Anders familj bor på en liten yta och senare 

tycker han även det är jobbigt att ta sig hem då det kan väntas stryk.  

 

Det var sällan det vankades bullar hemma hos honom, och det var så många 

om att dela. Visserligen sa farsan titt och tätt: ”Nu ska ni få se på andra 

bullar.” Men då menade han aldrig vetebröd, då menade han smörj! Och 

eftersom Anders ansåg att han hade fått tillräckligt av den varan , höll han 

sig hemifrån så mycket som möjligt. Han tyckte bättre om atmosfären 

hemma hos Kalle och hos Eva-Lotta. (Lindgren 2002, s. 46f).  

 

Citatet sammanfattar Anders hemmiljö och bakgrund på ett bra sätt. Det syns alltså att Anders 

gärna umgås med Kalle och Eva-Lotta med fredliga lekar som cirkus, men att han också kan 

dra med dem ut på slagsmål som han gör med Sixten (s. 71ff.). I en sekvens i boken får 

läsaren följa Anders och Eva-Lotta när de stöter på Sixten som är ledare för Röda rosen:  

 

Men Anders och Eva-Lotta intresserade sig inte ett dyft för brottslighetens 

bekämpande, och de gick där och hade långtråkigt. Till all lycka hände det 

sig emellertid, att postmästarens Sixten skrek ”tjejtjusare” efter Anders en 

dag, när Anders kom Storgatan fram i sällskap med Eva-Lotta, och detta 

fastän det för ögonblicket rådde fredstillstånd mellan Sixtens band och 

Anders band. (Lindgren 2002, s. 69). 

 

Intressant är hur Lindgren ovan benämner Anders som ledare för Kalles gäng, men att det är 

Kalle som vi läsare får följa. Lindgren lägger dock inte vidare mycket tyngd i Anders ledarroll 

och när Kalle sedan involverar Anders och Eva-Lotta i detektivarbetet backar Anders och 

låter Kalle leda. ”Fastän Anders i vanliga fall var ledaren, insåg han, att han på det här 

speciella området borde underordna sig Kalle.” (Lindgren 2002, s. 111f). Men det framgår 

ändå att Anders är en karaktär som Kalle gärna söker bekräftelse av och vill imponera på (s. 

110). 

 

Anders visar drag till att vara en statisk men rund karaktär (Nikolajeva 2004, s. 109f). Läsaren 

får en noggrann beskrivning av vem Anders är både när det gäller bakgrund och hans 
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agerande. Däremot gör inte karaktären en utveckling utan han är den han är. Han är både 

ledare och bästa vän med Kalle. Samtidigt som Anders är villig att backa från sitt ledarskap 

för att ge Kalle rum att leda detektivmysteriet går det ändå inte definitivt säga att detta är en 

utveckling i Anders karaktär. Däremot går det att se att även Anders är en rund karaktär då 

han visar på fler olika drag och beroende på situation kan han agera olika. Liksom Kalle går 

det alltså inte att förutspå Anders beteende eller agerande i boken.  

 

6.1.2.3 Eva-Lotta  

Eva-Lotta beskrivs som en flicka som både Kalle och Anders är förälskade i. Hennes 

introduktion visar på att hon är tidstypiskt flickig och mild samtidigt som hon gärna klättrar 

upp i vattentorn, retar konstapel Björk och kommer på knasiga idéer (s. 19). Eva-Lotta 

beskrivs alltså som en proper flicka som skuttar runt i sin klänning och sjunger sånger, 

samtidigt som hon umgås med pojkarna och tävlar om vem som kan spotta längst (s. 30). Eva-

Lotta visar att hon är en stark karaktär som inte låter sig missa ett spännande tillfälle: 

 

’Först och främst ta reda på juvelerna! Vi måste till slottsruinen. Men någon 

måste vara hemma och skugga farbror Einar och dom andra två.’  

Kalle och Anders tittade uppfordrande på Eva-Lotta.  

”Aldrig”, sa Eva-Lotta bestämt. ”Jag vill vara med och leta efter juvelerna. 

Förresten ligger farbror Einar i sin säng och låtsas, att han är sjuk, så det 

händer nog ingenting, medan vi är borta.” (Lindgren 2002, s. 112).  

 

Hennes karaktär beskrivs ur flera vinklar och aspekter vilket visar på att även hon likt Kalle 

och Anders är en rund karaktär (Nikolajeva 2004, s. 110). Det går inte att förutspå hennes 

agerande, då hon i ena stunden är stark och modig för att i nästa stund gråta vilket dessa två 

citat visar:  

 

Eva-Lotta hoppade upp. 

”Ja men, om vi sitter här så får vi snurren direkt”, sa hon. ”Jag tycker vi gör 

som Kalle vill. Ficklampa har vi ju, så vi kan lysa oss fram.” (Lindgren 

2002, s. 136f). 

 

Tjejer är bra konstiga, tänker Kalle och Anders. Förut, nere i källaren, där 

grät hon inte, men nu, när all fara är över, då sprutar hon som en fontän. 

(Lindgren 2002, s. 143). 
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Eva-Lottas karaktär visar dock inte på någon personlig utveckling då även hon är densamma i 

början som i slutet. Det vill säga Kalles bästa vän, en flicka som gärna hänger med på äventyr 

och lekar men ändå har sin naiva flickighet kvar. 

 

6.2 Analys av Diamantmysteriet 

6.2.1 Bokens uppbyggnad 

I Diamantmysteriet presenteras läsaren kort för samhället Valleby och alla karaktärer som är 

med i boken på de två första uppslagen. Detta görs med en bild på karaktärerna med deras 

namn under samt en karta över Valleby.  På följande sida börjar kapitel ett där läsaren får 

följa med genom den lugna staden Valleby där gatorna ligger tomma och in till Majas 

källarfönster där Lasse och Maja sitter och läser kriminalböcker. Barnen presenteras som både 

kompisar och kompanjoner då de är entreprenörer som har startat sin egen detektivbyrå och 

nu väntar på att få in uppdrag från de som bor i Valleby. Utifrån hur Widmark i inledningen 

av berättelsen målat upp staden som lugn och folktom framgår det dock att det troligtvis inte 

sker så många brott i Valleby. Trots detta är barnen pålästa om vad som behövs för att vara en 

bra detektiv då de i berättelsen listar upp viktiga verktyg som behövs för att lösa brott 

(Widmark 2002, s. 13). Här är ett exempel på hur Widmark i sitt skrivande är praktisk, detta 

genom att han tydligt skriver vad en detektiv är och vilka verktyg som behövs. 

 

Boken fortsätter med att juvelbutiksägaren Muhammed knackar på dörren och behöver 

barnens hjälp. Uppdraget som Lasse och Maja får av honom är att lista ut vem i butiken som 

stjäl hans diamanter. Muhammed förklarar att det under några dagars tid har försvunnit en 

diamant om dagen. Han har sett barnens reklam för detektivbyrån och behöver nu hjälp av 

detektiverna då polisen inte kunnat lista ut vem som är tjuven. Läsaren får här tidigt reda både 

på vilket typ av brott som har begåtts samt vilka som kan ha utfört brottet och deras motiv. 

Intressant är hur strukturerat Widmark (2002) presenterar de misstänktas motiv i boken, 

exempelvis när karaktären Siv presenteras då det först förklaras vad hon jobbar som och hur 

länge hon jobbat i butiken (s. 27). Sedan presenteras hennes motiv, varpå även Lasse tydligt 

antecknar ”Misstänkt motiv: Siv Leander behöver pengar.” (s. 28). Genom denna struktur 

inbjuder Widmark läsaren till att vara med och lösa mysteriet om vem som är skyldig till 

brottet. Läsaren får alltså vara med i lösningen av mysteriet då ingenting ligger dolt för 
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läsaren och alla ledtrådar presenteras samtidigt för både läsaren och karaktärerna i boken. På 

det sättet blir Diamantmysteriet mer en pusseldeckare. 

 

Även den här barndeckaren visar att den följer barnbokens grundmönster (Nikolajeva 2004, s. 

57ff). Berättelsen börjar i barnens hemmamiljö och ett uppbrott sker när Muhammed knackar 

på och ber om deras hjälp att hitta vem det är som stjäl hans diamanter. Äventyret börjar i 

nästkommande kapitel då barnen börjar spionera på de anställda för att lista ut vem som stulit 

diamanterna. Äventyret kan anses statiskt då det inte finns någon tydlig eskalering i äventyret. 

Under berättelsens gång finns det dock tillfällen som är mer spännande, till exempel när Maja 

putsar fönstren inne hos Ture som jobbar i butiken och det verkar som att han tar fram en kniv 

bakom Majas rygg (s. 47f). Anledningen till att den här händelsen inte kan anses vara en 

eskalering i ”äventyret” är eftersom Maja aldrig var i fara samt att händelsen egentligen inte 

hjälper läsaren att lista ut vem som är tjuven. Något som däremot skulle kunna ses som en 

eskalering fram till upplösningen är när Lasse och Maja sammanställer vad de sett och hört 

under tiden de varit i juvelbutiken. Lasse och Maja berättar för Muhammed vem som är 

skyldig och tydliggör varför de andra två inte är skyldiga. Berättelsen avslutas med att staden 

återgår till sin lugna tillvaro. Alltså följer berättelsen mönstret – hemma, uppbrott, äventyr 

och hemkomst (Nikolajeva 2004, s. 57ff).  

 

6.2.2 Karaktärerna  

6.2.2.1 Lasse och Maja 

Detektiverna Lasse och Maja utgör tillsammans en kollektiv huvudkaraktär (Nikolajeva 2004, 

s. 92ff). Lasse kan inte vara utan Maja och vise versa. De både är viktiga för handlingens 

fortskridande och karaktärerna kompletterar varandra i berättelsen. Lasse och Maja visar sig 

båda vara modiga och framåt, fast på olika sätt. När läsaren introduceras för karaktärerna i 

början av berättelsen står det endast kort att de båda barnen går i samma klass, samt att de är 

både kompisar och kompanjoner (s. 9f). Karaktärerna presenteras alltså bara tillsammans och 

inte var och en för sig, vilket även det är en indikation på att de utgör en kollektiv 

huvudkaraktär. Läsaren får endast genom fortsatt läsning en noggrannare uppfattning om 

vilka Lasse och Maja är som karaktärer, både tillsammans och var för sig. Vissa drag som har 

kunnat urskiljas är till exempel att Maja är den modiga som uppmuntrar Lasse till att också 

vara modig och Lasse är den som antecknar och ställer viktiga frågor till butiksägaren 

Muhammed. 
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- Där inne finns alltså en diamanttjuv, säger Lasse. Det känns lite läskigt! 

- Kom! Nu kör vi igång, säger Maja till Lasse och nickar mot guldaffären. 

(Widmark 2002, s. 23). 

 

- Kan ni berätta om dem som arbetar här och hur en vanlig dag ser ut i 

affären? ber Lasse när de har satt sig ner i en stor brun soffa. (Widmark 

2002, s. 26). 

 

Lasse skriver i sin anteckningsbok: ’Misstänkt motiv: Siv Leander behöver 

pengar.’ (Widmark 2002, s. 28). 

 

Maja går runt i rummet och letar efter någonting, utan att veta vad. Hon 

vrider och vänder på verktygen. Hon känner på lådorna i arbetsbordet. 

(Widmark 2002, s. 56). 

 

Dessa tre citat visar alltså på hur Lasse och Maja har olika karaktärsdrag, Lasse är smart och 

duktig på att ställa undersökande frågor medan Maja är modig som undersöker de misstänktas 

kontor. Men trots att barnen har några egna specifika karaktärsdrag skulle de inte kunna stå 

utan varandra. Det är endast tillsammans som deras olika karaktärsdrag och fallenheter bidrar 

till att de kan vara bra detektiver då de kompletterar varandra. 

 

Lasse och Maja är båda platta och statiska karaktärer, detta eftersom att de varken växer eller 

utvecklas under berättelsens gång. Både Lasse och Maja är lika säkra på sig själva och sin 

kapacitet som detektiver i början av boken som i slutet av boken. Karaktärerna överraskar inte 

heller läsaren med nya karaktärsdrag vilket visar på att de båda är endimensionella, det vill 

säga platta karaktärer.  

 

6.3 Komparation  

Här kommer det att göras en komparation mellan de båda verken. Komparationen kommer 

disponeras enligt följande: först en komparation mellan de två böckernas uppbyggnad och 

sedan mellan karaktärerna. 
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6.3.1 Bokens uppbyggnad  

De finns både likheter och olikheter mellan böckernas handling och uppbyggnad. En likhet är 

att båda böckerna är uppbyggda utifrån barnbokens grundmönster (Nikolajeva 2004, s. 57ff). 

Båda böckerna visar tydligt hur huvudkaraktärerna startar sin resa i deras hemmiljö. 

Karaktärerna fördriver tiden på ett lugnt och fridfullt sätt, både genom lek och väntan. 

Skillnader som vi kan se här är hur författarna presenterar vänskap. Intressant är hur Widmark 

inte presenterar några övriga vänner till Lasse och Maja. De två karaktärerna är de enda som 

visar på någon typ av vänskap i Diamantmysteriet (2002) medan Lindgren i Mästerdetektiven 

Blomkvist (2002) visar en vänskap mellan Kalle, Anders och Eva-Lotta men även mellan dem 

och de i Sixtens Röda rosen-gäng. 

 

Uppbrottet sker också på liknande sätt i böckerna, detta genom att en ny karaktär presenteras 

och kommer in i handlingen. I Mästerdetektiven Blomkvist är denna karaktär farbror Einar och 

i Diamantmysteriet är det Muhammed. Här går det dock att se en skillnad då den ena av 

karaktärerna har en mystisk roll som huvudkaraktären vill undersöka och den andra är en 

person som behöver hjälp av huvudkaraktärerna. Fortsättningsvis leds läsaren in i ett äventyr 

med huvudkaraktärerna där fokus ligger på att spionera, undersöka och lösa ett mysterium. 

Trots att båda böckerna ger läsaren ett äventyr och spänning är det i olika mängd och på olika 

sätt. Medan Diamantmysteriet är en deckarbok med mer fokus på att klura och lösa en gåta 

inbjuder Mästerdetektiven Blomkvist till spänningsläsning där läsaren inte vet vad som ska 

hända. I den senare boken ingår även kidnappning och att huvudkaraktären är utsatt för hot 

och fara, vilket inte sker i Diamantmysteriet. Efter äventyret, som även innehåller en 

upplösning i båda böckerna, kommer hemkomsten. Hemkomsten visas på liknande sätt i båda 

böckerna. Detta med att författaren visar på att lugnet och friden har återgått i de städer som 

huvudkaraktärerna bor i. I Mästerdetektiven Blomkvist får läsaren i slutet av boken följa med 

Kalle, Anders och Eva-Lotta när de går lugnt på gatorna i sin stad och allt har återgått till det 

vanliga igen. I Diamantmysteriet får läsaren däremot följa kyrkvaktmästaren när han läser 

tidningen om hur Lasse och Maja löst gåtan om vem som stulit diamanterna. Men även här 

återgår staden till sitt lugna ursprung och Lasse och Maja till att söka nya uppdrag till sin 

detektivbyrå. Det går alltså att se att båda dessa barndeckare avslutas som de börjar, med att 

huvudkaraktärerna kommer hem och återgår till det vanliga.  

 

I böckernas innehåll och handling ses också en del likheter. Bland annat att båda böckerna 

handlar om en juvel eller smyckesstöld, vilket Edström tar upp som ett vanligt brott i 
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barndeckare (Edström 2013, s. 47). Fredriksson och Fredriksson skriver också att brott i 

barndeckare oftast börjar som en lindrig stöld för att det sedan görs följdbrott som är värre, 

exempelvis hot och kidnappning (Fredriksson och Fredriksson 2004, s. 33). I 

Diamantmysteriet gör tjuven flera brott men det är alltid samma sak som stjäls och på samma 

sätt som första gången. I Mästerdetektiven Blomkvist däremot kan vi se en skillnad, vi inte hur 

Einars första brott gått till, men vi ser att han gör följdbrott när han hotar och låser in Kalle, 

Anders och Eva-Lotta i slottsruinkällaren. 

 

En annan likhet mellan böckerna är hur den skyldiga tjuven i början av böckerna inte verkar 

skyldig. Tjuvarna i båda böckerna presenteras som både trevliga och charmiga i sitt sätt. 

Därför utgörs en stor del av handlingen att lista ut vem tjuven är eller varför personen i fråga 

beter sig mystiskt.  

 

En skillnad mellan böckerna är detaljerna och fylligheten författarna skriver med. Medan 

Lindgren (2002) skriver en bok som utspelar sig under några veckors tid och har ett sidantal 

på 156 sidor där texten är både i liten font samt fyller hela sidorna, har Widmarks (2002) både 

färre sidantal med större font och mindre textmassa på varje sida. Diamantmysteriet utspelar 

sig under två dagar, då dag ett är när de får besök av Muhammed och dag två är 

undersökningen i juvelerarbutiken. Det går alltså att se att texterna ger olika mycket fyllighet. 

Lindgren skriver på ett sätt som får läsaren att se både miljöer, känslor och händelser framför 

sig medan Widmark fokuserar på händelserna och låter illustrationerna visa miljöerna. Trots 

att Widmark inte anses fyllig i sina miljöbeskrivningar går det ändå att se att han fokuserar på 

att förmedla viktiga händelser och att han i dessa händelser ger läsaren indikationer och 

pusselbitar till att själv lösa mysteriet om vem som är den skyldige. Widmark skriver alltså på 

ett sätt där han planterar tankar hos sina läsare. Detta är något som Lindgren inte gör i sitt 

verk. I Mästerdetektiven Blomkvist får läsaren följa med på Kalles äventyr. Läsaren är en 

åskådare för vad som händer och i vissa fall vet läsaren mer om händelserna än Kalle själv. 

Detta eftersom Lindgren målar upp berättelsen som en film och det behövs varken 

illustrationer eller fantasi från läsaren då hon förmedlar händelser, miljö och känslor för 

läsaren. Så medan Lindgren ger läsaren en läsupplevelse där läsaren är en åskådare av ett 

äventyr bjuder Widmark in läsaren till att tillsammans med Lasse och Maja lösa mysteriet. 
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6.3.2 Karaktärerna 

När man jämför karaktärerna från Diamantmysteriet (Widmark 2002) och Mästerdetektiven 

Blomkvist (Lindgren 2002) går det att se både likheter och olikheter. Den största skillnaden 

som går att se när det kommer till karaktärer är hur det i Diamantmysteriet är två karaktärer, 

Lasse och Maja som utgör en kollektiv huvudkaraktär medan det i Mästerdetektiven 

Blomkvist endast är Kalle som är huvudkaraktären.  

 

Huvudkaraktären i Mästerdetektiv Blomkvist (2002) Kalle, presenteras som en klipsk karaktär 

som ständigt har med sig sitt anteckningsblock där han skriver upp misstänkta saker. Han 

återkommer även till detta när han vill lista ut vad den mystiske farbror Einar gjort. På samma 

sätt kan vi se Lasse i Diamantmysteriet (2002) bära runt på sitt anteckningsblock där han 

skriver ner möjliga motiv för de anställda i juvelerarbutiken. När Lasse och Maja sedan sitter 

på ett café går de igenom de anteckningar och upplevelser de varit med om för att fastställa 

vem som är skyldig. Alltså finns likheten att huvudkaraktärerna i böckerna är i behov av ett 

verktyg där de skriver ner intressanta skeenden som främjar deras fortsatta undersökning. I 

båda böckerna går även huvudkaraktärerna tillbaka och reflekterar över sina anteckningar. 

Det är svårt att identifiera om författarna endast ger karaktärerna detta som ett hjälpmedel i 

deras detektivarbete eller om författarna har en tanke att det som huvudkaraktärerna skriver 

ner i sina anteckningsblock även noteras lite extra för läsaren så att denna själv får möjlighet 

att lösa mysterierna.  

 

I Mästerdetektiven Blomkvist (2002) arbetar Kalle först själv på mysteriet, han visar sig vara 

en självständig person. Men när det närmar sig upplösningen blandar han gärna in sina vänner 

för att de tillsammans ska komma till en slutsats. Där går det att se en skillnad i 

Diamantmysteriet (2002) där det under hela berättelseprocessen är två karaktärer som 

tillsammans löser mysteriet. Därför går det också att se att det i Diamantmysteriet inte riktigt 

finns bikaraktärer som Anders och Eva-Lotta i Mästerdetektiven Blomkvist vilket är en 

intressant skillnad mellan verkens beskrivningar av karaktärer. Medan Lindgren är fyllig i 

sina beskrivningar och får bland annat Kalle att bli en huvudkaraktär som både är rund och 

dynamisk skapar Widmarks beskrivningar två platta och statiska huvudkaraktärer som varken 

utvecklas eller överraskar läsaren. En annan skillnad är den stora betydelse bikaraktärerna 

Anders och Eva-Lotta har för berättelsen förlopp. Detta är troligtvis en anledning till att 

Lindgren har gjort även Anders och Eva-Lotta till två runda karaktärer. Det är tack vare dessa 

bikaraktärer som huvudkaraktären Kalle i slutet tar fast tjuvarna. Liknande bikaraktärer som 
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hjälper huvudkaraktären och för berättelsen framåt finns inte i Widmarks Diamantmysteriet 

mer än möjligtvis kyrkvaktmästaren som tillåter Lasse att vara uppe i kyrktornet och spionera. 

 

Om man tittar på hur författarna har beskrivit flickorna, Maja och Eva-Lotta i sina böcker går 

det att se både likheter och skillnader. Lindgren (2002) gör Eva-Lotta till en rund karaktär 

trots att hon är en bikaraktär. Lindgren beskriver Eva-Lotta både som ”flickig” genom 

tidstypiska drag, men lyfter även hur hon bryter mot dessa normer genom att bland annat busa 

med pojkarna och visa mod vid flera tillfällen. Widmark (2002) däremot går inte lika fylligt in 

och beskriver Maja vilket bidrar till att hon blir en platt karaktär. Det som framgår är dock att 

varken Maja eller Lasse förklaras utifrån könsnormer, utan det enda läsaren får reda på om 

Maja som skiljer henne från Lasse är att hon är modig. Så trots att Maja är en platt karaktär 

som inte får en fyllig karaktärsbeskrivning och Eva-Lotta är en rund karaktär går det att se att 

båda flickorna beskrivs som modiga. 
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer det att föras en diskussion utifrån den analys som har 

gjorts. Diskussionen är uppdelad i två delar. I den första delen kommer fokus ligga på att 

diskutera de intertextuella förhållanden som finns mellan texterna. I den andra delen kommer 

fokus ligga på att diskutera det som framkommit i analysen utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

 

7.1 Intertextuell diskussion  

När vi läser Diamantmysteriet (2002) och hur karaktärerna använder sig av verktyg som 

anteckningsböcker och spionage är det svårt att inte dras tillbaka till Lindgrens 

Mästerdetektiven Blomkvist (2002). Detta eftersom Mästerdetektiven Blomkvist var en av de 

första böckerna med stort genomslag inom barndeckargenren, vilket bidrar till att man gärna 

återkopplar till den. Men även eftersom att dessa verktyg har en betydande roll och är 

avgörande för att föra bokens händelseförlopp framåt. Då Widmark i Diamantmysteriet 

använder dessa verktyg och på samma sätt som Lindgren skriver om barnens längtan att bli en 

mästerdetektiv går det att se antydningar om att det finns en intertextuell relation mellan 

verken. Till exempel skulle detta kunna anses vara ett vänskapligt samband då Widmark 

troligtvis läst eller i alla fall känner till Mästerdetektiven Blomkvist och har känslomässig 

relation till verket (Olsson 2011, s. 62). Men detta kan man inte med säkerhet säga, då det inte 

är något som Widmark explicit uttrycker i Diamantmysteriet (2002). 

 

Utifrån den analys som gjorts av böckerna går det inte att finna några explicita samband 

mellan de litterära verken (Olsson 2011, s. 60f) eftersom det inte finns något direkt uttalande 

från Widmark att han blivit inspirerad av Lindgren (2002). Däremot skulle det kunna ses 

implicita samband mellan verken, men dessa samband blir mest antaganden eftersom de 

implicita sambanden inte går att konfirmera. Men det skulle kunna ses att Widmark (2002) 

har blivit inspirerad av Lindgren (2002) till exempel eftersom de båda skriver om 

barndetektiver som blir indragna i att ta fast en tjuv som är skyldig till en juvelstöld, de löser 

ett brott som inte polisen kan lösa, de använder sig av liknande verktyg för att bara nämna 

några likheter. När det kommer till den som är skyldig till brottet går det även där att se 

likheter i karaktärsdragen, som att karaktären är en charmig och trevlig person som lyckas 

lura sin omgivning. Trots att Widmark (2002) har skapat en kollektiv huvudkaraktär kan man 

se att det även finns fler likheter mellan personlighetsdragen hos Lindgrens (2002) Kalle och 

Widmarks Lasse och Maja. Vi kan bland annat se hur de alla drömmer om att lösa stora 
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mysterier och vill ta fast tjuvar. Medan Kalle har tydliga förebilder i Sherlock Holmes och 

Hercule Poirot, har Lasse och Maja mer outtalade detektivförebilder från Majas pappas 

kriminalböcker. En annan anledning till att det skulle gå att anta ett implicit samband är då 

Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002) var ett verk som blev startskottet för 

barndeckargenren (Fredriksson & Fredriksson 2004, s. 28). Alltså skulle det kunna antas att 

alla böcker inom barndeckargenren som publicerats därefter på ett eller annat sätt har blivit 

inspirerade av Lindgren. Detta skulle även stämma överens med Olssons (2011, s. 56) 

uttalade om att få litterära verk står på egna ben utan ofta är inspirerade av tidigare verk. Så 

om inte Widmark blivit inspirerad direkt av Lindgren, har han blivit inspirerad av andra verk 

som i sin tur skulle kunnat haft Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist som inspiration. 

 

7.2 Didaktisk diskussion  

Utifrån den narrativa och den komparativa analysen som har gjorts kan det ses indikationer på 

att de två böckerna har lite olika inriktningar inom barnboksdeckargenren. Detta då den ena, 

Mästerdetektiven Blomkvist (2002) är mer av en spänningsläsning där läsaren får slukas in i 

en värld där alla gåtor löser sig efter hand medan den andra, Diamantmysteriet (2002) är mer 

av en pusseldeckare där man ser läsaren som delaktig i att lösa mysteriet. Pusseldeckaren ger 

läsaren pusselbitar och ledtrådar så att såväl läsaren som huvudkaraktären ska kunna lösa 

gåtan. Annat som kännetecknar en pusseldeckaren är att den är som en saga, ledtrådarna 

behöver aldrig ges på ett realistiskt sätt (Wopenka 1991, s. 1). I Diamantmysteriet får vi under 

berättelsens gång flera pusselbitar för att så väl huvudkaraktärerna som läsaren ska kunna lösa 

mysteriet och i slutet av boken förklaras det för läsaren varför och hur brottet har skett. I en 

spänningsdeckare mer likt Mästerdetektiven Blomkvist kommer inte pusselbitarna på samma 

följsamma sätt vilket bidrar till att berättelsen känns mer realistisk. Detta bidrar även till att 

läsaren fortfarande kan ha frågor när boken avslutas, till exempel ”Varför stal Einar 

juvelerna? Hur gick brottet till?” etc. I Widmarks Diamantmysteriet (2002) finns det inga 

obesvarade frågor i slutet av boken vilket tillsammans med pusseldeckargenrens sagokänsla 

kan vara en bidragande effekt till varför boken känns mer riktad till yngre elever. För trots att 

Widmarks språk är lättare och att han inte är lika fyllig i sina beskrivningar är det inte endast 

det som bidrar till känslan att boken passar bättre för åldrarna 6-9 år. Lindgrens 

Mästerdetektiven Blomkvist (2002) däremot visar i sitt mer realistiska berättarsätt att boken 

trots sin hänvisade målgrupp, 6-9 år, riktar sig till lite äldre läsare. 
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Om man i didaktiskt syfte skulle arbeta med dessa böcker i klass skulle detta kunna bidra med 

intressanta reflektioner. Widmark är även grundare av ett läsverktyg som heter En läsande 

klass (2019). Detta verktyg hjälper eleverna att titta på en text utifrån olika perspektiv med 

hjälp av fem olika karaktärer. Bland annat har vi spågumman som används genom att man 

läser ett stycke för att sedan stanna och ta upp frågan för klassen ”vad tror ni kommer hända 

nu?”. I och med detta övar eleverna på att undersöka texten och noggrant reflektera om 

författaren har gett läsaren några ledtrådar. En annan av karaktärerna som skulle kunna 

användas är Reportern som ställer frågor till texten i tre nivåer, vad som står, vad som står 

mellan raderna och vad som står bortom raderna (Widmark, hämtad 3/5-2019). Detta skulle 

kunna användas både med Mästerdetektiven Blomkvist (2002) och Diamantmysteriet (2002). 

Då skulle eleverna själva kunna se sig som detektiver som utreder gåtorna från böckerna, till 

exempel, ”Vem är egentligen farbror Einar? Är han skyldig till något och i så fall vad?” eller 

”Vem är det som stjäl från Muhammed? Och hur går brottet till?”. 

 

Under den narrativa analysen av Mästerdetektiven Blomkvist (2002) reflekterades det kort om 

hur Lindgren presenterar vänskapen mellan Kalle, Anders och Eva-Lotta. Exempel som kan 

tas upp är hur det blir tydligt i berättelsen att Anders har en ledarroll och är en person som 

både Kalle och Eva-Lotta ser upp till. Men trots detta är han redo att backa då han vet att 

Kalle är bättre att leda deras detektivarbete. I en årskurs 3 skulle det i ett lärandetillfälle vara 

intressant att utifrån detta tala om grupparbete och teamwork, hur man kan lyssna in andra 

och låta andra vara med och leda. Ett annat exempel på vänskap från boken som kan vara 

intressant att ta upp i diskussion i klassen är hur man är mot sina vänner. I Mästerdetektiven 

Blomkvist står det bland annat hur Anders och Eva-Lotta brukar reta Kalle för hans 

detektivintresse men att de samtidigt aldrig skulle låta någon annan reta honom (Lindgren, 

2002, s. 9f). Här skulle det vara intressant att lyfta frågan med sina elever om det verkligen är 

okej att göra så som Anders och Eva-Lotta gör. Får man verkligen retas? Är det okej när det 

är ens vänner? 

 

När det kommer till förhållningssättet om en lärare kan tipsa sina elever som läst LasseMajas 

detektivbyrå (Widmark 2002-2017) och uppskattat den genren till att fortsätta läsa 

Mästerdetektiven Blomkvist (Lindgren 2002) är svaret ja, detta då det finns både likheter i vad 

böckerna handlar om, mysteriet och barn som deckare, men även karaktärerna. Det kan även 

ses som en positiv utmaning för eleven att ta sig an en bok med mer text, fylligare person- och 

miljöbeskrivningar samt inte lika många illustrationer. Viktigt att bejaka är dock att Lindgrens 
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Mästerdetektiven Blomkvist är en gammal bok där originalutgåvan är utgiven år 1946 och 

även om nya översättningar har gjorts finns det ord och situationer som eleverna kan vara 

obekanta med. 
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