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Abstract 

If we look at the world around us with a critical glance from a gender perspective we often 

notice that there are expectations of children because of norms, not least for the girls. This is 

widely used also in fiction and this shaped my wish that with this study examining girls in 

fictional roles. The author Astrid Lindgren has in her literature often one or more girls in 

prominent roles why my choice fell on to take a closer look at and analyze a few of these.  

The aim with this study has been to analyze selected girls' characters and stories by Astrid 

Lindgren. As a method for my study I have used a broad qualitative analysis from a gender 

perspective which created the conditions needed to provide answers to the work's questions 

about the characters and its similarities-and differences. What I found was that, even though 

they were written on different occasions over a forty-year-long period, the characters had a lot 

in common. Some of the common qualities between the characters were strength, skills and a 

willingness to do good. Which can therefore be assumed to have been important qualities to 

Astrid Lindgren. 
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Sammanfattning 

Om vi ser på vår omvärld med en kritisk blick utifrån ett genusperspektiv märker vi att det 

inte är ovanligt med begränsningar för- och förväntningar på barn utifrån normer, inte minst 

för flickor. Det här är vanligt förekommande även i den fiktiva världen och detta formade min 

önskan om att med den här studien undersöka just flickor i fiktiva roller. Författaren Astrid 

Lindgren har i sin litteratur ofta en eller flera flickor i framträdande roller varför mitt val föll 

på att titta närmare på och analysera just några av dessa.  

Syftet med studien har varit att analysera utvalda flickkaraktärer och berättelser av Astrid 

Lindgren. Som metod för min studie har jag använt mig av en bred kvalitativ analys utifrån ett 

genusperspektiv vilket skapade de förutsättningar som behövdes för att ge svar på arbetets 

frågeställningar om karaktärerna och dess likheter- samt olikheter. Det jag fann var att 

karaktärerna trots att de var skrivna vid olika tillfällen under en närmare fyrtio år lång 

tidsperiod hade mycket gemensamt. Några av de gemensamma kvaliteterna karaktärerna 

emellan var styrka, kompetens och en vilja att göra gott. Kvaliteter som därför kan antas ha 

varit viktiga för Astrid Lindgren. 
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Inledning 

När vår första dotter föddes blev jag ganska snart medveten om vilken slags litteratur jag ville 

kunna erbjuda henne och efter provmedlemskap i olika barnboksklubbar märkte jag en tydlig 

kvalitetsskillnad dem emellan. Bokklubben som jag så småningom landade i erbjöd allt det 

jag efterlyste vad det gäller kvalitet, det här var alltså 1985 och jag är medlem där än idag. 

Detta har resulterat i att när vi nu har den stora äran och den enorma glädjen av att ha blivit 

mormor och morfar så finns för barnbarnen runt fyrahundra böcker att botanisera bland! 

Bland allt det som finns att tillgå i vårt egna lilla bibliotek har självklart olika verk av Astrid 

Lindgren sin givna plats och många av hennes berättelser har även åtnjutits på film hos oss. 

Astrid Lindgren har i årtionden skapat fantastiska och tidlösa verk till glädje för människor 

över hela världen och här finns det naturligtvis material att titta närmare på i överflöd inför en 

analys som denna. Att mitt val då har fallit på att analysera just flickor i några utvalda 

Lindgren-berättelser grundar sig i ett stort eget intresse för feminism och genusfrågor. Jag 

finner det både glädjande och intressant att Astrid Lindgren så ofta har en flicka som 

protagonist, det vill säga som huvudperson i sina berättelser. Detta särskilt då det inte är så 

vanligt med flickor som vare sig huvudpersoner eller bipersoner i barnlitteratur. Jag skulle 

därför vilja titta lite närmare på vad det är för slags karaktärer som hon har valt att göra de här 

flickorna till. Vad kommer jag se om jag analyserar dem och kommer jag finna att Astrid 

Lindgren har ändrat hur hon framställer sina fiktiva figurer över tid? Jag vill också försöka se 

dem i sitt sammanhang, hur självklart är det att de har placerats i just den miljön där de är?    

Astrid Lindgren har som sagt var gjort mycket för att förbättra den skeva fördelningen som så 

tydligt råder mellan att lyfta fram flickor eller pojkar i barnlitteratur. I hennes många verk 

finns det en betydande mängd flickprotagonister som exempelvis Pippi Långstrump, 

Madicken, Tjorven, Lotta på Bråkmakargatan, Kajsa Kavat och många fler. Astrid Lindgrens 

Böcker är omåttligt populära och enligt Lena Kåreland & Agneta Lindh-Munther (2005, s. 80) 

har hennes böcker, med ett års undantag, toppat utlåningslistorna ända sedan 1955. På den 

officiella siten (astridlindgren.se) finns mycket att läsa om Astrid Lindgren som med 

flicknamnet Carlsson växte upp som det andra barnet i en syskonskara på fyra på gården Näs i 

Småland. Där rådde ett klimat som hon har beskrivit som väldigt kärleksfullt och lekvänligt 

och många av de lekar hon och hennes syskon lekte där finns numer också beskrivna i hennes 

böcker.  
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Bland annat lekte Astrid och hennes storebror Gunnar en lek som gick ut på att springa runt i 

huset tills man möttes med ett pip i varandras mage samtidigt som man skulle säga sicken 

blås. En lek som vi nog alla känner igen från böckerna och filmerna om Emil och hans 

lillasyster Ida. Som mamma var Astrid Lindgren troligtvis ovanlig för sin tid då hon gärna 

deltog i barnens lekar och vid 70 års ålder hände det fortfarande att hon klättrade i träd. Men 

Astrid var också en kraftfull opinionsbildare som inte var rädd för att göra sin röst hörd, vare 

sig det gällde alla barns rätt till trygghet och kärlek, nej till kärnkraft eller krav på bra 

djurhållning. Inte minst var/ är hon en förebild för många av oss vad det gäller mod och 

kvinnlig kraft.  

På gården Näs där Astrid Lindgren alltså växte upp fanns det arbetskraft i form av pigor och 

drängar, och i köket där fanns Edit, hon som berättade de sagor som senare lockade Astrid till 

att läsa och skriva. Men runt gården Näs fanns också den miljö som präglade henne så och 

som hon sedan återgav i sina böcker med värme. Att miljö och natur var viktigt för Astrid 

Lindgren förstår man inte minst utifrån citat som detta. 

 

Om någon frågar mig vad jag minns från barndomstiden, så är min första 

tanke ändå inte människorna. Utan naturen som omslöt mina dagar då och 

fyllde dem så intensivt att man som vuxen knappast kan fatta det. Smultron-

rösena, blåsippsmarkerna, gullvivsängarna, blåbärsställena, skogen med 

linneans skära klockor i mossan, hagarna runt Näs, där vi kände var stig och 

var sten, ån med näckrosorna, dikena, bäckarna och träden, allt det minns jag 

mer än människorna. (astridlindgren.se, u.å.)  
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Utgångspunkter, urval och avgränsning 

Jag vill med denna analys titta närmare på några av Astrid Lindgrens berättelser för att utifrån 

ett genusperspektiv undersöka vilken persona, alltså personlighet eller personligheter, hon har 

tillskrivit flickorna i dem. Med persona menades ursprungligen den roll och den mask som en 

skådespelare använde sig av i sitt skapande. Carl Gustav Jung (1875-1961), en schweizisk 

psykolog, utvecklade senare denna betydelse och menade då att persona är den roll vi alla 

spelar, olika för olika situationer och möten (Egidius, 1925). Är det här då någonting som jag 

kommer se i min analys? Har Astrid Lindgren tillskrivit de utvalda karaktärerna olika roller i 

olika situationer? Jag vill också undersöka vilken miljö flickorna är placerade i och om det 

finns skillnader och likheter mellan hennes tidiga och sena verk. Analysarbetet sker alltså 

utifrån ett genusperspektiv med fokus på enbart flickor till skillnad mot de många jämförelser 

som finns av den ojämställdhet som råder mellan pojkar och flickor, män och kvinnor. Kajsa 

Svaleryd & Moa Hjertson (2012) beskriver det att reflektera över omgivningen ur ett 

genusperspektiv som att uppmärksamma hur vi utifrån kön ” värderas, bedöms och ges skilda 

uppgifter i ett visst sammanhang” (s. 232). På Nationella sekretariatet för genusforskning 

(2016), en enhet på Göteborgs universitet med övergripande regeringsuppdrag, kan vi läsa att 

då vi tittar på och ställer oss frågor om vår omgivning kan det ske utifrån olika perspektiv 

varav genusperspektivet är ett. Det här sättet att forska ökar vår insyn i, och förståelse för, hur 

genus och kön ständigt skapas och återskapas i allt som finns runt oss: litteratur, politik, 

samhälleliga satsningar, tv-serier, etc. Viktigt för ett utforskande ur ett genusperspektiv är det 

kritiska, reflekterande och ifrågasättande synsättet, detta för att kunna synliggöra de 

föreställningar om kön som medvetet och omedvetet förmedlas i texter, bilder och 

uppfattningar vi möter. (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016) 

Syftet med denna studie är att analysera hur olika fiktiva flickgestalter i Astrid Lindgrens 

litteratur framställts, över tid. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har 

följande frågeställningar valts 

 

 Vilken persona har de valda flickkaraktärerna tillskrivits? 

 Skiljer sig de tidiga flickkaraktärernas persona mot de senare? 

 Hur samverkar miljön i berättelserna med karaktärernas persona?  
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I valet av vilka karaktärer och berättelser som ska analyseras har min tanke varit att få med 

både kända och mindre kända sådana, från olika tidsperioder. Min önskan har också varit att 

försöka få en intressant blandning av personor bland de utvalda gestalterna. På grund av 

Astrid Lindgrens digra mängd med berättelser har det varit nödvändigt att begränsa antalet 

karaktärer för att min studie inte ska bli allt för omfångsrik. Jag har valt att undersöka följande 

flickprotagonister/ berättelser samt ibland utvalda kapitel: 

 

1. Pippi Långstrump/ Pippi Långstrump: Pippi går på kafferep (1945). 

 

2. Britta-Kajsa/Mirabell ur novellsamlingen Nils Karlsson-Pyssling (1949). 

 

3. Madicken/ Jullov är ett bra påhitt sa Madicken ur novellsamlingen Madicken (1960). 

 

4. Ronja/ Ronja Rövardotter (1981). 
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Bakgrund 
 

Genus, normer och teoretiskt stöd   

Tröjor med en vit kattfigur på som strikt kodas som flickkläder för att figuren har en rosett på 

huvudet. Barnbyxor som har en liten Pippi Långstrump-dekor längst ner på benet och därför 

är placerad under kategorifliken flickor på internetbutiken. Reflexvästar som delas ut till 

förskolegrupper av företag vilka samtidigt påpekar att de har valt att trycka en pojkfigur på 

alla västar eftersom det ju är både pojkar och flickor som ska använda dem. Tecknade 

barnprogramsfavoriter i form av ett gäng som utför uppdrag tillsammans trycks upp på tröjor, 

men då utan den enda flickfiguren i gänget! Detta på grund av att den är avsedd att säljas på 

butikernas pojkavdelning… Exempel som dessa skulle kunna fylla oräkneliga dokumentsidor 

och vi kan nog konstatera att det är så vanligt förekommande att väldigt många aldrig 

reflekterar över situationen som råder. Det hela kan ses som bagateller, inte värda att diskutera 

eller påpeka. Det kan också ses som en stor och viktig pusselbit i den struktur som råder i 

allas vårt samhälle. Den struktur som håller mannen och därför också pojken som norm. ”Den 

maktordning som kräver tydlig skillnad och som oftast underordnar kvinna, kvinnlig och 

feminin har getts olika benämningar såsom patriarkat, könsmaktsordning, genussystem och 

heteronormativitet” (Dahl, 2016, s. 16). Det här påverkar oss naturligtvis redan i barndomen, 

bland annat på så sätt att det är tabubelagt att som pojke använda kläder som är flickkodade 

eftersom det upplevs vara ett steg nedåt i hierarkin. Det omvända är däremot fullt legitimt och 

kan snarare tolkas som ett steg uppåt och närmare det som anses vara rådande norm. Utifrån 

detta och för att belysa problematiken har en normkritisk pedagogik utformats som har som 

utgångspunkt att det är ”rådande normer och inte den som utsätts för diskriminering som är 

problemet” (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016.). Detta i motsats till 

toleranspedagogik som går ut på att skapa tolerans för det som avviker. 

Det rådande tillståndet påverkar naturligtvis också många andra arenor såsom tidningar och 

övrig litteratur. Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt kom år 2015 ut med en rapport 

kallad Räkna med kvinnor av Maria Edström & Josefine Jacobsson där man bland annat 

belyser hur ojämnt fördelat utrymmet i all form av media är. Författarna menar att den 

regelmässiga underrepresentationen av kvinnor i nyhetsmedierna påtagligt blottar det faktum 

att ”kvinnors verkligheter, tankar, världar och villkor fortfarande inte räknas fullt ut i 
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samhället” (Edström & Jacobsson, 2015, s. 8). Några som dock utmärker sig i rapporten är 

den feministiska dagstidningen Dagens ETC som varje dag sedan de startade år 2014 gör en 

jämställdhetsmätning på sig själva. De räknar dagligen hur många kvinnor respektive män 

som citeras och är med på bilder i pappersupplagan. Resultatet visar de upp i samma tidning 

vilket gör att de anstränger sig extra mycket och får skämmas offentligt varje gång de inte 

lyckas med sin strävan efter könsbalans menar de (Edström & Jacobsson, 2015, s. 60-61).  

Det görs även undersökningar för att granska hur könsfördelningen ser ut i barnlitteratur, 

aktuella siffror av olika slag tas fram av Barnboksinstitutet (1965) varje år och på deras 

hemsida finns analyser från 1993 och framåt för den som är intresserad. Resultat härifrån 

visar att det skrivs fler böcker som handlar om pojkar, men också att det här är någonting som 

ändras från år till år. Det här var Astrid Lindgren bra på att utmana i sina böcker. Om det inte 

är en flicka som protagonist så finns det alltid flickor eller kvinnor i antagonistroller och 

därför vill jag med den här studien analysera några av Astrid Lindgrens fiktiva flickor. 

Genomgående i de tre frågeställningar som analyserna kommer ha som utgångspunkt finns 

substantivet persona, vilket naturligtvis hade kunnat ersättas av personlighet. Ändå upplever 

jag att persona bäst speglar vad det är hos flickfigurerna som jag vill studera. Utifrån studiens 

ämne kan det vara lämpligt att också ta en kort titt på vad sinnebilden för en flicka kan vara 

och en beskrivning levererar Eva Söderberg och Anna -Karin Frih i En bok om flickor och 

flickforskning, ”I den livsfas som brukar kallas barndom är en person av kvinnligt kön flicka, 

och i den livsfas som brukar kallas ungdom kallas hon flicka eller ung kvinna” (Söderberg & 

Frih, 2010, s. 9). Deras beskrivning stämmer väl överens med min egen syn på vad en flicka 

är och med tanke på de karaktärer jag ämnar analysera så upplever jag att benämningen 

flickor stämmer väl på dem. Benämningen flicka är ett epitet som också kommer med stora 

förväntningar och orimliga krav som barn i den bästa av världar borde få slippa bli varse. I 

litteratur, barn så väl som ungdom och vuxen, får vi enligt Maria Nikolajeva (2017, s. 164) 

ofta se litterära personers egenskaper som är färgade av ett stereotypiskt sätt att se på flickor 

respektive pojkar. Det här, menar Nikolajeva (2017, s. 164), gör att yttre beskrivningar är 

vanligare i böcker om flickor, något som kan förmodas bero på att flickor förväntas vara mer 

måna om sitt utseende. Det att dela in varandra efter kön menar Lena Kåreland (2015, s. 177) 

är fundamentalt i vårt samhälle. Den första frågan en nybliven förälder får är om det lilla 

barnet är en flicka eller pojke och då barnet växer upp tillskrivs det speciella attribut utifrån 
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sitt kön. En pojke förväntas vara stark, rationell och till och med aggressiv medan exempel på 

attribut som flickor tillskrivs är att vara känslig, mjuk och svag, vilket gör att de lätt hamnar i 

den så kallade ”omsorgsfällan” menar hon.  Motstånd mot en sådan framställan finns dock 

alltid och under 1960-talet blossade en genusdebatt som enligt författaren kritiserade de 

könsstereotypa skildringar som ofta visades upp i barnböcker. Idag menar Kåreland (2015, s. 

177-179) att det trots allt är lättare att hitta både kaxiga och starka flickor såväl som osäkra 

och känsliga pojkar i barnlitteraturen. 

   

Tidigare forskning 
 

Forskningsunderlag om Astrid Lindgren visade sig vara mindre talrik, dock fanns några 

avhandlingar med relevans för min studie. Eva Wahlströms tar i sin avhandling Fria flickor 

före Pippi – Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: Astrid Lindgrens föregångare 

(2011) upp och bestrider det som många menat, att Astrid Lindgren införde någonting helt 

nytt när hon 1945 skrev berättelsen om Pippi Långstrump. Wahlström anser att det som av 

många menades vara det nya sättet att skriva barnlitteratur inte kan ha kommit från 

ingenstans, och hon ville därför undersöka vad som egentligen skrevs före Pippi 

Långstrumpböckerna. Det hon fann var ett flertal viktiga förebilder som måste ha legat till 

grund för skapandet av det rödhåriga yrvädret som inte räds någonting. Någonting som Astrid 

Lindgren själv aldrig förnekade, att hennes verk var nyskapande var något som lades på henne 

av en tyckande kulturelit.  Wahlström utrycker att hon inte vill avskriva 1945 som en 

nyskapande tid med sin avhandling, men hon vill nyansera den teorin något. Att det här 

tidigare har varit ett outforskat ämne beror enligt Wahlström på den nedvärdering av, och det 

ointresse för barnböcker, flickböcker och kvinnliga författare som har rått i alla tider. Kvinnor 

har förväntats skriva om områden som berör exempelvis barn, uppfostrings- och 

undervisningsfrågor vilket inte har ansetts intressant nog att forska om. När berättelserna om 

Pippi Långstrump och ytterligare några barnböcker kom till livs 1945 sågs de av många som 

böckerna man hade längtat efter i spåren av den nya fria pedagogikens filosofi, de var till och 

med enligt somliga att likna vid vuxenlitteratur. (Wahlström, 2011, s. 11-60) 

Intressant och relevant forskning för ämnet är också Älskad och förnekad – Flickboken i 

Sverige 1945-65 (2006). Det här är Birgitta Theanders avhandling om alla de så kallade 
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flickböcker som fanns tillbuds under den perioden då de flesta av mina utvalda 

flickprotagonister/ berättelser är skapade. Theander undersöker här det som också Eva 

Wahlström (2011) påpekar, den låga status som så kallade flickböcker alltid har haft. 

Theander menar att genren exempelvis beskyllts för att vara schabloniserande och tillhörande 

triviallitteraturen, något som hon med sin forskning motbevisar. Det finns, menar Theander, 

en syn på pojkar som krävande god litteratur och flickor som påtvingade, och accepterande 

vad som helst som finns tillbuds. Det Theander såg då hon undersökte flickböcker var istället 

ett samspel mellan mottagare och skapare, att läsaren hade betydelse för författaren. En vanlig 

föreställning är enligt Theander den om att flickböcker skildrar en idyll där inga bekymmer 

större än skoluppgifter och klädesval får plats i karaktärernas huvuden. Det hon istället såg 

var ett mycket stort samhälleligt engagemang bland böckerna, något som hon utförligt och 

detaljerat beskriver i sin avhandling. Ytterligare en myt som Theander behandlar är den om att 

alla flickböcker bygger på ett kärlekstema, att flickor inte är med om några äventyr och att de 

enda yrkesvalen som är intressanta för kvinnor är sjuksköterska eller skådespelare. Inte heller 

detta stämmer, menar Theander, (2006, s. 28-171). 

Det är så här, menar jag, som myter och nedärvda antaganden runt områden som exempelvis 

flickböcker måste utmanas och överbevisas, med forskning och fakta! Ett hierarkiskt system 

som det rådande måste utmanas för att förändringar ska ske i allas vårt medvetande om hur 

vår syn är på vad som är betydelsefullt och vad som är viktigt.  

 

Barnlitteratur och ojämställdhet 

Trots att tidigare nämnda forskning alltså visar att Astrid Lindgren och hennes Pippi 

Långstrump inte ensamma har stått för det revolutionella och nyskapande vad gäller 

flickkaraktärer i barn- och ungdomsböcker så har de naturligtvis varit oerhört viktiga i det att 

ge flickor och kvinnor plats i litteraturen. Inför min studie gjorde jag ett överslag bland mina 

egna barnböcker och kunde då konstatera att en majoritet av dem har en pojke som 

protagonist. Detta trots att jag ser mig själv som medveten och relativt påläst i ämnet och trots 

att jag alltid gör ett aktivt val då jag köper nya barnböcker, utifrån en vilja att ha en stor bredd 

på bokutbudet. Men det skrivs helt enkelt färre böcker med flickor i. Det är dock min 
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bestämda övertygelse att oavsett kön så måste barn få tillgång till olika slags litterära 

individer av såväl kvinnlig som manlig och könsneutral sort. Ju bredare utbud desto lättare att 

hitta sina favoriter att spegla sig i och kanske drömma sig bort tillsammans med. Några som 

agerar mot ojämställdheten bland barnböcker är bokförlaget Olika (1999) som säger sig vilja 

visa att olikheter kan berika istället för att vara hotfulla och de anser att alla barn ska kunna 

uppleva spegling i det de läser. I maj 2012 lyfte förlaget ämnet på Svenska Dagbladets 

debattsida och de menade då att det sedan 2002 fram till det att artikeln skrevs hade givits ut 

hela 58 procent mer böcker med pojkar i huvudrollerna än med flickor. En av anledningarna 

till detta menar artikelförfattarna Karin Salmson och Marie Tomicic (2012, 11 maj) är ett 

förlegat tyckande att pojkar ska slippa läsa böcker med flickor, medan flickor förväntas kunna 

identifiera sig med båda könen och därför också kan uppskatta att läsa allt. Det anses alltså 

med anledning av detta vara mer lönsamt att skriva böcker om pojkar. Något som Salmson 

och Tomicic (2012, 11 maj) också pekar på i sin artikel är hur olika pojkar och flickor 

framställs i böcker. Flickor är söta, de gråter, de följer regler, de är hemma och de skuttar 

medan pojkar porträtteras som tuffa, arga, regelbrytande, springande individer som rör sig utåt 

i världen. Lena Kåreland (2015) menar dock att många av våra nutida barnboksförfattare, 

särskilt kvinnor, lyfter genusfrågor i sitt skapande. De visar upp varierande beteenden och 

bemötande i böckerna, oavsett kön och det här påverkar förhoppningsvis barns syn på vad 

som är maskulint och feminint. ”I bästa fall kan både flickor och pojkar via litteraturen få 

insikt om att det finns många sätt att vara flicka och pojke” (Kåreland, 2015, s. 179-180). 
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Beskrivning och Analys av litteraturen 

Karaktären Pippi Långstrump   

 

Astrid Lindgrens första barnbok blir alltså Pippi Långstrump, flickan som går under det 

fullständiga namnet Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump. 

Hon som med sitt röda hår, rakt utåt-stående flätor, alldeles för stora skor och ovanliga kläder 

inte liknar någon tidigare litterär karaktär kom till på beställning av Astrid Lindgrens dotter 

Karin då hon vid ett tillfälle låg sjuk. Boken som jag har tagit det valda kapitlet ur trycktes 

första gången 1945 och bokens första meningar lyder: 

 

I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I 

trädgården låg ett gammalt hus, och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon 

var nio år och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade 

hon, och det var egentligen rätt skönt, för på det viset fanns det ingen som 

kunde säga till henne att hon skulle gå och lägga sig, just när hon hade som 

allra roligast, och ingen som kunde tvinga henne att äta fiskleverolja när hon 

hellre ville ha karameller.  (Lindgren, 1945, s. 5) 

 

Pippi bor dock inte helt ensam, hon delar huset ”Villa Villekulla” med en häst och en apa som 

bär namnen Lilla Gubben och Herr Nilsson. Pippi är otroligt stark och det händer att hon 

lyfter sin häst högt upp i luften, på raka armar. Granne med Pippi finns huset där syskonen 

Tommy och Annika bor med sina föräldrar. Här råder fullständig ordning och barnen vet exakt 

vad som förväntas av dem, vilket de också ytterst skötsamt följer. Att det är spännande när en 

kaxig och orädd flicka som Pippi flyttar in i huset bredvid är inte svårt att förstå och de tre blir 

omedelbart bästa vänner. 

 

I avsnittet jag har valt blir Pippi Långstrump medbjuden på kafferep hem till Tommy och 

Annika. Pippi blir glad men väldigt nervös över inbjudan och uttrycker en oro över att inte 

kunna uppföra sig, ”Jag försöker nog, må du tro, men jag har märkt flera gånger att folk inte 

tycker jag kan uppföra mig, och det fastän jag stått i och uppfört mig så bra jag nånsin 
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kunnat” (1945, s. 99). Pippi lägger stor möda på att göra sig fin och hon anländer med, för en 

gångs skull, utsläppt hår samt knallröd mun och naglar, målade med rödkrita. Dessutom är 

hennes ögonbryn sotade, hon har satt stora gröna rosetter på sina skor och hon säger hon nöjt 

till sig själv att hon nog kommer att vara finast på kalaset. Pippi gör en storstilad entré när hon 

hälsar på värdinnan med hjälp av militäriska kommandon åt sig själv och när de bjuds 

varsågoda är Pippi först fram för att fylla kopp och fat. Hon lägger därefter ansiktet i 

gräddtårtan och äter sedan upp hela, varefter hon häller ut sockerbitar på golvet med ursäkten 

att hon trodde det var strösocker, allt till gästernas förskräckelse. 

När damerna sedan börjar diskutera hembiträden blandar sig Pippi Långstrump i diskussionen 

och berättar den ena dråpliga situationen efter den andra om hennes mormors hembiträde 

Malin. Till sist blir barnen ivägkörda och kommenderade att gå till barnkammaren men Pippi 

dyker ideligen upp och berättar fortsatt om Malins eskapader tills tålamodet tryter för Tommy 

och Annikas mamma. Hon rusar uppför trappan och fram till Pippi där hon skarpt meddelar 

att hon aldrig mer kommer bli bjuden dit när hon uppför sig så illa. Då ser Pippi förvånat på 

henne och med tårfyllda ögon uttrycker hon att det var ju det hon visste, hon kan inte uppföra 

sig och hon menar att det är lönlöst att ens försöka lära sig. Efter att ha bett om ursäkt för sitt 

uppförande lämnar hon kafferepet tillsammans med gästerna under tiden som hon fortsätter 

att berätta roliga anekdoter för dem… 

                               ___________________________________________ 

 

Anna-Karin Frih och Eva Söderberg (2010, s. 24) lyfter att det fanns en tidigare version av 

Pippi Långstrump som Astrid Lindgren skrev 1944, då den nyligen kom i tryck blev den 

kallad Ur-Pippi (2007). Denna första Pippi-upplaga refuserades av bokförlaget för att den 

ansågs vara allt för vild för sin tid. Detta verkar Astrid Lindgren enligt författarna ha känt på 

sig då hon bifogade en förklaring om att tanken med Pippi inte var att hon skulle ses som ett 

föredöme för barn, likafullt blev hon tvungen att omarbeta manuset och presentera en något 

mer städad version av Pippi. Men, menar Frih och Söderberg, den omarbetade Pippi 

Långstrump är en Pippi som ibland ber om ursäkt för sitt beteende, något som den första 

versionen enligt dem aldrig gjorde. Det här väcker tankar hos mig. Hur hade ”original-Pippi” 

betett sig då hon skarpt blir tillsagd av Tommy och Annikas mamma. Hade hennes reaktion då 

blivit annorlunda och hade hon då sluppit känna oro över att inte kunna ”uppföra sig”?  
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Man kan absolut skratta gott åt de målande och dråpliga anekdoter som Pippi berättar om 

”Malin”, men det finns som jag ser det så många fler bottnar i den här berättelsen. Det här är, 

menar jag, ett exempel på Astrid Lindgrens ofta omtalade empati och kloka barnsyn. Detta i 

en tid när frågor om barns rättigheter inte stod högst upp på agendan och när de ännu inte 

utreddes för diverse diagnoser. Det här är alltså 1945 och Astrid beskriver ett barns 

utanförskap, att inte höra till, som om det vore idag. Pippi vet redan innan att det inte brukar 

gå så bra för henne när det handlar om att sköta sig, även om hon försöker. Det här är en tung 

vetskap för ett barn att bära och kanske ännu mer så för att hon också är en flicka. De som 

enligt rådande genusmönster bör vara väluppfostrade, ”ordentliga och skötsamma” (Kåreland, 

2015, s. 138). Hon har svårt med de outtalade koderna vår gränslösa Pippi: När är det okej att 

ansluta till ett samtal och när är det läge att backa därifrån, hur många kakor kan man ta på en 

bjudning, och är det inte en bra idé att spara tårta till de andra gästerna? Men det här är som 

jag ser det inte en uppvisning av ett barn som agerar störande, snarare är det en förevisning 

om vad för slags miljöer vi skapar och sedan kräver att barn ska agera ”rätt” i. Borde vi inte 

hellre göra tvärtom och skapa miljöer som främjar barns kreativitet och lust, miljöer där barn 

inte behöver försöka passa in, med risk att misslyckas? Astrid Lindgren väljer här att plocka 

ut Pippi från det invanda och ”Pippilångstrumpiga” Villa Villekulla där inte stöta golv-lek på 

alla möbler och golvförlagd pepparkaksbakning är lika okej som att ha en häst och en apa 

inomhus. Istället placerar hon henne här i ett fint hem som förmodligen är rustat med 

manglade dukar, tunna kaffekoppar och fina bakverk på vackra fat och här blir hennes 

svårigheter och utanförskap väldigt tydliga. En miljö som denna behöver självklart inte per 

automatik vara tråkig och svår för ett barn att vara i. Men som med allt annat, det blir vad man 

gör det till och här valde Astrid Lindgren att visa hur svår miljö det här kan vara att tillhöra, 

för ett barn som Pippi Långstrump. 

 

Karaktären Britta-Kajsa   

Det här är en liten berättelse vid namn Mirabell som ingår i novellsamlingen Nils Karlsson-

Pyssling som Astrid Lindgren skrev 1949. Den handlar om flickan Britta-Kajsa som bor 

tillsammans med sin mamma och pappa i en ensligt belägen stuga med en liten trädgård till. 

Britta-Kajsa drömmer om att få en docka, något som inte pappans trädgårdsmästarlön räcker 
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till. Ibland får flickan åka med in till staden när det är torgdag och hon går då alltid till 

leksaksaffären där hon tittar på dockorna och önskar sig så förfärligt att hon någon gång ska 

få en egen. En vårdag när flickans mamma och pappa har åkt in till torget för att sälja 

gullvivor och björklöv stannar hon ensam kvar hemma. När det börjar skymma hör hon att det 

kommer en häst med vagn, men det är inte hennes föräldrar som hon trodde utan en underlig 

liten gubbe. Britta-Kajsa öppnar grinden åt honom som hon gör åt alla förbipasserande och 

som tack får hon då ett frö som lyser som guld. Flickan ska så fröet och vattna det rikligt varje 

dag säger den lilla gubben innan han försvinner bortåt vägen. Hon gör som han säger och efter 

lång väntan sticker det så småningom upp någonting rött ur jorden, det visar sig vara en 

dockhatt, som sitter på en docka. När dockan har växt färdigt lossnar den från roten och 

Britta-Kajsa kan äntligen börja leka med henne. I brist på docksäng bäddar hon åt dockan i 

symaskinshuven och hon kallar henne för Margareta. ”Jag heter inte Margareta, var har du fått 

det ifrån? Jag heter Mirabell” (Lindgren, 1949, s. 74). Dockan kan alltså, till Britta-Kajsas 

stora förvåning, prata. Men det är inte det enda, det visar sig att den dessutom kan klättra och 

hoppa i sängen varefter den ber om att få sova på flickans arm. Det märkvärdiga är att när 

mamman och pappan kommer in i rummet, då ligger dockan alldeles stilla, som en vanlig 

docka. Flickan och dockan har så roligt tillsammans, föräldrarna tillverkar saker åt henne och 

Britta-Kajsa steker plättar åt henne i sin leksaksplättlagg. Och trots att hon ofta tittar efter den 

underliga lilla gubben ute på vägen så ser hon honom aldrig igen.  

                       _______________________________________________ 

 

Den här berättelsen skrev alltså Astrid Lindgren fyra år efter det att Pippi Långstrump 

publicerats. Den upplaga som jag har läst har svart-vita illustrationer av Ilon Wikland, och just 

svart-vita illustrationer är väl det enda som de två verken har gemensamt. När Pippi 

Långstrump som protagonist tar världen med storm och dikterar upp sina egna regler för sin 

värld, då är Britta-Kajsa istället flickprotagonisten som stillsamt inväntar att det hon så 

innerligt önskar ska ske. Lena Kåreland (2015, s. 122) talar om en berättelses motiv och tema, 

och då att innehållselement som återkommer i berättelsen är motivet. Ett tema däremot är mer 

övergripande och här är det en texts idé eller centrala budskap som avses. En tolkning skulle 

då kunna vara att motivet i berättelserna om Pippi Långstrump är vänskap då Tommy och 

Annika alltid finns vid hennes sida, i vått och torrt. Motivet i berättelsen Mirabell skulle då 
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istället kunna anses vara ensamhet. Det lilla huset som familjen bor i ligger avsides från 

staden och vi får inga indikationer på att det finns andra barn att leka med i närheten. Om 

flickan Britta-Kajsa får vi inte veta så mycket mer än att hon är tålmodig, vänlig, artig, och 

väldigt ensam. Det mer övergripande temat skulle nog enligt mig kunna tänkas vara ett och 

samma i de båda berättelserna, nämligen ”det kompetenta barnet” (Kåreland, 2015, s. 126). I 

min värld är det oerhört kompetent av ett nioårigt barn att bo ensamt i ett stort hus med 

trädgård och sköta alla där förekommande sysslor, Pippi har dessutom en häst och en apa att 

ansvara för. Men också flickan Britta-Kajsa är för mig ett kompetent barn. Hon gör det bästa 

av sin ensamma tillvaro och hon ger inte upp sin dröm om att någon gång få en egen docka, 

och att hitta lösningar och strategier är också det enligt mig kompetent. Dessutom klarar hon 

av att vara ensam hemma då föräldrarna är till staden för att sälja det som pappa trädgårds-

mästaren har odlat och när hon får det förtrollade fröet sätter hon ner det och sköter det sedan 

precis efter instruktionerna. Kåreland menar att det kompetenta barnet framträder då de vuxna 

”abdikerat från sin vuxenroll” (Kåreland, 2015, s. 127) just så har inte skett i de här båda 

fallen men de vuxna är ändå frånvarande. Pippis mamma är död och hennes pappa lever som 

kung på en ö långt borta efter att han blev avspolad ifrån skeppet de seglade med. Britta-

Kajsas mamma och pappa finns där och skapar ett hem åt henne men de är ofta frånvarande 

på grund av arbete och hushållssysslor, något som jag menar tar fram det kompetenta barnet 

också i henne.  

Precis som med Pippi Långstrump så är det här är en berättelse som är skapad i en annan tid, 

men jämfört med Mirabell så känns berättelserna om Pippi så mycket tidlösare. Förmodligen 

har barn idag inte svårt att relatera till vad Pippi Långstrump tar sig för med eller till vilka 

saker hon omger sig med. Berättelsen om Mirabell däremot, som till och med utkom några år 

senare, har vissa partier som skulle behöva en ”allvetande berättare” (Kåreland, 2015, s. 141). 

Det är, menar hon, en berättare som förstår att mottagande läsare inte kan relatera till det som 

skrivs och hen berättar därför grundligare om specifika händelser. Ett exempel i Mirabell är då 

Britta-Kajsa bäddar åt sin docka i sin mors symaskinshuv. Det är förmodligen inte många barn 

som kan relatera till det att ha en huv av trä över symaskinen och att en förklaring runt det 

skulle vara bra. Det här är något som Astrid Lindgren gör exempelvis i Emil i Lönneberga 

menar Kåreland (2015, s. 141). Jag tänker dock att det som skiljer den berättelsen ifrån 

Mirabell är att Emil handlar om en svunnen tid, men skrevs på 60-talet och då visste Astrid 
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Lindgren att den tidens barn kanske inte kände till någonting om visthusbodar, utedass och 

fattighus. Mirabell däremot är skriven på 40-talet för barn som inte var helt främmande för det 

som berättas, varför hon då kanske inte ansåg behövde tänka på det sättet runt sitt berättande 

här.  

 

Karaktären Madicken  

Madicken är den äldsta av två påhittiga systrar och egentligen heter hon Margareta, men det 

kallas hon bara när hon har hittat på något bus, alltså ganska ofta. Madicken är väldigt snäll 

men problemet är att hon inte tänker efter förrän efteråt, när det tokiga redan har hänt. ”Den 

ungen får sina infall lika fort som en gris blinkar, säger Linus-Ida, och det är sant” (Lindgren, 

1983, s. 12). Citatet kommer från samlingsvolymen Allas vår Madicken – Sommardag på 

Junibacken och Linus-Ida som myntar uttrycket är en äldre kvinna som kommer till 

Madickens familj på fredagar för att hjälpa till med tvätten. Det här sker på Junibacken där 

Madicken bor tillsammans med sin lillasyster Lisabet, sin mamma och pappa och världens 

bästa hushållerska Alva. Det här är en kärleksfull familj som då det behövs använder sin 

status i samhället till att hjälpa de som behöver. I Lugnet som är gården bredvid dem bor Abbe 

som är lite äldre än Madicken, och som hon tycker mycket om.   

Nu är det jullov och fjärde advent i Junibacken. Hushållerskan Alva har tänt kakelugnen och 

adventsljusstaken i systrarnas rum innan hon väcker dem och berättar att isen nu ligger stark 

nog på ån, och om de vill så kan de få springa ut och kana en liten stund före frukosten. 

Madicken och Lisabet rusar ut och det är så roligt att åka kana så de kan inte förstå att folk 

kan ligga och sova istället för att vara där. Madicken vet att om man fortsätter förbi Lugnet 

där vännen Abbe bor så är det bara några krökar till, sen kommer man till Apelkullen, där de 

brukar köpa ägg. Hon föreslår att de ska kana å-vägen bortåt för att hälsa på Petrus Karlssons 

i Apelkullen och Lisabet är inte sen att hänga på. Ån ser så annorlunda ut på vintern än på 

sommarkvällarna när de brukar ro där med pappa, då är den len och god och den rinner sakta 

fram, kantad av grönska. ”Men vinterån är som den vore förtrollad. Den blanka, mörka isen 

och de tysta, vita rimfrostträden, som solen lyser på, röd och underlig, det är vackert på ett 

frostigt och kallt och fantastiskt sätt, som gör Madicken vild av fröjd” (1960, ss. 28 – 29). 

Men var är egentligen Apelkullen? Efter att ha passerat ett stort antal krökar utan att gården 
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dyker upp börjar de båda systrarna tappa modet, de som inte ens hann äta frukost innan de gav 

sig iväg. Kan den mörka, blanka isen och de vackra rimfrostiga träden ha förhäxat dem för att 

locka dem bort från hemmet tänker Madicken. Då dyker äntligen det röda huset upp och 

flickorna knackar på, och tänk där äter familjen just frukost och de bjuder flickorna att 

komma till bords. Till och med gröt som Lisabet inte tycker om annars slevar hon i sig med 

stor aptit. Efter frukosten ringer Petrus Karlsson till systrarnas pappa som undrar hur 

Madicken, ”fröken Finemang” (1960, s. 45) som han kallar henne när han är arg, kunde 

komma på något så tokigt. De bestämmer att herr Karlsson ska skjutsa hem dem bara det 

håller upp med snöandet något. Men det snöar bara värre och värre och flickorna blir kvar 

både på lunch och lagårdbesök innan de kommer iväg. Så småningom spänner de hästarna 

framför korgsläden och bäddar sedan ner Madicken och Lisabet ordentligt under en skinnfäll, 

så bara näsorna sticker upp. Men sjunga, det kan de i alla fall, och de sjunger ända tills de 

kommer fram till Junibackens grind. ”Titta, det brinner fyra ljus i fönstret, säger Lisabet. Ja, 

för det är ju advent, vet du väl, säjer Madicken” (1960, s. 59) 

 

                          ____________________________________________  

 

Maria Nikolajeva (2017, s. 63) beskriver händelsers förlopp i litteratur som dess fabel eller 

dess intrig. För att passa in i dessa epitetet menar hon att det måste finnas minst två händelser 

i en berättelse. Dessutom måste det finnas ett samband dem emellan, en tidsaspekt som blir 

kopplingen mellan händelserna. Det handlar om små kopplingar som visar sambandet och 

som är helt nödvändigt för uppbyggnad av en fabel eftersom det måste finnas ett flöde i 

händelserna och konflikter måste få en lösning. Detta kan ske på olika sätt men en så kallad 

kausalitet, orsak-verkan är nödvändig. Kausalitet kan enligt Nikolajeva variera i styrka utifrån 

hur tydligt händelser i berättelsen är beroende av varandra för att ske. (2017, s. 69). Den förra 

berättelsen om Britta-Kajsa har, trots berättelsens lågmäldhet, en stark kausalitet i det att 

hennes många tankar och önskningar om en docka leder till den lilla gubben i hästvagnen. 

Mötet med honom leder till ett frö som hon planterar och vattnar och tack vare det växer det 

så småningom upp en docka som hon så innerligt har önskat sig. Utan sambandsord händer 

alltså ingenting som för handlingen vidare och texten är i sådana fall inte en fabel. 

Händelserna skulle i så fall stå ensamma och ingen fabel skulle växa fram, exempelvis så: 
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Britta-Lisa är en flicka, Britta-Lisa är ensam, Britta-Lisa öppnar grinden, Britta-Lisa sår ett 

frö, och så vidare. Att Astrid Lindgrens alla berättelser då är fabler råder det nog ingen tvekan 

om men enligt Nikolajeva (2017, s. 68) bygger fabler också på någon slags konflikttyp, oftast 

flera olika i varje fabel. I just den här berättelsen ser jag det som att minst två av dessa finns 

med. Den första är när Madicken och Lisabet åker den långa frusna ån framåt och varken 

människa eller hus finns att finna, det här är enligt mig i det lilla formatet en ”person-mot-

naturen-konflikt” (Nikolajeva, 2017, s. 68). Det är ingen kamp för överlevnad som 

exempelvis i Ronja Rövardotter, men för två hungriga och frusna barn som orken och hoppet 

tryter för, är det en nog så stor konflikt mot naturen. Men här finns också, menar jag, 

konflikten som är ”mot sig själv” (Nikolajeva, 2017, s. 68), den inre striden. När infallet med 

en liten skridskotur före frukosten, det som verkade så vettigt för en stund sedan, kommer 

ikapp Madicken och hon förstår att de är ute på ett äventyr som faktiskt är farligt. Då sliter 

tankarna i henne och smått panikartat börjar hon fundera på om de har blivit förhäxade av den 

svarta ån. Men trots detta ger hon inte upp för hon känner sitt ansvar som storasyster och som 

den som föreslog åkturen, och när Lisabets ork tryter håller Madicken henne i handen och 

motiverar henne till att orka lite till. Det, och hennes ständiga flöde av idéer gör att jag 

betraktar också Madicken som ”det kompetenta barnet” (Kåreland, 2015, s. 126). Madickens 

föräldrar finns i allra högsta grad, men det är hushållerskan Alva som står för de flesta 

vardagliga bestyren vad det gäller systrarna. Och som det ofta var förr så leker barnen mycket 

på egen hand, utan någon vuxen i närheten. Min känsla runt detta med det kompetenta barnet 

är också att då ett barn inte beter sig på det sätt som är enklast för oss att hantera så har vi 

svårt att se värdet av det de åstadkommer. Som jag ser det så handlar det att vara kompetent 

som barn definitivt inte om att vara oss vuxna till lags, snarare handlar det om att trampa upp 

egna stigar och forma sitt eget liv och det är Madicken mycket bra på.  

 

Karaktären Ronja Rövardotter 

Ronja är rövardottern som föds natten då åskan dånar över Mattisskogen och skrämmer såväl 

människor som skogens alla oknytt. Det åskar så till den milda grad att Mattisborgen, som är 

hem till mamma Lovis, pappa Mattis och tolv rövare, klyvs mitt itu. Men åska kan inte 

konkurrera med det stora som händer i borgen och aldrig har väl en lyckligare och stoltare 
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rövarhövding skådats än Mattis då han visar upp sin vackra dotter för sitt rövarband. Ronja 

växer upp med kloka och starka Lovis som förebild och Mattis förhoppningar om att Ronja så 

småningom ska ta efter honom som rövarhövding krymper i takt med att hon blir äldre. De 

första åren lever Ronja trygg i den stora stensalen, ovetandes om världen utanför och 

ovetandes om hur Mattis och rövarna försörjer sig men en dag är det dags för honom berätta. 

Under stor vånda förklarar han att det här är vad släkten har gjort i generationer bakåt, och det 

är vad Ronja kommer göra när tiden är inne. Ronjas mycket bestämda svar på den 

uppmaningen är att det kommer aldrig någonsin ske, man kan ju inte röva från folk för då blir 

de ju ledsna!    

En dag säger Mattis det som Lovis redan har känt ett bra tag, det är dags för Ronja att få 

upptäcka världen utanför den trygga borgen. Förmaningarna är dock bestämda: 

- Akta dig för vildvittror och grådvärgar och Borkarövare, sa han 

- Hur vet jag vilka som är vildvittror och grådvärgar och Borkarövare, frågade Ronja 

- Det märker du, sa Mattis. 

- Ja, då så, sa Ronja. 

- Och så aktar du dig för att gå vilse i skogen, sa Mattis. 

- Vad gör jag om jag går vilse i skogen, frågade Ronja. 

- Letar reda på rätta stigen, sa Mattis. 

- Ja då så, sa Ronja. 

- Och så aktar du dig för att ramla i älven, sa Mattis. 

- Vad gör jag om jag ramlar i älven, frågade Ronja. 

- Simmar, sa Mattis. 

- Ja då så, sa Ronja. 

- Och så aktar du dig för att trilla i Helvetesgapet, sa Mattis. 

Han menade avgrunden som delade Mattisborgen mitt itu. 

- Vad gör jag om jag trillar i Helvetesgapet, frågade Ronja. 

- Då gör du inget mer, sa Mattis, och sedan gav han till ett vrål som om plötsligt allt ont hade 

satt sig i bröstet på honom. 

- Ja då så, sa Ronja, när Mattis hade vrålat färdigt. Då ska jag inte trilla i Helvetesgapet då. Är 

det nåt mer? 

- Jo, för all del, sa Mattis. Men det märker du så småningom. Gå nu. 

(Lindgren, 1981, s. 16-17) 

Borkarövarna som Mattis varnade henne för var ett rivaliserande rövarband som de sedan 

länge låg i bitter fejd med, något hon hade hört om i hela sitt liv. Vad dock inte Mattis eller 

någon annan visste om var att Borkarövarna i jakt på en ny boplats hade lagt beslag på 

Norrborgen, den del av borgen som sedan åsknatten var otillgänglig för dem.  

Ronja beger sig in i Mattisskogen och hon slås av häpnad över allt det vackra som hon inte 

hade anat fanns utanför den stora stensalen och borgen. Hon insuper allt hon ser med hela sitt 
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väsen, den svarta tjärnen med sina vita näckrosor, trädtopparna som susar och vajar i vinden 

och alla stjärnor som senare träder fram på den svarta natthimlen. ”Tänk att stora träd och 

stora vatten fanns och var levande, måste man inte skratta då” (Lindgren, 1981, s. 18)! Men 

när natten kommer så kommer också skogens alla väsen fram och hon får snart lära sig att 

handskas med dem, precis som hennes far förutspått. Ronja fortsätter att akta sig för allt vad 

pappa Mattis varnat för, hon hoppar på de hala stenarna i älven och hon klättrar på 

Mattisbergets branta väggar som stupar ner mot älven. ”Inte kunde hon gå borta i skogen och 

akta sig för att trilla i älven. Skulle det vara någon nytta med det, så måste det ju ske vid 

forsarna och ingen annan stans” (Lindgren, 1981, s. 24)   

När Ronja till slut vill akta sig för Helvetesgapet bestämmer hon sig för att hoppa över det, till 

den andra sidan. Det är här hon för första gången träffar Birk Borkason, rövarfienderna Borka 

och Undis son som dem ovetandes hade fötts samma åskovädersnatt som Ronja. Till en början 

är deras möte väldigt kyligt, skolade som de är att hata varandras släkter. Men när Ronja 

räddar Birk från att falla ner i det avgrundsdjupa Helvetesgapet och Birk senare räddar Ronja 

blir det starten på en vänskap större än allt annat: 

- Du Birk, sa hon. Jag skulle önska att du vore min bror. 

Birk log 

- Det kan jag väl vara om du så vill, rövardotter! 

- Det vill jag, sa hon. Men bara om du kallar mig Ronja! 

- Ronja, söstra mi, sa Birk. Och sen försvann han i snöyran. 

(Lindgren, 1981, s. 78) 

När Ronja sedan öppet tar ställning för Birk vid en kamp mellan släkterna förskjuter Mattis 

sin älskade dotter, och de båda barnen flyr ut i skogen för att bosätta sig i Björngrottan. Där 

lever de två mitt i allt det vackra och stundom farliga ända tills Mattis en sen höstdag sväljer 

sin stolthet och ber Ronja komma hem till vintern.  

                       ________________________________________________ 

 

Det kanske vanligaste handlingsförloppet i barnlitteratur är ”hem – uppbrott hemifrån – 

äventyr – hemkomst” (Nikolajeva, 2017, s. 72). Det här stämmer väldigt väl in på berättelsen 

om Ronja Rövardotter då den trygga Mattisborgen där hon har familj, mat och värme vid en 

punkt ändå blir ohållbart att stanna vid. Hon flyr därför hemifrån, och upplever sitt livs största 

äventyr tillsammans med Birk. Utifrån Nikolajevas förloppsbeskrivning skulle man dock 
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kunna se det som att uppbrottet leder henne till ett andra hem, naturen. För så väl känner hon 

sin skog, sitt forsande vatten och sitt berg där grottan som hon och Birk bosätter sig i finns. 

Och för att ännu en gång knyta an till Kåreland och ”det kompetenta barnet” (2015, s. 126) så 

ställer jag mig frågan: Är det ens möjligt för en människa att bära det epitetet sannare än 

Ronja Rövardotter? Här abdikerar hennes far bokstavligen och uttalat från rollen som far till 

sitt enda barn. Detta för att han anser att hon sviker honom mer än han mäktar med att förlåta 

då hon väljer att hoppa över Helvetesgapet till Borka-släkten, som utbyte för att Mattis har 

tagit Birk till fånga. ”Kom och hämta din son, sa Mattis. Men mej kan du inte ge tillbaka 

något barn. För jag har inget” (Lindgren, 1981, s. 132). Faderns förnekelse driver alltså Ronja 

till att fly från hemmet i Mattisborgen och hon söker sig istället tillsammans med Birk till 

deras nya hem, Björngrottan. När hösten kommer börjar Ronja dock oroa sig över vintern som 

hon anar kommer bli deras död om de stannar kvar i Björngrottan. Till sist kommer 

”anledningen” till hennes uppbrott, Mattis, och vädjar till Ronja att komma med honom hem. 

Så fantastiskt gärna vill han det nu så han till och med bjuder ärkefienden Borkas son att följa 

med. Den här uppbyggnaden av en handling - förveckling, som går genom kulmen, vidare till 

slutet, i en och samma bok kallas enligt Nikolajeva för en ”progressiv handling” (2017, s. 73). 

Detta kan då jämföras med en ”episodisk handling” (Nikolajeva, 2017, s. 73) där samma 

person, miljö och enstaka händelser är med om separata händelser där liknande 

händelseförlopp som det ovan finns i varje episod. Till episodisk handling kan vi koppla ovan 

nämnda böcker om Pippi Långstrump och Madicken.  

Vad gäller naturens och miljöns värde i Ronja Rövardotter så är den central, den är också 

detaljerad och målande beskriven. Det är enligt Nikolajeva (2017, s. 123) av största vikt för 

en berättelse att en så korrekt beskrivning av miljön som möjligt görs eftersom det har ett stort 

pedagogiskt värde.  

Att detta var viktigt också för Astrid Lindgren har hon visat i alla sina verk, men i berättelsen 

om Ronja, rövardottern, är naturen så påtagligt närvarande i allt hon gör. Här är 

naturupplevelserna centrala och mycket viktiga för handlingen. Något som vi inte minst får 

erfara då Ronja går genom skogen till Birk, som väntar på henne i Björngrottan: 
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Och här i skogen skulle hon hädanefter leva. Med Birk. Nu kom hon ihåg att 

han väntade på henne i Björngrottan, varför satt hon då här och funderade? 

Hon reste sig och tog sitt bylte. Det var långt dit hon skulle, och ingen stig 

fanns som hon kunde följa. Men hon visste ändå hur hon skulle gå. På 

samma sätt som djur visste det. Och så som skogens alla rumpnissar och 

skumtroll visste det. Så hon vandrade lugnt genom månskensskogen, mellan 

furor och granar, över mossa och blåbärsris, förbi kärr där porsen doftade 

och förbi svarta gölar med bottenlösa djup, hon klev över mossiga kullfallna 

träd och vadade genom risslande små bäckar, rakt genom skogen vandrade 

hon mot Björngrottan utan att gå fel.  

                     (Lindgren, 1981, s. 143) 

 

 

                   
  Bild 1                                    Bild 2                                     Bild3                                       Bild 4 

 

Bild 1 från Pippi Långstrump (1945), illustrationer: Ingrid Vang Nyman 

Bild 2 från Nils Karlsson Pyssling/ Mirabell (1949), illustrationer: Ilon Wikland från senare upplaga 

(2002)  

Bild 3 från Jullov är ett bra påhitt, sa Madicken (1960), illustrationer: Ilon Wikland från senare 

upplaga (1993) 

Bild 4 från Ronja Rövardotter (1981), illustrationer: Ilon Wikland 
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Diskussion  
 

Astrids Lindgren och hennes flickor är alltså titeln på den här studien. Fyra av dessa flickor 

upplever jag att jag har fått lära känna lite bättre genom utförda analyser, och visst är analyser 

någonting som borde göras oftare med barnlitteratur. För vad är det egentligen vi köper, 

slentrianmässigt eller medvetet, och erbjuder till våra barn. Tänker vi efter vad vi vill med 

boken? Räcker det att den tar tre minuter att läsa, sittandes på barnets sängkanten? Eller vill vi 

att barnen, och vi själva, ska bära med boken i tankarna länge efter läsningen och diskutera 

den igen, och igen, och igen? Agneta Edwards (2008) menar till och med att det är barnens 

rättighet att ha tillgång till lockande böcker (Edwards, 2008, s. 27). En stilla önskan menar jag 

vore att varje författare och varje bokköpare också gjorde ett aktivt val inför varje ny bok, då 

det reflekterades över hur bokens protagonister och antagonister framställs, men också vilket 

kön de båda rollerna tilldelas. Är det en bok som cementerar könsroller, eller visar den 

sanningen, den sanning som berättar att flickor och pojkar har samma rätt att göra exakt vad 

de själva vill? Ett begrepp som Maria Nikolajeva (2017, s. 273) lyfter är konvention vilket 

kan tolkas så att flertalet texter inom vissa epoker och kulturer följer förutgivna mallar. 

Exempel på detta kan vara att både skrivande kvinnor och män skapar huvudroller utifrån sitt 

eget kön. Det kan också vara det att pojkar och män skrivs in i genrer som är 

handlingsorienterade, utomhusbaserade och gärna långt bort från hemmet, som upplevs vara 

hämmande. Handlingsförloppet är här ofta moraliskt, strukturerat och drivet. Genrer som 

flickor och kvinnor tillskrivs är istället personorienterade och relationsbejakande, de är 

inomhusbaserade och då gärna i eller nära hemmet, som upplevs vara tryggt. Här är 

handlingsförloppet romantiserat och baserat på relationer, det är diffust och fragmenterat, 

repeterande och cirkulärt - det vill säga att det återkommer ofta till där allt startade. Det här är 

naturligtvis väldigt generaliserat, men det kan vara givande att utgå från då vi diskuterar 

genus och berättande menar Nikolajeva (2107, s. 274).  

 

Under åtskilliga diskussioner som jag har hamnat i har åsikter lyfts om att det här är ett ämne 

som det är fullständigt överflödigt att reflektera över. Det ses inte som viktigt att ifrågasätta 

varför en mycket större del av till buds stående barnböcker handlar om en eller flera pojkar 

eller varför de ofta är könsstereotypa. På sätt och vis är åsikter som dessa förståeliga eftersom 

de speglar vårt hierarkiska samhälle där mannen/ pojken ses som norm (Dahl, 2016, s. 16) och 
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det verkar ofta vara enklast att inte ifrågasätta detta. Men då behöver vi ställa oss frågan: Vad 

gör det med flickan som i bokhyllan på förskolan och i hemmet bara erbjuds böcker med 

pojkar att spegla sig mot. Och vad gör det med pojken som älskar att svepa runt i vackra 

prinsessklänningar när han bara erbjuds speglingar mot pojkprotagonister som gör sig spydiga 

över tjejer och aldrig skulle leka med dockor eller klä sig i vackra kläder. Och vad erbjuder vi 

för litterär spegling åt pojken då han frågar den vuxne om prinsar kan ha klänning, och då han 

får ett ja till svar utvecklar frågan: Men har dom det då? Det är med vetskapen om detta som 

det blir extra intressant att Astrid Lindgren genomgripande lyfter fram både flickor och pojkar 

i sina verk, och det under så lång tidsperiod. Vi har dock tidigare konstaterat att det långt ifrån 

alltid är en nyanserad bild av barnböckers individer som visas upp, även om flickor har 

tilldelats roller och könsfördelningen är jämn.  

 

Då det var dags att välja vilka av Astrid Lindgrens flickfigurer jag skulle analysera var det 

inte svårt att hitta någon. Snarare var det som jag tidigare beskrev, jag tvingades göra ett urval 

från den digra mängd som finns att välja mellan. Om jag dessutom hade lagt bort tanken att 

välja just protagonister så skulle valet ha varit än svårare eftersom det i Astrid Lindgrens 

böcker även finns många antagonistflickor, som också de spelar en stor roll för handlingen. 

Det här är någonting som gäller under hela hennes författarkarriär. Något som väckte min 

förundran i ett tidigt skede är hur modern berättelsen om Pippi Långstrump, den tidigaste av 

de utvalda karaktärerna, ändå känns. Den ges alltså ut 1945, samma år som andra världskriget 

tar slut, och på något sätt känns det som att det skulle ha varit än mer givet att vinna den 

popularitet som den gjorde om Pippi Långstrump hade varit en pojke. Detta eftersom pojkar 

så att säga redan brutit mark och förmodligen hade omgivningens acceptans för bus och 

rackartyg. Men det blev alltså en flicka som Astrid Lindgren skapade, en figur med för stora 

skor, en apa på sin axel och en egen häst som vandrar fritt mellan hus och trädgård, något som 

visar på att det förmodligen inte var en dussinfigur hon ville forma. Lena Kåreland & Agneta 

Lindh-Munther (2005, s. 137) menar att Pippi Långstrump är svår att sätta in i en given 

genusordning då hon gör saker som en nioårig flicka inte förväntas klara av. Vi kan snarare 

tolka henne som androgyn menar de båda (Kåreland & Lindh-Munther, med 2005, s. 137) då 

hon med samma medvetenhet rör sig mellan att vara fin dam till att segla på haven som 

sjörövare. Kristin Hallberg (1998, s. 108) menar att Astrid Lindgren framställer Pippi 

Långstrump som ett barn, som inte matchar mot vare sig flick- eller pojkroller. I stycket som 



 

24 

 

jag valde att analysera är det dock rollen som fin dam hon ikläder sig. Hon är här så ivrig att 

göra ett gott intryck på bjudningen och hon rör sig med fina fraser, som hon vet att man ska. 

Ändå lyckas hon inte passa in. Att detta kommer ske är någonting som hon redan innan 

bjudningen anar och vi kan därför förmoda att hon har varit med om liknande situationer 

tidigare. Det här skulle kunna beskriva ett barn med stor tävlingsinstinkt, som till varje pris 

vill klara av uppgifterna det tar sig an. Det skulle också kunna vara så att hon med sin 

gränslöshet och sin oförmåga att, i vissa situationer, tolka sociala koder är ett barn som idag 

skulle ha blivit utrett för en eventuell diagnos. Det är dock svårt att tro att Astrid Lindgren 

tänkte sig detta med sin Pippi Långstrump redan 1945, långt innan man diskuterade ämnet i 

de termerna. Men en flicka som bryter normer och som tar sin plats i tillvaron, med ett stort 

självförtroende i bagaget, det skapade hon.  

 

Hallberg (1998) talar också om att vi ofta möter den ”utpräglat verbala flickan” (Hallberg, 

1998, s. 120) i Astrid Lindgrens texter, hon som precis som Pippi Långstrump har en 

berättarlust som är utöver det vanliga. Det här är för Pippi någonting som blir väldigt tydligt i 

det valda kapitlet där de vuxna verkar besvärade över hennes försök att smälta in med 

diskussioner och anekdoter. Men också Madicken och Ronja får nog räknas till Astrid 

Lindgrens verbala flickor. Ronja räds varken rövarband, pappa Mattis eller Birk, hon har alltid 

ett kraftfullt svar att ge den som tilltalar henne. Madicken har också hon mycket att diskutera 

med de som finns runt henne, men hon har också det gemensamt med Pippi Långstrump att 

hon gärna kryddar sanningen. Kanske för att göra den lite mer spännande än den kanske är. 

Britta-Kajsa däremot är varken särskilt verbal eller lurig, däremot är det hon som står för 

berättandet av historien vilket hon är ensam om i den här samlingen av protagonister. Hallberg 

(1998, s. 211) beskriver snarare Britta-Kajsa som en ensam flicka, längtande efter en systerlig 

gemenskap. Men till den beskrivningen skulle jag också vilja addera Ronja och Pippi 

Långstrump. Ronja växer upp som ensamt barn ovetandes om hur livet skulle kunna vara om 

det hade funnits fler barn i närheten och när hon så träffar Birk blir hennes största önskan att 

han ska bli hennes bror. Pippi framstår som kavat, stark och duglig, men vi kan se att det finns 

en längtan också i henne efter gemenskap. Både efter en syskonrelation, som hon också får 

genom Tommy och Annika. Men även efter de vuxenkontakter som fattas henne när inga 

föräldrar finns i hennes närhet. 
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Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 125) menar att vi inte enbart bör titta på fördelningen 

mellan kvinnor och män i litteratur. Minst lika viktigt, menar de båda, är beteendet som de 

uppvisar (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 125). Om vi då tittar på Ronja Rövardotter så 

växer hon upp med ett helt rövarband och en enda kvinna, mamma Lovis. Trots den ojämna 

fördelningen och trots att hennes pappa Mattis är en känsloman som bullrar och väsnas så är 

det ingen tvekan om att det är Lovis som bestämmer i Mattisborgen. Pippi Långstrumps 

mamma är en ängel i himlen och hon växer därför upp med sin pappa och hans besättning och 

vid nio års ålder flyttar hon alltså ensam till Villa Villekulla. Och trots sin ringa ålder menar 

Lena Kåreland & Agneta Lindh-Munther (2005, s. 137) att det är Pippi som bär vuxenrollen 

mellan de båda. I både berättelsen Mirabell och i Madicken finns den klassiska kärnfamiljen, 

om än lite i periferin, men i det lilla ger Astrid Lindgren ändå intrycket av att de båda 

mödrarna är viktiga för flickorna, och viktiga för berättelsen. Att Astrid Lindgren framställer 

kvinnor och flickor i alla åldrar som viktiga är någonting som får anses vara ytterst värdefullt 

då vi konstaterat den obalans som råder mellan flickor och pojkar i barnlitteraturen. 

Då Hallberg (1998, s. 108) diskuterar ämnet flickor och flickskildringar nämner hon 

Madicken, Ronja och Pippi Långstrump som smidiga och temperamentsfulla karaktärer som 

kan ses som ”sinnebilder för frigjorda och starka flickor” (Hallberg, 1998, s. 108). Till ytan 

finns inga likheter alls, som jag kan se det, och det gör det heller inte med Britta-Kajsa. 

Snarare är de så olika som karaktärer så det är svårt att tro att samma person har skapat dem. 

Men det finns någonting som förenar dem utöver det som lyfts ovan och det är viljan, styrkan 

och modet som de alla besitter. Kåreland (2015, s. 138) beskriver hur karaktärer i böcker kan 

ses som runda eller platta, beroende på hur mångfacetterade eller endimensionella de 

framställs. Baserat på det så torde det enda rätta vara att beskriva de här är fyra karaktärerna 

som ”runda” (Kåreland, 2015, s. 138). Visserligen på helt olika sätt men ändå med det 

gemensamt att de utöver deras styrka är genuint goda, som systrar, som vänner och som 

döttrar. Pippi Långstrump säger vid något tillfälle ”den som är väldigt stark måste också vara 

väldigt snäll” (astridlindgren.se, u.å.), det här skulle dock vem som helst av karaktärerna ha 

sagt. För även om det bara är Pippi som är stark på det sättet att hon kan lyfta en häst, så är de 

alla starka som personer och som flickor i en tillvaro där pojken ses som norm (Dahl, 2016, s. 

16). 
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I den tidigare beskrivningen av Madicken lyfter jag ett citat från ett stycke då hon och Linus-

Ida är på Junibackens brygga och tvättar. Vattnet som de då tvättar i är just den isbelagda å 

som i det aktuella kapitlet beskrivs som isbelagd, svart och trolsk, kantad med frostiga träd. 

Det är också där som familjen i andra episoder stilla ror fram vackra sommardagar och 

förundras över allt det gröna som så vackert ramar in allting. Det att i barnlitteratur så 

målande återge i ord hur naturen och miljön ser ut, över årstider, är mig veterligen unikt för 

Astrid Lindgren. Det blir också väldigt tydligt hur viktig naturen är för alla karaktärer 

eftersom omgivningen alltid får ta plats i berättandet. Pippi Långstrump har sin Villa 

Villekulla med dess trädgård som det ofta målas upp detaljer ifrån, och när hon i olika 

episoder går utanför sin gård beskrivs alltid miljön som hon rör sig i. Britta-Kajsa har den 

lummiga trädgården och sitt eget land där hon sår fröet som sedan blir en docka. Madicken 

har det vackra huset och den lummiga trädgården som gränsar till ån som beskrivs ovan. Och 

Ronja, hon lever i symbios med sin älskade natur. Nikolajeva (2000, s. 119) menar att en 

vanlig föreställning är att unga läsare inte uppskattar beskrivningar och att det därför är 

ovanligt med långa miljöbeskrivningar i barnromaner (Nikolajeva, 2000, s. 119). Det här är 

något som Astrid Lindgren uppenbarligen inte har tagit fasta på, och som kanske rentav är en 

betydande del i hennes popularitet under alla år. 
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