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Sammanfattning  

Felicia Nässlander: Låtsaskompisar- en analys av låtsaskompisars olika funktioner i tre skilda 

verk. (2019). Självständigt arbete, Svenska VT18 [SV004A], 15 högskolepoäng. Institutionen 

för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

I detta självständiga arbete genomförs en analys av Gunilla Bergströms bok Alfons och 

hemlige Mållgan (1976) och Astrid Lindgrens, Nils Karlsson- Pyssling (1949) samt Lillebror 

och Karlsson på taket (1955) med motivet låtsaskompisar. Syftet med arbetet är att skapa en 

förståelse för detta fenomen och dess funktioner. Arbetet utgår från tidigare forskning som 

visar att låtsaskompisar ofta intar olika funktioner hos barn. Det är av intresse att studera då 

studier har visat att av alla barn upp till sju år har 65% låtsaskompisar. I analysen kopplas de 

tre verken till psykologiska teorier som arbetet grundar sig på. Det undersöks för att se hur de 

kan kopplas till de påhittade låtsaskompisarna. Genom analysen framkommer det att 

funktionerna som presenteras går att relatera till de litterära verken.  

 

Arbetet ger kunskap om hur blivande och verksamma lärare kan få förståelse för barns 

kreativitet och hur de på olika sätt kan framställa den. Det blir även tydligt hur något som föds 

ur barns behov och fantasi stödjer dem i deras verklighet.  

 

Nyckelord: fantasi, psykologiska teorier, låtsaskompisar, funktioner, kreativitet.  
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1.   Inledning  
 
Berättelser och sagor har alltid fascinerat människan. Sedan långt tillbaka har människor 

samlats för att lyssna till sagor och berättelser. Harriet Söderblom (2013, s. 14) beskriver att 

sagor och berättelser har vandrat mellan personer genom århundradena. Det som berättats har 

ibland varit komplext för människor att skildra, om det är verkligt eller fantasi. Författaren 

nämner att sagorna kanske berättades som ett försök till att förstå det overkliga (s. 14). Britta 

Stensson (2006, s. 69) belyser fantasi och skriver att det är genom att gå in i olika världar som 

vi kan förstå den faktiska världen. Genom att låta barn utforska olika världar och imaginära 

figurer får deras kreativitet flöda fritt. Författaren menar att den värld som betraktas som 

välkänd av barn helt plötsligt kan bli annorlunda och upplevas på annat sätt än tidigare, när de 

får använda sin kreativitet (s. 69). 

 

Barnbokslitteratur både från förr och idag skildrar ibland barns fantasi och kreativitet, där de 

ofta bjuds in till en värld som de tidigare inte upplevt. En del av litteraturen innehåller även 

fenomenet låtsaskompisar. Vid ordet låtsaskompisar associerar nog en del till den lilla pojken 

Mållgan i böckerna om Alfons Åberg, skrivna av Gunilla Bergström. Sådana figurer gestaltas 

även hos fler författare, exempelvis Astrid Lindgren och hennes Nils Karlsson- Pyssling. 

Gemensamt för figurerna är att de kan definieras som låtsaskompisar även om de gestaltas på 

olika sätt av författarna. Paula Bouldin och Chris Pratt (1999, s. 397) beskriver i en artikel att 

fenomenet låtsaskompisar är vanligt förekommande bland barn i yngre åldrar. De menar även 

att en låtsaskompis kan ses som en stöttande figur som har sin funktion i att låta barn 

upptäcka och skapa nya erfarenheter (s. 398). Enligt Marjorie Taylor, Stephanie M. Carlson, 

Bayta L. Maring, Lynn Gerow och Carolyn M. Charley (2004, s. 1174) belyser forskningen 

att barn som skapar låtsaskompisar har en bättre tillgång till sin kreativitet, vilket även Taylor 

och Candice M. Mottweiler (2008, s. 48-49) stärker då de säger att barn med låtsaskompisar 

kan ta hjälp av fantasin för att lösa problem.  

 

Under skolans uppdrag i läroplanen för grundskolan beskrivs det att: ”Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta 

idéer i handling för att lösa problem.” (Skolverket 2017, s. 9). Det framgår även i kursplanen 

för svenska att eleverna ska genom möten med olika texter få möjlighet att utveckla sin egna 

identitet (Skolverket 2017, s. 252). Genom att använda elevers egna erfarenheter och 

diskutera deras kreativa förmågor kan det leda till att dessa stärks. Det kan inspirera andra 
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barn som inte på ett lika enkelt sätt kan framhäva kreativiteten. I detta arbete vill jag göra en 

analys av tre olika böcker som berör fenomenet låtsaskompisar. Jag vill studera 

låtsaskompisar eftersom forskning visat att det är vanligt förekommande bland barn. Jag vill 

även utifrån analysen få kunskap om hur fenomenet låtsaskompisar kan möjliggöra 

diskussioner kring fantasi och kreativitet i klassrummet. Genom att ta del av tidigare 

forskning och att analysera barnböcker hoppas jag få kunskap och förståelse för barn med 

låtsaskompisar, liksom för låtsaskompisars funktioner. Jag vill som blivande lärare vara med 

och utveckla barns kreativitet och ge stöd åt dem som inte lika enkelt kommer åt sin, kanske 

kan jag med kunskapen från arbetet få dem att bli mer öppna för denna fantastiska förmåga.  

 
1.2 Syfte  
Syftet med detta självständiga arbete är att analysera tre olika barnböcker som alla beskriver 

fenomenet låtsaskompis och därmed skapa en bättre förståelse för det och dess funktioner. De 

valda verken för arbetet är Bergströms Alfons och hemlige Mållgan (1976), Lindgrens Nils 

Karlsson- Pyssling (1949) samt Lindgrens Lillebror och Karlsson på taket (1955). Ett delmål 

med arbetet är att undersöka om det kan ge kunskap inför kommande yrkesroll. 

Förhoppningen är att få medvetenhet och kunskap till att ge uppmuntran om fantasi och att 

kunna skapa samtal kring ämnet.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

-   Hur gestaltas fenomenet låtsaskompisar i de utvalda barnböckerna?  

-   Vilka olika funktioner har låtsaskompisarna i de aktuella böckerna?  

-   Vilken kunskap kan förståelsen kring låtsaskompisar tillföra mig i min kommande 

yrkesroll?  

 

1.4 Disposition  
I nästa avsnitt presenteras metoden för arbetet. Metoden innehåller de urval som gjorts, hur 

datainsamling har genomförts samt tillvägagångsätt för analysen. Efterföljande avsnitt 

presenterar tidigare forskning kring psykologiska teorier och forskning kring valda verk. 

Därefter presenteras författarna och verken kortfattat. Efter det följer ett avsnitt med analys, 

här presenteras de psykologiska teorierna och funktioner kopplat till låtsaskompisar. Arbetet 

avslutas med en diskussion där koppling mellan psykologiska teorier och litterära verk 

diskuteras samt ett avsnitt som diskuterar detta kopplat till didaktik. 



 6 

2.   Metod  
 

2.1 Urval 
Bergström har skrivit många böcker om Alfons Åberg. Till detta arbete valdes Alfons och 

hemlige Mållgan (1976). Boken valdes eftersom att karaktären och låtsaskompisen Mållgan 

har en central roll. Fokus är låtsaskompisar och därför var boken lämplig för undersökningen. 

 
Nils Karlsson- Pyssling (Lindgren 1949) är en sagosamling där sagan om Nils Karlsson-

Pyssling valts ut. Denna bok valdes eftersom att huvudkaraktären skapar en låtsaskompis och 

att låtsaskompisen har en central roll.  

 

Lindgren har skrivit tre böcker om Karlsson på taket, Lillebror och Karlsson på taket (1955) 

Karlsson på taket flyger igen (1962) och Karlsson på taket smyger igen (1968). Till arbetet 

har den första boken valts ut på grund av att det är i denna bok som karaktären Karlsson föds. 

Karlsson på takets roll som låtsaskompis är problematisk. Det kan uppfattas som oklarheter 

kring om han är verklig eller är påhittad. I arbetet kommer denna problematik att analyseras. 

 

2.2 Forskningsmetod  
För att skapa en uppfattning om vad tidigare forskning har presenterat kring fenomenet 

låtsaskompisar, dess funktioner samt uppkomst, har flertalet artiklar analyserats. För att få 

tillgång till tidigare forskning angående undersökningens valda fenomen har det gjorts en 

databassökning. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström 

(2013, s. 75) beskriver att det finns olika databaser, men nämner databasen ERIC 

(Educational Resource Information Center) som en tillgång avseende utbildningsvetenskaplig 

forskning. Denna databas är den som använts eftersom den inkluderar områden kring 

pedagogik samt psykologi. Vidare beskriver Eriksson Barajas et al. (2013, s. 74) att nästa steg 

efter val av databas är litteratursökning. Vid denna sökningen är de valda sökorden viktiga för 

att få en grund. Författarna förklarar att sökningen kan ske manuellt och kan underlättas 

genom att studera artiklars referenslistor för att få tillgång till andra artiklar (s. 74), vilket har 

tillämpats. Litteraturen i arbetet grundar sig framförallt på vetenskapliga artiklar som ansetts 

relevanta för det valda området. De sökord som har använts vid litteratursökningen är, 

imaginary friend AND literature children. Efter att några artiklar framkom från dessa sökord 

hittades ytterligare sökord i artiklarna, som gav mer specifika resultat. Sökorden som 

användes vid detta tillfälle var imginary companions AND children. Efter denna sökningen 

fanns 44 stycken artiklar, efter att ha valt att de även skulle vara peer review återfanns 35 
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stycken. Av dessa valdes sedan fem stycken. De valdes efter läsning av artiklarnas abstract, 

för att se vilka som ansågs vara relevanta. Fyra av artiklarna som används i arbetet är funna 

genom andra artiklars referenser, namnen på dessa är centrala i tidigare forskning. Dessa 

artiklar söktes upp via sökmotorn Primo. Gemensamt för artiklarna är att de blivit kritiskt 

granskade eftersom de inkluderas under peer review (Eriksson Barjas, 2013, s. 61).  

 

2.3 Tillvägagångsätt för analys 
För att kunna analysera de valda verken har tre olika metoder valts ut. Det har gjorts för att få 

ett djup i analysen. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015, s. 28) beskriver att teorin har 

en betydande roll vid analysen av kvalitativ data. De skriver även att ett sätt att genomföra 

analysen är att utgå från en specifik teori. Det kommer att tillämpas vid analysen då den i 

huvudsak är baserad på Eva Hoffs (2005a, s. 161) funktioner som finns mer detaljerat 

beskrivet under avsnittet psykologiska teorier. Funktionerna som beskrivs namnges utifrån 

den svenska översättningen som finns i hennes avhandling (Hoff 2003, s. 64). Dock kommer 

analysen att behandla funktionerna utifrån Hoffs (2005a) originalartikel. Dessa funktioner 

kommer användas för att skapa förståelse om vilka funktioner låtsaskompisarna har i 

förhållande till dess skapares liv.  

 

Den tidigare forskningen som är en del av analysen är baserad på ett verklighetsperspektiv, 

som i stor del utgörs av psykologiska studier. I detta sammanhang är det av vikt att belysa 

verken som påhittade berättelser i analysen. Författarna till de valda verken vill skapa en 

spännande och underhållande berättelse, vilket alltså innebär att de inte skrivs baserade på 

fakta om låtsaskompisar. Det kommer att tas hänsyn till detta under analysen.  

 

Lena Kåreland (2015, s. 122) beskriver att en berättelse ofta har ett motiv eller tema. Hon 

menar att dessa begrepp står nära varandra men påpekar att de bör hållas isär. Författaren 

menar att: ”Med motiv avses vissa innehållselement eller berättarmönster som återkommer i 

en historia.” (Kåreland 2015, s. 122). Detta kommer att appliceras i undersökningens analys. 

Motivet i böckerna är låtsaskompisar, men som författaren skriver kan en bok ha flera motiv 

(s. 122). Det kommer beaktas i analysen och med stöd av Hoffs (2005, s. 161) fem funktioner 

kommer olika motiv att speglas.  

 

En övergripande metod som kommer att användas i analysen är närläsning. Det belyser Ulla 

Lundqvist (1987, s. 8-9) som en försvenskning av ”close reading”. Hon menar att metoden 
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genomförs genom att analysera en text noggrant och detaljerat. Det stärks även av Kåreland 

(2015, s. 166) som menar att närläsning kan beskrivas som att detaljstudera en text. I detta 

arbete kommer närläsning ha betydelse genom att på ett djupare sätt få förståelse för vilken 

underliggande mening barnböckerna vill framföra. Här kan även skillnader och likheter i 

innehåll respektive hur böckerna är skrivna analyseras.  

 

Den sista metoden som används för analysen är den komparativa, består av att göra en 

jämförelse mellan böcker. Jämförelsen kommer i detta fall att studera vilka likheter och 

skillnader som påträffas, samt om funktioner för låtsaskompisarna skiljer sig åt i de valda 

verken. Fejes och Thornberg (2015, s. 62) beskriver att en jämförande analys är en pågående 

process som genomsyrar analysarbetet. Alan Bryman (2018, s. 102) förklarar även att en 

komparativ design är en metod som innefattas av en jämförelselogik mellan olika fall. Det 

kan innebära att en jämförelse skildras mellan två sociala företeelser, i analysen skulle det 

kunna kopplas till huruvida de nämnda låtsaskompisarna existerar i verkligheten eller ej. 

Det kommer att utgöra ett genomgående tema under analysen. Jämförelsen kommer dock att 

tas upp i ett eget avsnitt. 

 

De valda verken kommer att analyseras utifrån ett bildperspektiv, för att se om 

låtsaskompisarna framställs på olika sätt, genom bild. Precis som vid text-analysen kommer 

det även här att användas en komparativ design (Bryman 2018, s. 102), för att se hur bilderna 

liknar eller skiljer sig ifrån varandra i de olika verken. Detta görs för att se om utformning av 

verkens bilder kan bidra med något ytterligare till analysen. 
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3.   Tidigare forskning   
 
3.1 Psykologiska teorier kring låtsaskompisar  
Hur en låtsaskompis definieras beskrivs som komplext då det är skillnader beroende på vad 

som anses som en låtsaskompis. Enligt Dorothy G. Singer och Jerome L. Singer, (1990, s. 

100-101) kan låtsaskompisar definieras utifrån två kategorier. Kategorierna är formade utifrån 

om barns låtsaskompisar är av mänsklig karaktär eller om de är kramdjur och dockor utan 

mänsklig karaktär. I Singer och Singers (1990, s. 100) studie valde de att tillämpa sin 

definition av låtsaskompisar och räknade alltså inte med de utan mänsklig karaktär. Enligt 

Hoffs artikel Imaginary companions, creativity, and self- image in middle childhood (2005b, 

s. 168) har olika forskare använt sig av olika metoder när de undersökt om barn har 

låtsaskompisar eller inte. Hon menar att det också kan påverka hur forskare väljer att definiera 

låtsaskompisar. Det kan påverka procentantalet som olika typer av forskning resulterat. Hur 

stor del av barn som haft låtsaskompisar och som deltagit i undersökningar kan alltså till viss 

del bero på definitionen. Hoff (2005b, s. 167-168) beskriver även att en del forskare enbart 

har intervjuat barn medan andra även har intervjuat deras föräldrar och på så sätt fått bidrag 

med information. Taylor et al. (2004, s. 1175-1176) skriver dock att det kan uppkomma 

skillnader vid intervjuer mellan barn och deras föräldrar. Det kan tyda på att föräldrar faktiskt 

inte är lika insatta i barns låtsaskompisar, det gäller speciellt vid äldre barn. Olika metoder 

kan alltså vara en bidragande faktor till att procentantalet kan skilja mellan forskning. Utifrån 

de perspektiv som har valts för undersökningen kommer samma definition som Singer och 

Singer (1990, s. 100) att användas. Alltså kommer låtsaskompisar definieras under samma 

kategori, nämligen av mänsklig karaktär (personifiering).  

 

Taylor och Mottweiler (2008, s. 48) belyser att det finns en stereotyp bild av barn som 

tenderar att ha låtsaskompisar. Dessa barn beskrivs som blyga och att de har känslomässiga 

problem. Även Taylor et al. (2004, s. 1174) benämner att forskning har en tendens att 

framställa barn som lider av ensamhet, genomgått något traumatiskt eller någon form av 

känslomässig nöd med låtsaskompisar. Tracy R. Gleason (2004, s. 204) skriver att tidigare 

forskning framställer låtsaskompisar som ett komplement till barn som lider av ensamhet. 

Dessa barn sägs ofta inte ha någon social kompetens och har därav inte några riktiga vänner, 

dock visar vissa studier på att dessa framställningar inte alls stämmer in på barn som skapar 

låtsaskompisar (s. 205). Gleason (2004, s. 205) menar att det inte har att göra med om barn 

har riktiga vänner eller inte. Hon belyser forskning som visar att barn som skapar 
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låtsaskompisar är mer sociala än barn utan. Gleason (2004, s. 205) skriver även att vid 

intervjuer av föräldrar till barn med låtsaskompisar beskriver dessa inte sina barn som blyga, 

utan som sociala. De sägs ha minst lika många riktiga vänner som andra barn. Taylor et al. 

(2004, s. 1174) styrker argumentet och belyser att forskning har visat en positiv syn på barn 

som har låtsaskompisar. Barnen anses vara mer sociala, mindre blyga, mer kreativa och visar 

på en positiv påverkan på lek med andra barn. Taylor och Mottweiler (2008, s. 49) menar att 

låtsaskompisar skapas som något roligt snarare än att motverka känslomässiga problem. 

 

Även om forskningen tenderar att ha delade meningar om varför barn skapar låtsaskompisar 

så är det dock ett vanligt förekommande fenomen. Gabriel Trionfi och Elaine Reese (2009, s. 

1301) beskriver att en del forskning framhåller att så många som hälften av alla barn har 

låtsaskompisar, samtidigt som de belyser att annan forskning visat att endast en femtedel av 

alla barn har det. Det kan bero på att forskare väljer att definiera låtsaskompisar på olika sätt. 

Taylor och Mottweiler (2008, s. 49) belyser att om alla typer av kategorier för låtsaskompisar 

räknas samman (osynliga, personifierade, kramdjur osv) visar det att av alla barn upp till sju 

års ålder har 65% av dem låtsaskompisar.  

 

I tidigare forskning talas det om vilken funktion en låtsaskompis ofta ger uttryck för. Melissa 

A. McInnis, Jillian M. Pierucci och Ansley Tullos Gilpin (2013, s. 151) beskriver att 

låtsaskompisar ofta kan ha en mängd olika funktioner. De menar också att dessa funktioner 

ofta är beroende av ett barns speciella behov. Vidare belyses att barn kan använda sin 

låtsaskompis till att motverka en känsla av ensamhet, stress eller andra betungande situationer 

(s. 151-152). McInnis et al. (2013, s. 152) menar att den viktigaste funktionen en låtsaskompis 

verkar ha är att vara ett sällskap för barnet.   

 

Det finns studier som visar att låtsaskompisar inte alltid är goda vänner till barn. Taylor och 

Mottweiler (2008, s. 51) skriver att det finns barn som har låtsaskompisar som är olydiga, 

bestämmande och oförutsägbara. Det stärks även genom Gleason (2017, s. 433) som skriver 

att undersökningar har visat att en del låtsaskompisar skrämmer barn, upprör och skapar 

konflikter. Varför skapar barn en låtsaskompis som kan uppenbara sig som elak mot dem? 

Gleason (2017, s. 434) menar att låtsaskompisar kan ge sig till uttryck likt relationer, det ger 

barn möjligheten till olika interaktioner. Författaren belyser även att barn ofta skräddarsyr 

sina låtsaskompisar och kan på så sätt bestämma hur de ska ta form. Det ger låtsaskompisen 

specifika förmåner som bestäms av barnet (s. 434).  
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3.2 Koppling mellan verklighet och fantasi  
Hoff (2005a, s. 177) beskriver i A friend living inside me- the forms and functions of 

imaginary companions att det med inspiration från Winnicott diskuteras att låtsaskompisar 

ofta uppstår som ett mellanting mellan inre och yttre verklighet. Att låtsaskompisar kan 

inneha denna egenskap innebär att de kan ha egenskaper av påhittad karaktär men även av 

verkliga inslag. På detta sätt kan exempelvis dockor eller kramdjur ”få liv” och agera som en 

”levande” låtsaskompis hos barn (Hoff 2005a, s. 177). Oavsett om låtsaskompisen består av 

en inre eller yttre verklighet kan detta få barn att uppnå en inre kreativitet. Att ha en 

låtsaskompis kan alltså skapa en känsla av att barn har sällskap även vid interaktioner med 

andra människor, exempelvis vid lekar eller picknikar.  

 

3.3 Låtsaskompisars funktioner  
Hoff (2003, s. 63-64) belyser, i den svenska sammanfattningen, i hennes avhandling The 

creative world of middle childhood: Creativity, imagination, and self-image from qualitative 

and quantitative perspectives att låtsaskompisar ofta har olika funktioner. I en av hennes 

studier, A friend living inside me- The forms and the functions of imaginary companions (Hoff 

2005a, s. 161), har hon undersökt detta djupare och kommit fram till fem huvudkategorier för 

dessa funktioner. Dessa fem är följande: 

 

1.   Tröst och sällskap  

Denna funktion menar Hoff (2005a, s. 161) var den vanligaste funktionen som framkom 

under hennes studie. Funktionen innebär att låtsaskompisen ger tröst, är ett sällskap, 

motverkar ensamhet samt att den motverkar rädsla för mörker. Hon menar att barn har ett 

behov av sällskap. Många föräldrars arbete gör att tillfredställelse av ett barns behov av 

sällskap ibland kan bli svårt att uppfylla. Vid dessa situationer menar författaren att sällskap 

kan utformas genom en låtsaskompis (s. 162). 

 

2.   Motivation och självreglering 

I funktionen anses låtsaskompisen vara som en mentor för barn. I vissa fall kan 

låtsaskompisen stödja och stötta barn vid exempelvis skolarbeten. Stödet menar Hoff (2005a, 

s. 162) kan ge barn en bättre självkänsla. Inom denna funktion finns ett antal underrubriker, 

där en av dessa behandlar motivation till att bryta regler. I vissa fall kan denna funktion vara 

en motivation till att genomföra något som barnet själv inte hade vågat utan låtsaskompisen 

(s. 164). Författaren beskriver det som att låtsaskompisen ger tillfredställelse genom att göra 



 12 

det förbjudna. Hon menar att när låtsaskompisen gör något förbjudet, gör den det som barnet 

egentligen vill göra (s. 165). En annan underrubrik som ryms under funktionen är 

låtsaskompisens samvete. I dessa fall kan låtsaskompisen stoppa leken om den går över styr 

samt säga till barnet att den gjort något fel. En funktion relaterad till det var också att barn 

själva fick stoppa låtsaskompisen när leken gick över styr. Låtsaskompisar kan vara skapta av 

en karaktär där gränsen mellan att de är bestämmande eller egoistiska är skör, vilket då 

medför att det kan krävas att barn sätter stopp för sin låtsaskompis. Det gör att barnet känner 

sig kompetent då den styr över någon annan. Även om barn inte alltid själva följer reglerna 

kan de anse att det kan vara bra att känna någon som är värre än de själva (s. 165).  

 

3.   Självförtroendeförstärkning  

Till funktionen beskrivs låtsaskompisar ha mindre goda egenskaper. De beskrivs ofta som 

dumma, lata eller fega. Dock kan dessa egenskaper bidra till att barn känner sig bättre och på 

så sätt får ett bättre självförtroende. Hoff (2005a, s. 165-166) beskriver detta genom att barn 

ofta applicerar sämre egenskaper hos låtsaskompisen för att underlätta idealiseringen av dem 

själva. Hon belyser att barn också kan fungera som beskyddare till låtsaskompisar, detta 

benämns som protégé. Det beskrivs genom att någon är i behov av att tas om hand (s. 167). 

En underrubrik för denna funktion är att se sin låtsaskompis som en syndabock. Dock menar 

författaren att denna funktion inte var lika vanlig i hennes studie men återfinns ofta bland 

yngre barn. Funktionen ger barn en möjlighet att genomföra saker de sedan kan beskylla sin 

låtsaskompis för (s. 166-167). En annan underrubrik som återfinns är att en del barn anser att 

låtsaskompisen är bättre än de riktiga vännerna. Hoff (2005a, s. 168) menar att det verkade 

vara enklare för dessa barn att få ut något av leken när de har kontroll, eventuellt för att de 

inte känner sig redo för att leka med riktiga vänner. Ytterligare en underrubrik inom 

funktionen är att barn får mer uppmärksamhet av andra, exempelvis från föräldrar och vänner, 

när de talar om låtsaskompisen (s. 169). En sista underrubrik belyser att låtsaskompisen kan få 

barn att känna sig dugliga, om de har känt sig odugliga (s. 169). 

 

4.   Personlighetsutvidgning  

Funktionen beskriver att barn ibland kan ha en låtsaskompis med motsatt kön. Det menar 

Hoff (2005a, s. 170) kan bidra till att barn får utvidga sin förståelse för olika könsroller. 

Funktionen konkretiserar också hur en del barn har två eller flera låtsaskompisar, det är inte 

heller ovanligt att dessa då har helt olika och ofta motsatta egenskaper. Det visar sig ofta 
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genom goda eller mindre goda egenskaper. Författaren belyser att detta förhållningsätt kan 

beskrivas som olika spegelbilder som barn provar för att se olika personligheter (s. 170-171). 

 

5.   Livskvalitetsförhöjning 

Den sista funktionen är att låtsaskompisar ibland förknippas med fantasivärldar. Det kan vara 

att barn får uppleva händelser som vanligtvis inte ingår i den egna vardagen. Funktionen 

beskrivs också som att låtsaskompisen ska ge livet en förhöjning (Hoff 2005a, s. 171). Hon 

menar att funktionen inte behöver ses till något behov eller någon brist. Författaren syftar 

dock på att denna funktion är av lika stor betydelse som de andra. Hon skriver att fantasi kan 

vara en funktion för att berika barns liv (s. 171). 

 

Dessa fem funktioner kommer att användas i analysen, som genomförs på de tre valda verken 

som tidigare nämnts. Funktionerna kommer fungera som ett hjälpverktyg för att kategorisera 

låtsaskompisarna. Det bör dock beaktas att analysen behandlar litterära texter men att de 

psykologiska funktionerna kan tjäna som kontext och bidra till förståelsen av texter/ 

karaktärer.  
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4.   Tidigare forskning om valda verk 
 

4.1 Tidigare forskning om Alfons Åberg  
Kristin Hallberg (2008, s. 20) skriver i boken Barnlitterturanalyser en analys av Alfons 

Åberg. Hon belyser att författaren till Alfons på olika sätt illustrerar vänskap i böckerna (s. 

20) och menar att en vän alltid ska framträda när den behövs. Vidare beskrivs Alfons 

låtsaskompis Mållgan som Alfons bästa vän, han anses som en vän som alltid ställer upp på 

Alfons villkor och som inte tjurar. Däremot konkretiserar författaren att Mållgan har ett fel, 

han kommer aldrig när det behövs. Vid detta skildras även den verkliga vänskapen som gör 

sig till besvär för Alfons. Hallberg (2008, s. 23) belyser att Bergström har skrivit berättelser 

som har olika teman, exempelvis ensamhetskänsla och vänskap. Författaren Lotta Olsson 

(2012, s. 32-33) beskriver Alfons som ett vanligt barn som bor i ett höghus. Hon menar att det 

i Alfons böckerna inte finns fantasidrakar, trollkarlar eller liknande. Vidare menar författaren 

att det inte krävts några sådana utsvävningar utan att Alfons genom tid ändå har varit en 

storsäljare. Kåreland (2012, s. 71) belyser att i Alfons och hemlige Mållgan (1976) är 

låtsaskompisen även accepterad av Alfons pappa. Hon menar att i den ofta så realistiskt 

skrivna Alfons så lockas i detta fall även Alfons pappa in i fantasins värld. 

 

4.2 Tidigare forskning om Nils Karlsson- Pyssling  
Elisabeth Andersson (2010) gör i sitt examensarbete en jämförelse mellan Nils Karlsson- 

Pyssling och Nils Holgersson. Hon menar att Bertil är en ensam och ledsen pojke som varje 

dag sitter och väntar på sina föräldrar (s. 40). Ur denna tråkiga verklighet växer karaktären 

Nils Karlsson- Pyssling fram. Vidare beskrivs att Bertil själv kan välja om han vill gå in i den 

fiktiva världen, detta när han känner sig alltför ensam. Andersson (2010, s. 40) påpekar även 

att det kan anses som en tröstande berättelse, där sorgen byggs upp till något glädjande trots 

den självklara sorg som Bertil känner. Vivi Edström (1997, s. 68) konkretiserar Nils Karlsson- 

Pyssling (1949) som en saga om en ensam och ledsen pojke. Ljuspunkten blir hans nyfunna 

vän Nils som är pyssling. Författaren förklarar pysslingen som Bertils spegelbild och 

frigörare. Vidare menar hon att enligt Lindgrens författande får fantasifiguren Nils en slags 

verklighetsstatus (s. 69). Edström (1997, s. 70) nämner att det i Nils Karlsson- Pyssling 

(1949) kan tolkas som att Bertil får utrymme för sin fantasi. Hon menar att sagan också kan 

läsas som att Bertil endast ligger i sin säng och drömmer sig bort, att han är diktaren till sin 

egen berättelse (s. 70).  
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4.3 Tidigare forskning om Karlsson på taket  
Emelie Nilsson och Therese Pettersson (2010) har i sitt examensarbete valt att studera några 

av Lindgrens verk, bland annat Karlsson på taket, utifrån ett didaktiskt perspektiv. De skriver 

i sin analys att karaktären Lillebror är ensam och inte har några nära vänner (s. 32). Nilsson 

och Pettersson (2010, s. 32) menar att den ensamhet som Lillebror känner försvinner den 

dagen Karlsson på taket kommer och blir hans vän. Vidare i analysen beskriver de att läsaren 

kan få ett intryck av att Lillebror har en låg självkänsla då han utan protester låter Karlsson 

vara elak mot honom (s. 36). Vidare benämns Karlssons självkänsla som bra, dock menar de 

att hans självkänsla kan ifrågasättas då han är elak mot andra (Lillebror). Han verkar dock inte 

må dåligt av sitt beteende (s. 36).  

 

Edström (1992, s. 120 benämner Karlsson på taket som verklig, då han tillslut blir synlig för 

Lillebrors föräldrar. Hon skriver att Lindgren har använt sig av olika fantasifigurer, bland 

annat Nils Karlsson- Pyssling som omnämnts tidigare. Dessa figurer har till uppgift att muntra 

upp det ofta ledsna barnet. Det återfinns även i berättelsen om Karlsson på taket då Lillebror 

ofta längtar efter Karlsson, dock skiljer sig denna berättelse åt då Karlsson är dominant och 

ibland utger hot mot Lillebror (s. 123). Edström (1992, s. 123) menar att Karlssons funktion 

för Lillebror kan anses vara en lekfull vuxen, någon som låter honom leka, busa och till viss 

del göra farliga påhitt. Hon skriver också att Lillebror är styrd av de vuxnas värld och dess 

regler, vilket gör att Karlssons beteende är en frigörelse för honom. Författaren ställer sig 

även frågan: ”Är Karlsson en manifestation av våra hemliga drömmar, allt det vi förtränger 

och inte vill låta komma upp och bli synligt?” (Edström 1992, s. 126). Författaren belyser att 

Lillebror och Karlsson på taket (1955) är skriven ett år efter den mer allvarliga boken Mio 

min Mio (1954), kanske ville författaren skriva en mer humoristisk och inte en lika betungade 

bok (s. 120).   
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5.   Författarpresentation  
 

5.1 Gunilla Bergström  
Bergström föddes 1942 i Göteborg. År 1966 tog hon journalistexamen och blev sedan anställd 

av Dagens Nyheter. År 1971 debuterade hon som författare och gav ut sin första bok Mias 

pappa flyttar (1971). Sedan år 1975 titulerar sig Bergström som författare samt illustratör på 

heltid. År 1978 fick hon även ett pris, ”Litteraturfrämjandets barn och 

ungdomsbokstipendium”. Bergström beskrev sig som en författare som ville framhålla 

verkligheten i barnböcker. Hon ansåg sig inte kunna författa sagor då hon uttryckte sig med 

att ”verkligheten är sagolik nog”. Bergström har sedan år 1972 skrivit cirka 25 fristående titlar 

om Alfons Åberg. Dessa böcker är översatta till cirka 35 språk (Rabén & Sjögren, 2019).  

 

5.2 Astrid Lindgren  
Lindgren föddes 1907 i Småland där hon också växte upp. I 19-års åldern flyttade hon till 

Stockholm. Ungefär ett år senare fick hon sitt första arbete på Svenska Bokhandelscentralen, 

dock inte i den bemärkelse som många kan tro, utan hon svarade på klagomål från kunder 

angående radioapparater. Det dröjde fram till 1940-talet innan hon blev debutant i bokvärlden. 

Hennes första bok hette Britt-Marie lättar sitt hjärta (1944), som hon även tilldelades pris för. 

Lindgren har av många i hennes närhet beskrivits som en lekfull människa. Medan andra 

mammor satt i parken och tittade på medan barnen lekte sprang Lindgren runt, hoppade och 

lekte med sina barn. Det var som att hon inte ville växa upp och vara vuxen (Astrid Lindgren 

AB, 2019). I januari år 2002 avled Lindgren och hedrades av svenska folket som lade 

blommor utanför hennes hem. Under Lindgrens livstid skrev hon 34 kapitelböcker och 41 

bilderböcker. Utöver detta finns även samlingsvolymer och antologier som utkommit under 

hennes livstid men också efter hennes bortgång (Astrid Lindgren AB, 2019). 
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6.   Presentation av valda verk  
 
6.1 Alfons och hemlige Mållgan (1976) 
Boken handlar om Alfons Åberg. Han bor tillsammans med sin pappa. I boken följs Alfons 

genom en vanlig dag. Just den här dagen som boken handlar om vill inte Alfons pappa leka 

med honom, han har inte tid. Alfons får istället leka med sin låtsaskompis Mållgan. Han som 

kommer fram när Alfons helst vill. 

 

6.2 Nils Karlsson- Pyssling (1949) 
I boken får vi följa Bertil som bor tillsammans med sin mamma och pappa. Han känner sig 

ofta ensam, hans syster har nyligen gått bort på grund av sjukdom. En dag då Bertil känner sig 

ledsen och ensam, hör han plötsligt hur någon trippar under hans säng. Det visar sig vara en 

pyssling som kommer fram. Det visar sig även att den lilla pysslingen har bosatt sig i ett 

råtthål under Bertils säng. Bertil får en lekkamrat som kommer fram när mamman och pappan 

inte är hemma. Tillsammans hittar pojkarna på spännande upptåg.  

 

6.3 Lillebror och Karlsson på taket (1955) 
Boken handlar om Lillebror som bor på en vanlig gata i Stockholm. Lillebror heter egentligen 

Svante men alla kallar honom endast för Lillebror. Han bor tillsammans med sin mamma, 

pappa och två större syskon, Bosse och Bettan. En dag, en av de där långsamma och tråkiga 

dagarna då lillebror fick ovett av alla i familjen, då han tjatade om att han ville ha en hund, då 

hände det något märkligt. När Lillebror var inne på sitt rum hörde han plötsligt ett surrande. 

Det visade sig vara en liten tjock farbror som kom flygande, nämligen Karlsson på taket. 

Karlsson är en lagom tjock man i sina bästa år om man frågor honom själv och enligt 

Lillebror är Karlsson världens bästa lekkamrat. I boken får läsaren följa pojkarnas dagar. 
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7.   Analys  
 
7.1 Alfons Åberg- När låtsaskompisen uppstår  
I början av barnboken Alfons och hemlige Mållgan (Bergström 1976, s. 8) framträder Alfons 

låtsaskompis Mållgan. Det beskrivs att Alfons har tråkigt. Hans pappa har inte tid att leka 

med honom. Pappan ger förslag på vem Alfons kan leka med. Han tycker att Alfons ska leka 

med Mållgan (s. 6). Mållgan beskrivs som Alfons hemliga vän: ”Mållgan är en hemlig vän 

som kommer precis när Alfons vill. Han är så hemlig, så bara Alfons kan se honom.” 

(Bergström 1976, s. 8). I och med att det är Alfons pappa som uppmuntrar till lek med 

Mållgan kan det antas att han accepterar honom som Alfons låtsaskompis. Kåreland (2012, s. 

71) beskriver att Alfons pappa accepterar låtsaskompisen och fantasins värld. Även om det 

beskrivs att endast Alfons kan se Mållgan så accepteras han ändå av pappan. Texten indikerar 

att det antagligen inte är första gången som Alfons leker med Mållgan. Pappan verkar vara 

bekant med låtsaskompisen, men hur Mållgan har uppstått framgår inte, utan han är en 

naturlig del av familjen från början.  

 

I boken nämns inget om Alfons mamma. Det kan ses utifrån olika perspektiv, ett skulle kunna 

vara att föräldrarna är skilda och att berättelsen utspelar sig under Alfons pappavecka, eller att 

hon för tillfället är bortrest. Ett annat perspektiv skulle kunna vara att mamman inte finns med 

i Alfons liv, att hon har lämnat Alfons och pappan. Ytterligare ett perspektiv är att hon skulle 

kunnat ha gått bort. Hoff (2005a, s. 153) beskriver att det är vanligt att låtsaskompisar uppstår 

vid en traumatisk händelse i familjen. Om detta skulle stämma kan Mållgan ha uppkommit i 

behov av tröst. Det framgår dock inte hur Mållgan har uppstått mer än att han kommer när 

Alfons vill. Kåreland (2012, s. 63) skriver att Alfons mamma inte finns med i någon av 

böckerna. Det framgår inte heller om Alfons saknar sin mamma vilket gör att det inte går att 

säga att Mållgan har uppstått för att fungera som tröst. Att Mållgan kommer när Alfons själv 

vill kan enbart bekräfta att han fungerar som sällskap. 

  

7.2 Beskrivning av låtsaskompisen 
Att analysera Mållgan ur ett perspektiv på låtsaskompisar kan göras utan större svårigheter då 

Mållgan kan anses vara en ”renodlad” låtsaskompis, då han dyker upp som lekkamrat. Dock 

kan det uppfattas ovanligt med pappans positiva inställning till låtsaskompisen. Den positiva 

inställningen skulle kunna förklaras av att Mållgan gör det mer praktiskt för pappan i 

vardagen. Det skiljer sig från hur en renodlad låtsaskompis brukar framställas då det många 

gånger kan vara att låtsaskompisen hemlighållas för föräldrar. Denna aspekt bekräftas även av 
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Taylor et al. (2004, s. 1176) som skriver att föräldrar ofta inte har information om barns 

låtsaskompisar. Deras forskning visar dock att detta främst gäller äldre barn och att föräldrar 

har större insyn i yngre barns förehavanden. Det skulle kunna kopplas till Alfons då han går 

på daghem (förskola). I boken beskrivs Mållgan som en del av familjen. Han får till exempel 

en egen tallrik när familjen ska äta (s. 12), han får även en kram av pappan när Alfons lämnas 

på daghemmet (Bergström 1976, s. 19). Till utseendet är Mållgan lik Alfons, likadant ansikte, 

kropp, och klädsel. Det skulle kunna tolkas som att pojkarna är i samma ålder. Illustratören, 

som även är författaren (Bergström 1976), har valt att genomgående framställa Mållgan utan 

färg, svävande i ett moln (s. 9). Det kan tyda på ett overklighetsperspektiv, där Mållgan skulle 

ses som påhittad. Dock skulle detta kunna motsägas då pappan vid ett tillfälle blir irriterad på 

Mållgan och tycker att han ska flytta. Det sker när Alfons ber pappan att hjälpa Mållgan med 

att ta av sig kläderna: ”Mållgan kan säkert själv. Jag är trött på Mållgan. Jag tycker Mållgan 

ska flytta ifrån oss ett tag, säger han.” (Bergström 1976, s. 22). Efter detta finns en skillnad i 

hur Mållgan gestaltas. Han är fortfarande svartvit men illustreras nu i mindre storlek (s. 25, 

28). Det skulle kunna ses som att Mållgan på pappans initiativ har flyttat men att han finns 

kvar hos Alfons. I slutet av boken när pappan får tillbaka sin borttappade pipa säger Alfons att 

det var Mållgan som hittade den, kanske för att pappan ska låta Mållgan flytta tillbaka. 

Pappan påpekar dock då att Mållgan har flyttat. Alfons svarar då tillbaka på följande vis: 

”Men ibland kommer Mållgan tillbaks. Men det märker inte du.” (Bergström 1976, s. 28). 

Det kan anses förstärka påståendet om hur Mållgans gestaltning förändras i slutet av boken. 

 

7.3 Låtsaskompisens funktioner  
I början av boken vill Alfons pappa inte leka med Alfons eftersom han inte hinner. Istället 

leker Alfons med hemlige Mållgan. Det kan kopplas till Hoffs (2005a, s. 161) första funktion, 

Tröst och Sällskap. Vid detta tillfälle blir Mållgans funktion att vara ett sällskap till Alfons. 

Hoff (2005a, s. 162) beskriver att ett barn är i behov av sällskap och att vuxna inte alltid kan 

tillfredsställa detta behov. Barn kan då på sitt eget sätt försöka tillfredsställa behovet och på så 

sätt skapa det sällskap som en låtsaskompis ger. Mållgan uppvisar ingen funktion om att ge 

tröst till Alfons utan är mer som en lekkamrat och på så vis bidrar med sällskap.  

 

Den andra funktionen som beskrivs av Hoff (2005a, s. 162) är Motivation och Självreglering. 

I funktionen skulle Mållgan kunna fungera som ett stöd för Alfons. Mållgan är tillsammans 

med Alfons både till och från daghemmet, även om pappan är med så har Alfons trots det ett 

behov av att ha med Mållgan. Ytterligare en funktion som Mållgan skulle kunna uppfylla 
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inom denna aspekt är att han får Alfons att genomföra saker som Alfons själv kanske inte 

hade vågat göra. Pojkarna leker och bygger ett tåg. De vill att tåget ska ha ett lok med en 

skorsten: ”Då gör de något FÖRBJUDET- de lånar pappas finpipa till skorsten!” (Bergström 

1976, s. 8). Pojkarna leker sedan vidare och plötsligt är pipan de lånat borta. Senare kommer 

Alfons pappa och undrar var pipan är. Alfons svarar att han inte vet vart den tagit vägen. 

Detta kan dock ifrågasättas. Hade Alfons vågat ta pipan som han vet är förbjudet, om inte 

Mållgan varit med? Hoff (2005a, s. 164) beskriver att denna funktion förekommer bland 

låtsaskompisar och kan fungera som motivation för barn till att göra något som de på egen 

hand inte vågar.  

 

Tredje funktion som beskrivs av Hoff (2005a, s. 165) är Självförtroendeförstärkning. Det kan 

kopplas till Alfons och Mållgan då Alfons använder Mållgan till att beskylla för saker som 

händer. Detta exemplifieras när pappans pipa försvinner och pappan inte ens kan hitta den på 

jobbet. Efter att Alfons själv har letat och hittat pipan säger han att Mållgan letat hela dagen 

och tillslut hittat den (Bergström 1976, s. 26). Det kan anses som en bortförklaring från 

Alfons sida, då han själv slarvat bort pipan. 

 

Ytterligare ett exempel som beskriver att Alfons ibland använder Mållgan som syndabock är 

när de är på väg till daghemmet och pappan har bråttom. Alfons ber honom ändå att vänta 

eftersom att Mållgan inte hinner med. Pappan finner sig i det och börjar gå långsammare (s. 

16). Här skildras det att Alfons använder Mållgan som syndabock, när det egentligen är 

Alfons själv som tycker att pappan går fort. Det kan kopplas till Hoff (2005a, s. 166-167) som 

skriver att barn och då ofta yngre barn kan använda sin låtsaskompis som syndabock.  

 

I berättelsen framkommer det vid ett tillfälle att pappan tröttnar på Mållgan och vill att han 

ska flytta (Bergström 1976, s. 22). Detta får Alfons att känna sig otrygg. Om Alfons förlorar 

Mållgan har han ingen som får honom på bättre humör eller har tid för honom och som vill 

leka med honom. En underfunktion är att barn kan uppleva att de får mer uppmärksamhet av 

föräldrar när de talar om låtsaskompisar (Hoff 2005a, s. 169). Om Mållgan skulle flytta skulle 

alltså Alfons kanske få mindre uppmärksamhet. Att Alfons får uppmärksamhet exemplifieras 

då Alfons alltid ber sin pappa att göra samma saker för Mållgan som han gör för honom själv. 

Det kan betyda att Alfons känner att det är han som bestämmer och får uppmärksamhet. Det 

gestaltas även i boken: 
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Gå inte än, ber Alfons. Du glömmer ju Mållgan. Mållgan vill också bli kramad. 

Visst ja, förlåt mej, säger pappa. Och så måste han böja sig ner och krama en gång till. För Mållgans 

skull. (Bergström 1976, s. 19). 

 

Den fjärde funktionen beskrivs enligt Hoff (2005a, s. 170) som Personlighetsutvidgning. 

Mållgan är till utseendet lik Alfons. De kan ses som kopior. Det enda som skiljer dem åt är att 

Alfons gestaltas i färg och Mållgan i svartvitt. Enligt funktionen använder Alfons Mållgan 

som en spegelbild. Att barn ibland använder låtsaskompisar för att spegla sig själva är även 

något som Gleason (2017, s. 434) beskriver. Det kan kopplas till Alfons då han och Mållgan 

är lika till utseendet men också i sättet. De leker bra och Mållgan kommer alltid när Alfons 

vill, vilket speglar att han anpassar sig efter Alfons, kanske för att Mållgan gestaltas som 

Alfons själv. Hoff (2005a, s. 171) belyser att barn kan skapa låtsaskompisar som har goda 

eller mindre goda egenskaper. I Alfons fall har han skapat en låtsaskompis med goda 

egenskaper och som fungerar som en lekkamrat. Alfons kan genom Mållgan få bestämma hur 

han vill. Om Mållgan har blivit speglad av Alfons innebär detta att han är snäll och därför 

låter Alfons få sin vilja igenom. Alfons brukar normalt få sin vilja igenom i det vardagliga 

livet vilket återspeglas då pappan anpassar sig efter honom. Detta kommer till uttryck när 

pappan dukar åt Mållgan eller kramar honom utanför daghemmet på Alfons antydan om att 

Mållgan vill ha det likadant som han själv.  

 

Den femte och sista funktionen beskrivs som Livskvalitetsförhöjning (Hoff 2005a, s. 171). För 

Alfons är Mållgan en vän som kommer när Alfons har behov av honom. Han kommer när 

Alfons inte har någon att leka med. Han fungerar också som en syndabock och han finns som 

en trygghet i Alfons vardag. Ur detta perspektiv kan det ses som att Mållgan förhöjer 

livskvaliteten hos Alfons. När Alfons är med Mållgan uppfylls behoven som han har för 

tillfället. Mållgan bjuder in Alfons till en fantasivärld och berikar hans liv genom fantasi. När 

de leker kan tillexempel några askar plötsligt förvandlas till ett tåg (Bergström 1976, s. 8). 

Hoff (2005a, s. 171) skriver att denna funktion är lika viktig som de andra. Hon menar att 

fantasi berikar barns liv, vilket det gör då Mållgan i fantasin får den verkliga världen att 

blomstra. 

 

7.4 Nils Karlsson- Pyssling- När låtsaskompisen uppstår  
I barnboken Nils Karlsson- Pyssling (Lindgren 1949, s. 9) möter läsaren Bertil. Han beskrivs 

vänta på sina föräldrar som ska komma fram vid gatlyktan utanför hemmet. Bertil är ensam 
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hemma och det börjar bli mörkt. Varje dag går mamman och pappan till fabriken och han 

lämnas ensam hemma (s. 9). Bertil beskriver att dagarna går långsamt och att det är tråkigt att 

inte ha någon att tala med. I början framkommer det att Bertil har haft en syster, Märta, som 

nyligen dött av en sjukdom och hastigt försvunnit (s. 11). En dag känner sig Bertil mer ensam 

än vanligt. När han ligger i sängen på sitt rum hör han plötsligt steg under sängen. Han tittar 

efter och där ser han en liten pyssling. Det är så Bertil och Nils Karlsson- Pyssling träffas för 

första gången (s. 11). Ett vanligt förekommande fenomen gällande låtsaskompisar tycks vara 

att de uppstår när barn känner sig ensamma. Taylor et al. (2004, s. 1174) beskriver att tidigare 

forskning ofta kategoriserar barn med låtsaskompisar som ensamma eller med en känsla av 

ensamhet. Edström (1997, s. 67) skriver att Lindgren ibland framställer att ensamhet hos barn 

kan innebära att det finns vuxna i deras närhet men att de saknar deras närvaro. Hon menar att 

distansen som tycks finnas mellan barn och föräldrar väcker behovet av barns fantasi, vilket 

återspeglas i boken om Nils Karlsson- Pyssling. I sagan bor Bertil med sina föräldrar och han 

är inte lämnad ensam i mer än några timmar. Det är dock tillräckligt för att Bertil ska skapa 

någon att umgås med. Det kan ses som ett sätt för Bertil att hantera sin ensamhet.  

 

7.5 Beskrivning av låtsaskompis 
Nils Karlsson- Pyssling beskrivs av Bertil att inte vara större än tumme (Lindgren 1949, s. 

11). Nils berättar själv att han har flyttat in under Bertils säng och att han tidigare bott i en 

skog men att han nu fått hyra ett råtthål (s. 12). Nils Karlsson- Pyssling frågar om Bertil vill 

följa med ner och se hur han bor. Bertil ifrågasätter det, hur ska han komma igenom ett litet 

hål, han som är så stor? Nils menar att det inte alls är komplicerat: ”Det är den enklaste sak i 

världen, sa pysslingen. Du bara petar på den där spiken du ser bredvid hålet, och så säger du 

’killevippen’. Då blir du lika liten som jag.” (Lindgren 1949, s. 13-14). Bertil ställer sig dock 

frågande, om han verkligen kommer att bli lika liten som Nils och om han kommer kunna att 

bli stor igen tills hans föräldrar kommer hem. Nils försäkrar att Bertil lika enkelt kommer att 

kunna bli stor igen. Nils påpekar dock att han tyvärr inte kan bli lika stor som Bertil (s. 14). 

När pojkarna kommer ner till Nils inser Bertil att han inte har så mycket saker. Nils säger att 

det är lite kallt och att han sover på golvet. Bertil tycker synd om honom och börjar ta hand 

om Nils. Han tar med möbler från sin systers dockskåp. De använder tändstickor som ved och 

Nils gör sedan eld genom sin magiska förmåga (s. 18). Edström (1997, s. 69) menar att det är 

när Bertil träffar Nils som han känner sig behövd, då han mött en kamrat som är i behov av 

honom.  
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Frågan om Nils verkliga existens eller fantasi kan diskuteras. Hoff (2005a, s. 177) beskriver 

att låtsaskompisar är påhittade men har verkliga inslag, vilket framgår då Nils är med i Bertils 

verkliga värld efter att de har badat i geléskålen. Det beskrivs hur föräldrarna kommer hem 

och ser att Bertil är blöt i håret. När Bertil, med Nils under tröjan, förklarar att han badat i en 

skål, tror föräldrarna att han skojar. Sagan avslutas på följande sätt: ”Och så stack han in 

pekfingret under tröjan och klappade försiktigt Nils Karlsson-Pyssling.” (Lindgren 1949, s. 

29). Edström (1997, s. 67) skriver att Lindgren har ett sätt att skriva där skildringar mellan 

verklighet och fantasi kan vara komplicerade att urskilja. I detta avseende är det av relevans 

för analysen att se sagan om Nils Karlsson-Pyssling som en fantasiberättelse, där alltså 

låtsaskompisen både kan vara påhittad men även verklig (Edström 1997, s. 63). Denna 

dubbelhet är något som sagan kan anses innehålla.  

 

Illustrationerna i boken gestaltar pojkarna på ett likartat sätt. Det exemplifieras på s. 14 

(Lindgren 1949). Karaktärerna gestaltas alltid i samma format, det vill säga att Bertil aldrig 

illustreras större än Nils när de är tillsammans. Det skulle kunna tyda på att Nils faktiskt är 

lika verklig som Bertil. Det kan även ses som att pojkarna skulle kunna vara i samma ålder, 

då inget annat har framgått av texten.  

 
7.6 Låtsaskompisens funktioner  
Den första funktionen beskriver Hoff (2005a, s. 161) är Tröst och sällskap, vilket går att 

koppla till boken då Bertil känner sig ensam och Nils träder fram. Han blir ett sällskap för 

Bertil som är ensam hela dagarna. Hoff (2005a, s. 161) menar att funktionen för 

låtsaskompisen kan vara att motverka mörkerrädsla. När Bertil träffar Nils för första gången 

är det skymning och att han är ledsen: 

 
Det började bli skumt i vrårna, men han tyckte inte det var någon idé att tända. Det fanns i alla fall inget 

han kunde göra. Det var så övermåttan sorligt alltihop, så han bestämde sig för att lägga sig på sin säng ett 

slag och tänka över hur sorligt det egentligen var. (Lindgren 1949, s. 10-11).  

 

Hoff (2005a, s. 153) beskriver att det är vanligt att barn skapar en låtsaskompis vid en 

traumatisk händelse inom familjen. Det kan kopplas till Bertil då det beskrivs att hans syster 

nyligen har gått bort och att han blir ledsen när han tänker på det. Det kan ses som att Bertil är 

i behov av tröst och att Nils på så sätt skulle kunna hjälpa honom att bearbeta sorgen. 
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Andra funktionen Motivation och självreglering (Hoff 2005a, s. 162) går i vissa avseenden 

inte att applicera på Nils. Han följer inte med Bertil till skolan och fungerar inte som ett stöd i 

skolarbetet. Hoff (2005a, s. 162) menar att det annars är ett vanligt fenomen inom denna 

funktion. En applicerbar del av funktionen är att låtsaskompisar kan få barn till att bryta mot 

regler (Hoff 2005a, s. 164), vilket ger uttryck i sagan då Bertil leker med tändstickor även om 

han är medveten om att han inte får det (Lindgren 1949, s. 17). När de sitter framför brasan 

får han bråttom då han kommer på att hans föräldrar snart kommer hem. Här finns en 

osäkerhet kring brasan, då det är oklart huruvida den är verklig eller i fantasin. Under dagen 

när Bertil och Nils har varit ensamma hemma har de även hunnit med att bada i en geléskål. 

När mamman kommer hem och ser att Bertil är blöt i håret undrar hon hur han kan ha blivit 

det. Det kan tyda på att Bertil kanske inte får bada när han är ensam hemma. Även om 

mamman efter Bertils förklaring tror att han skojar, är han ju trots allt blöt i håret (s. 28). Det 

visar att ingen skarp gräns finns mellan fantasi och verklighet.  

 

Tredje funktionen som beskrivs av Hoff (2005a, s. 165) är Självförtroendeförstärkning. Den 

kan ses relatera till Bertil, då han till viss del får mer uppmärksamhet av föräldrarna. Det ger 

sig till uttryck då Bertil uppmärksammas efter att pojkarna har badat i en geléskål och Bertils 

mamma undrar varför han är blöt i håret (Lindgren 1949, s. 28). Föräldrarna påpekar också i 

slutet av sagan att Bertil tycks vara gladare än tidigare. Mamman säger att hon tycker synd 

om Bertil som får vara ensam på dagarna. Bertil berättar då att han har roligare nu för tiden 

när han är ensam (s. 29). Trots att föräldrarna inte är medvetna om att Bertil leker med Nils så 

uppmärksammar de att Bertil blivit gladare. En annan del av funktionen är att Nils får Bertil 

att känna sig behövd. När Bertil träffar Nils får han någon att ta hand om. Hoff (2005a, s. 167) 

kallar detta för protégé- en form av beskyddare, i detta fall av låtsaskompisar. Bertil tar hand 

om Nils och kan anses agera som en förälder. Han delar gärna med sig av både mat och 

möbler. Det skulle kunna ses som att Nils får Bertil att känna sig mer duglig. Innan Bertil 

träffade Nils kände han sig ledsen, ensam och han kände sig heller inte behövd. När han 

däremot träffar Nils förändras han. Bertil blir då någon genom Nils och får ett försök till att 

hitta sig själv. Nils är den som tar mest stöd av Bertil men ändå kan det ses som att Nils ger 

Bertil ett slags inre självförtroendeförstärkning, då han får Bertil att känna sig behövd.  

 

Den fjärde funktionen är enligt Hoff (2005a, s. 170) Personlighetsutvidgning. Edström (1997, 

s. 69) menar att Nils Karlsson- Pyssling blir Bertils spegelbild. Det kan även kopplas till 

Gleason (2017, s. 434) som beskriver att barn som skapar låtsaskompisar ofta skapar dem 



 25 

med specifika förmåner. Det kan ses som att en förmån som speglats av från Bertil till Nils är 

att möjligheten till att ta hand om någon uppfylls. Att Bertils behov av någon uppfylls skildras 

i sagan då han får hjälpa Nils att få mat. När han gör det säger Nils: ”Om du gör det, sa han, 

om du verkligen skaffar mig något att äta, så ska jag tycka om dig så länge jag lever.” 

(Lindgren 1949, s. 20). Nils är på sätt Bertils spegelbild. En pojke som är ensam, är i behov 

av någon som hjälper och tar hand om honom. Pojkarna kompletterar på så sätt varandra.  

 

Den femte funktionen som Hoff (2005a, s. 171) beskriver är Livskvalitetsförhöjning, vilket 

kan ses i Bertils och Nils vänskap. Nils tar med Bertil ner genom råtthålet för att Bertil ska få 

se hans hem. För att komma ner i Nils värld behöver Bertil använda sig av den magiska 

spiken och säga ”killevippen”. Det kan kopplas till Hoff (2005a, s. 171) som skriver att barn 

genom låtsaskompisar kan få uppleva en fantasivärld som befinner sig utanför vardagen. 

Bertil får ta del av en värld utanför hans egen, vilket medför att han glömmer bort sin vardag 

för ett tag. Detta leder till att han inte längre känner sig ensam och ledsen. På så sätt flyr han 

sin egen värld för att i Nils värld bli behövd. Där kan även hans systers saker används, vilket 

skulle kunna förknippas med att systern på så sätt är delaktig i Bertils liv. Andersson (2010, s. 

40) belyser även detta i sitt examensarbete. Hon skriver att Bertil själv kan välja när han vill 

gå in i fantasivärlden. Funktionen beskrivs också enligt Hoff (2005a, s. 171) genom att 

låtsaskompisen inte alltid uppstår i ett behov eller som komplettering till en brist. I Bertils fall 

kan det tolkas som att Nils till viss del uppstår som en funktion för behov av sällskap. Det kan 

samtidigt ses som att Nils skapats av Bertil för att berika hans liv, även om Nils inte finns i 

verkligheten så får han Bertil att känna sig mindre ensam. Det kan kopplas till Hoff (2005a, s. 

177) som anser att låtsaskompisar uppstår i fantasin men har verkliga inslag.  

 

7.7 Karlsson på taket- När låtsaskompisen uppstår 
I barnboken Lillebror och Karlsson på taket (Lindgren 1955, s. 6) får läsaren redan i början 

möta Karlsson. Han beskrivs kort och att han kan flyga framkommer. Vidare framgår det att 

han har ett hus uppe på ett tak (Lindgren 1955, s. 6). Samma dag som Karlsson blir synlig för 

Lillebror har Lillebror bönat och bett till sina föräldrar om att få en hund, men varken hans 

föräldrar eller storasyskon har någon förståelse för hans bedjande. Han beskriver sin situation 

på följande vist: ”Du, mamma, du har pappa, och Bosse och Bettan håller ihop jämt, men jag, 

jag har ingen.” (Lindgren 1955, s. 9). Lillebror anser inte ha någon eller något som är hans. 

Trots att han har en mamma, pappa och storasyskon tycks det inte vara tillräckligt. Hans 

längtan efter en egen hund har blivit allt starkare. Den här dagen går Lillebror in på sitt rum 
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och ställer sig vid fönstret. Tankarna far iväg till en hund som han mött tidigare under dagen. 

Vid just detta tillfälle hörs ett surr och plötsligt kommer en farbror flygande utanför fönstret 

(s. 9). Så när Lillebror känner sig som mest ensam och oförstådd, dyker en person upp. 

Edström (1992, s. 122) menar att en fantasifigur ofta uppkommer för att trösta ett ensamt och 

kanske sorgset barn, för att bryta ensamheten. Lillebror visar inga tecken på rädsla utan är 

mer förundrad över hur Karlsson kan flyga. Det är första gången som Lillebror och den 

knubbiga farbrorn Karlsson möts. Nilsson och Petterson (2010, s. 32) skriver i sitt 

examensarbete att Lillebror och Karlsson på taket blir vänner direkt och att Lillebrors känsla 

av ensamhet upphör när han möter Karlsson. 

 

7.8 Beskrivning av låtsaskompis  
Att analysera Karlsson kan anses komplext. I analysen uppstår det oklarheter i huruvida han 

är verklig eller inte. I början när Lillebror berättar om Karlsson på taket anser hans familj att 

Lillebror är fånig. En dag får Lillebrors föräldrar lova att efter middagen följa med till 

Lillebrors rum för att träffa Karlsson. Efter middagen följer de med men Karlsson syns då inte 

till. Han har gett sig iväg (Lindgren 1955, s. 30). Lillebrors vänner Krister och Gunilla påstår 

att Karlsson på taket är ett påhitt (s. 100). De blir dock motbevisade när de är hemma hos 

Lillebror och Karlsson dyker upp i en garderob. Krister och Gunilla ser alltså Karlsson första 

gången då de får möjlighet att träffa honom. När Gunilla ifrågasätter vem det är som ligger i 

garderoben svarar Karlsson: ”Bara en liten inbillning, sa den underliga figuren uppe på hyllan 

och dinglade ännu mer med benet. En liten inbillning, som ligger och vilar sej. Kort sagt… 

Ett påhitt! ” (Lindgren 1955, s. 101-102).  

 

Det är komplext att analysera om Karlsson är verklig eller som han själv uttrycker det, att han 

är ”ett påhitt”, då det finns skillnader i när personer ser honom. Det stärks genom Edström 

(1997, s. 67-68) som menar att Lindgrens verk kan vara komplicerade i att urskilja vad som är 

verkligt och inte. Krister och Gunilla ser Karlsson direkt till skillnad från Lillebrors föräldrar. 

När Karlsson beskriver sig som en inbillning och ett påhitt, uppstår funderingar över vad han 

menar. Skojar han eller gör han det för att han faktiskt är en inbillning? Det är inte förrän i 

slutet som Lillebrors föräldrar får se Karlsson. Det sker under Lillebrors födelsedagskalas och 

de blir förstummade. Pappan säger till familjen att de inte får tala om det de just bevittnat (s. 

153). Till saken hör att Lillebror precis fått en riktig hund som han önskat och längtat efter. 

Det skulle kunna ses som att föräldrarna har gett med sig och köpt en hund till Lillebror då de 

accepterat hans behov av ett alldeles eget sällskap. Genom att föräldrarna har förstått 
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Lillebrors behov så kanske de även accepterar Karlsson, som kan anses ha uppstått som en del 

av behovet. Det skulle kunna tolkas som att Karlsson blir verklig för dem som accepterar 

fantasin och dess kreativitet. Det finns även en vuxen man i berättelsen som tror sig se 

Karlsson vid ett tillfälle. Det uppstår när Lillebror och Karlsson är uppe på ett tak och en 

brandman kommer för att hämta ner Lillebror. Brandmannen frågar då: ”Men du… Jag tyckte 

nästan ett slag att ni var två små pojkar där oppe på taket…” (Lindgren 1955, s. 90). Det kan 

tolkas som att mannen har förmågan som Lillebrors familj sedan får, det vill säga en annan 

förståelse och acceptans till fantasi och kreativitet. Detta visar på komplexiteten i att fastställa 

om Karlsson är verklig eller påhittad eftersom det inte ges några tydliga svar under 

berättelsens gång. Det kan vara upp till läsaren att bilda sig en egen uppfattning. 

 

Lillebror beskriver Karlsson på taket som ”en liten tjock farbror” (Lindgren 1955, s. 9). Han 

frågar om Karlssons ålder, då Karlsson svarar: ”Hur gammal jag är, sa Karlsson. Jag är en 

man i mina bästa år, det är det enda jag kan säja. ” (Lindgren 1955, s. 12). Det kan anses 

oklart vilken ålder Karlsson har. Lillebror anser att Karlsson är barnslig för att vara en farbror 

(s. 12). Bilderna i boken gestaltar Karlsson i samma verkliga perspektiv som Lillebror, vilket 

kan innebära att Karlsson är verklig. De illustreras som ”vanliga” personer där skillnaden är 

att Karlsson framställs som grövre. Att Karlsson är grövre och beskrivs som en farbror kan 

tyda på att han ska framställas som äldre än Lillebror.  

 

7.9 Låtsaskompisens funktioner 
Huruvida Karlsson på taket är verklig eller inte har tidigare beskrivits som komplext. Vid 

analysen kring detta kommer hans funktion att ses utifrån kategorin låtsaskompis och alltså 

betraktas som ett påhittat fenomen. Karlsson som tidigare nämnts blir synlig för Lillebror då 

han och hans familj har olika åsikter om att skaffa hund. Lillebror är på sitt rum och längtan 

efter en hund är stor (Lindgren 1955, s. 9). Det kan tolkas som att Karlsson dyker upp när 

Lillebror är i behov av sällskap. Han är inte ensam, utan han har sin familj, men trots detta 

verkar det inte vara tillräckligt. Det kan återkopplas till Hoffs (2005a, s. 161) första funktion 

om Tröst och Sällskap. Tidigare i boken beskrivs enbart Lillebror som Lillebror och han 

tilltalas inte med sitt riktiga namn förrän han träffar Karlsson på taket. Karlsson frågar vad 

Lillebror heter och han svarar själv Lillebror men förtydligar med att han egentligen heter 

Svante: ”Lillebror, sa Lillebror. Fast egentligen heter jag Svante Svantesson.” (Lindgren 

1955, s. 10). Det är första och enda gången som det framgår vad Lillebror egentligen heter. 
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Edström (1992, s. 120) beskriver att Lillebror inte är fysiskt ensam, trots detta är han ett 

ensamt barn. Det beskrivs genom att han enbart kallas för Lillebror.  

 

Den andra funktionen Motivation och Självreglering (Hoff 2005a, s. 162) kan också 

appliceras på inflytandet som Karlsson har på Lillebror, han får Lillebror att våga göra saker. 

Vid Lillebrors första möte med Karlsson vill Karlsson genast använda hans ångmaskin. 

Lillebror påpekar att han inte får använda ångmaskinen själv utan att hans pappa eller bror 

måste vara med. Det lyssnar inte Karlsson på utan han använder den ändå, vilket slutar 

olyckligt med att ångmaskinen exploderar, men detta anser Karlsson ”vara en värdslig sak” 

(Lindgren 1955, s. 13). Funktionen kan även kopplas till att Karlsson gör saker som Lillebror 

egentligen vill göra, men inte gör då han är styrd av vuxnas regler. Det skriver även Edström 

(1992, s. 126) som menar att Karlssons idéer skulle kunna framställas som många barns 

innersta önskningar, det vill säga att få vara oansvariga och bryta mot regler (s. 126). 

Författaren beskriver att Karlsson blir en barnslig vuxen. Hon skriver att Lillebror får leka och 

busa utan att behöva tänka på ansvar med Karlsson (s. 123).  

 

Karlsson ingår även i den tredje funktionen Självförtroendeförstärkning (Hoff 2005a, s. 165), 

då Lillebror anser att Karlsson är bättre att leka med än Krister och Gunilla. Det blir tydligt 

när Lillebror en dag kommer hem efter att ha slagits med Krister. Krister har nämligen påstått 

att Karlsson på taket är ett påhitt (Lindgren 1955, s. 50). Hoff (2005a, s. 168) beskriver att en 

del barn anser att låtsaskompisar är bättre än riktiga vänner. Det kan vara ett tecken på att de 

inte är redo för att ha riktiga vänner. Det skulle kunna vara så i Lillebrors fall, men det skulle 

också kunna vara att Lillebror försvarar Karlsson och står för det han anser vara viktigt. Innan 

Lillebror träffar Karlsson kan det ses som att han inte vågat stå upp för det han tror på, han 

har låtit Krister reta honom. I denna funktion ryms även att det ibland kan anses att barn får 

mer uppmärksamhet när de talar om sina låtsaskompisar (Hoff 2005a, s. 169). I Lillebrors fall 

synliggörs det när han talar om Karlsson med familjen och varje gång blir nedtryckt med att 

Karlsson är ett påhitt. Lillebror får dock uppmärksamhet och familjen blir engagerade i hans 

låtsaskompis för en stund. I stunden är det Lillebror som får vara huvudpersonen i familjen: 

 
Nej, det här går inte längre, sa mamma. Den där Karlsson på taket gör mej tokig. 

Lillebror, det finns ingen Karlsson på taket, sa pappa. […] 

Det är skönt att skolan slutar snart, så du kan få fara till mormor, sa hon.  

Dit hoppas jag att Karlsson inte tänker följa med. (Lindgren 1955, s. 92). 
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Vad är det som gör att Lillebror konstruerar en låtsaskompis som är så egoistisk som Karlsson 

beskrivs i boken, bestämmer allt, får honom att leka farliga lekar, kommer när han själv vill 

och som alltid vill vara bäst? Han som ofta även hotar Lillebror med att inte vilja vara med 

om han inte får bestämma: ”Jag är inte me, sa han. Jag är inte me, om det ska vara på det här 

sättet.” (Lindgren 1955, s. 39). Som tidigare nämnts finns forskning som visar på att det inte 

är helt ovanligt att barn har låtsaskompisar som kan vara elaka mot dem (Taylor & Mottweiler 

2008, s. 51). Det ingår även i den tredje funktionen beskriven av Hoff (2005a, s. 165-166). 

Gleason (2017, s. 434) beskriver att det är ett sätt för barn att få möjlighet till olika 

interaktioner genom sin låtsaskompis. Det beskrivs även att låtsaskompisar kan ha blivit 

formade efter skaparen. Att Lillebror får interagera med Karlsson stämmer men att han ska ha 

format Karlsson på detta sätt anses inte stämma in, då Lillebror inte är elak. Dock skulle det 

kunna vara Lillebrors ”undermedvetna” som format Karlsson, där negativa sidor har framträtt.  
 

Den fjärde funktionen Personlighetsutvidgning (Hoff 2005a, s. 170) kan tolkas genom att 

Lillebror använder Karlsson som en spegelbild för att prova olika personligheter. Lillebror 

framstår som en pojke styrd av regler och Karlsson blir motsatsen. Edström (1992, s. 127) 

skriver att det kan vara viktigt för barn att få uppleva ”sin egen skugga”. Hon menar att det 

barn håller inom sig och inte låter praktiseras enklare kan få provas om det sker i fantasin. Vid 

ett tillfälle försöker Lillebror att vara som Karlsson, det sker när Lillebror förstör Karlssons 

torn av klossar. Lillebror menar att det inte gör något, ”det är en värdslig sak” och för en 

stund kan det ses som att Lillebror har övertaget, men Karlsson vänder helt. Han gör sig till 

ett offer och börjar tycka synd om sig själv. Karlsson hotar Lillebror och påstår att han kanske 

kan bli glad igen om han får en present av honom (Lindgren 1955, s. 39). Det är samma 

princip som Lillebror använt mot sin familj när han tjatat om en hund, vilket kan tyda på en 

spegelbild.  

 

Den femte och sista funktionen beskrivs som Livsförhöjning (Hoff 2005a, s. 171). I boken 

beskrivs vid ett tillfälle att Lillebror längtar efter Karlsson. Lillebror ser Karlsson som en 

person som inte styrs av regler och inte kommenterar olyckor (Lindgren 1955, s. 19). Det kan 

ses som att Lillebror känner en viss befrielse när han får vara med Karlsson, då han får leva ut 

sitt inre. Han får leka med Karlsson som inte tar hänsyn till regler om vad som får göras, till 

skillnad från vuxna. Lillebror får kliva in i en fantasivärld. Det beskriver Hoff (2005a, s. 171) 

som att barn genom låtsaskompisen får ta del av en värld som skiljer sig från vardagen. Det 

skulle kunna ses som att Karlsson är Lillebrors förebild och enbart är hans, ända tills Lillebror 
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själv väljer att dela med sig av Karlsson. Det uppmärksammas redan tredje gången de möts, 

då Lillebror börjat använda samma ord som Karlsson tidigare använt: ”Å det är väl en 

värdslig sak, sa Lillebror och sprätte med handen så där som Karlsson. Det är väl ingenting att 

bry sej om.” (Lindgren 1955, s. 38-39).  

 
7.10 Likheter mellan verken 
En gemensam nämnare för de tre verken och låtsaskompisarna är att de alla utspelar sig i en 

stad. Alfons Åberg går över gator som är trafikerade (s. 16), åker buss och går på daghem 

(Bergström 1976, s. 19-20). Bertil beskrivs bo i en lägenhet där han väntar på att se sina 

föräldrar komma fram vid gatlyktan, när de ska komma hem från fabriken (Lindgren 1949, s. 

9-10). I Lillebror och Karlsson på taket (Lindgren 1955) beskrivs Lillebror bo på en gata i 

Stockholm (s. 5), han balanserar på hustak (s. 59) och beskrivs höra ljud från gator mellan 

sammanbyggda hus (s. 71-72). Edström (1992, s. 126) beskriver att barn som är bosatta i 

hyreshus kan ha ett större behov av ”utbrytningar” jämfört med barn som lever i en ”Bullerby 

idyll”. Det kan tolkas som att barn boende i städer är i ett större behov av något som äventyrar 

deras vardag mer än vad ett barn på landsbygden skulle ha. Det kan vara svårt att konkretisera 

detta i analysen då böckerna utspelar sig i städer och ingen skildrar ett landsbygdsperspektiv. 

Det är dock intressant att båda författarna har valt att låta dessa berättelser utspela sig i städer, 

vilket skulle kunna bero på att barn i städer faktiskt har ett större behov av något som 

äventyrar deras vardag. Det skulle även kunna tolkas som att författarna upplever att det är 

lättare att skriva äventyrliga berättelser i städer istället för i den lantliga miljön. 

 

En annan likhet mellan verken är att Alfons, Bertil och Lillebror har skapat låtsaskompisar 

som är av mänsklig karaktär. Singer och Singer (1990, s. 100-101) menar att låtsaskompisar 

kan definieras olika och att de ofta handlar om att de är av mänsklig karaktär eller inte. 

Ytterligare en likhet kopplat till låtsaskompisarna i böckerna är att de består av mänsklig 

karaktär samtidigt som de uppfyller funktionerna som beskrivs av Hoff (2003, s. 63-64). En 

sak som låtsaskompisarna har gemensamt är att de svävar mellan verklighet och fantasi. Hoff 

(2005a, s. 177) beskriver att låtsaskompisar hjälper barn i den verkliga världen men att de 

samtidigt är på låtsas. Det kan återspeglas i de tre valda verken. När Mållgan uppstår är han 

svävande i boken, även i slutet finns han i ett svävande moln. Nils Karlsson- Pyssling är liten 

och har magiska krafter, han kan skapa eld. Karlsson på taket har en propeller och står sällan 

på marken, utan håller sig ofta svävande. 
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Ytterligare en likhet mellan de valda verken är att Alfons, Bertil och Lillebror har skapat sina 

låtsaskompisar då de vill ha sällskap, för att föräldrarna eller andra familjemedlemmar inte 

har tid för dem. Att skapa låtsaskompisar som ett sällskap menar Hoff (2005a, s. 161) och 

McInnis et al. (2013, s. 152) vara den vanligaste och viktigaste funktionen för barn som 

skapar låtsaskompisar. I Alfons blir det tydligt då pappan inte anser sig ha tid att leka med 

Alfons. För Bertil är situationen liknande även om det i hans fall handlar om att föräldrarna är 

på arbetet. I Lillebrors fall är hans föräldrar ofta hemma men han känner sig ändå utanför sin 

familj då han anser att alla i hans familj har varandra förutom han. Därav skapar Lillebror 

Karlsson som ett sällskap och kan ses som ett komplement till familjen. Pojkarna i böckerna 

beskriver ofta att de har tråkigt och att dagarna går långsamt utan sällskap. Gemensamt för 

dem är att det ur långtråkigheten som deras fantasi och skapelsen av låtsaskompis föds.   

 

Taylor och Mottweiler (2008, s. 48- 49) belyser som tidigare nämnts att det finns en stereotyp 

bild av barn som skapar låtsaskompisar. Den stereotypa bilden fastslår att dessa barn är blyga 

eller att de har känslomässiga problem. En gemensam aspekt hos de valda karaktärerna är att 

ingen av skaparna till låtsaskompisarna tycks vara blyga inför dem, ingen av dem blir rädd när 

de kommer. De börjar istället omgående att tala och leka med varandra. Däremot kan bilden 

av stereotypin till viss del bekräftas genom att respektive skapare har någon form av 

känslomässigt problem. Detta ger sig i uttryck genom behovet av sällskap. 

 

7.11 Skillnader mellan verken 
En av de skillnader som framkommit under analysen av de olika verken är att 

låtsaskompisarna uppstår för olika behov. Taylor et al. (2004, s. 1174) beskriver att barn som 

skapar låtsaskompisar är ensamma eller kan ha genomgått något traumatiskt. Det kan anses 

kunna kopplas till Bertil, han är ensam hemma hela dagarna och hans syster har nyligen dött. 

Dock stämmer det enbart på Bertil. Alfons, har sin pappa hemma men som inte anser sig ha 

tid att leka med Alfons. Lillebror är inte heller fysiskt ensam. Deras behov av låtsaskompisar 

skiljer sig dock åt i den aspekten att de upplever olika grader av ensamhet som tidigare tagits 

upp som en likhet mellan verken. Hoff (2005a, s. 160) beskriver att låtsaskompisar kan uppstå 

när barn inte har någon annan att leka med. Hon menar även att en del barn inte kan styra över 

när deras låtsaskompisar kommer. Till detta kan de tre verken kopplas ur olika aspekter. 

Alfons har en låtsaskompis som kommer fram när han har behov av det. Bertil får Nils att ta 

hand om och kan själv välja när han vill träffa honom. Funktionen till Karlsson på taket har 

tidigare beskrivits som komplex. Han kommer och går när han själv vill men inte alltid när 
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Lillebror önskar. Karlsson skapar även en stor skillnad mellan egenskaperna hos 

låtsaskompisarna då han ibland anses som elak. Enligt forskning som tidigare har nämnts 

visar det sig dock att detta ”onda” fenomen bland låtsaskompisar inte är helt ovanligt (Taylor 

& Mottweiler 2008, s. 51; Hoff 2005a, s. 165-166). Det visar sig att Karlsson har minoritet för 

dessa egenskaper i analysen.  

 

Ytterligare en skillnad är att Alfons låtsaskompis Mållgan bekräftas av Alfons pappa. Mållgan 

anses vara accepterad av pappan redan från början av boken då det är pappan som ger förslag 

till att leka med Mållgan. I de andra två böckerna framkommer låtsaskompisen i slutet, eller 

att det ges någon form av ledtråd att låtsaskompisen kanske finns på riktigt. Det kan kopplas 

till Taylor et al. (2004, s. 1176) som belyser att det inte är ovanligt att föräldrar inte vet så 

mycket om deras barns låtsaskompisar. Det kan kopplas till verken, då författarna beskriver 

att det är vanligare att föräldrar vet mer om barns låtsaskompisar i yngre åldrar. Det stämmer 

in på Alfons som går på daghem och kan ses som den yngsta i verken.  

 

En annan skillnad är hur författarna tillsammans med illustratörerna (förutom i Bergströms 

fall då hon är både och) har valt att framställa låtsaskompisarna i böckerna. I Nils Karlsson- 

Pyssling (1949) och Lillebror och Karlsson på taket (1955) görs det ingen skillnad 

utseendemässigt på vare sig verkliga personer eller låtsaskompisarna. Bilderna i de två verken 

är svartvita. Däremot figurerar Alfons alltid i färg medan Mållgan är illustrerad i svartvitt och 

framställs ofta i en bubbla eller moln liknande form. Det kan ge en illusion av att han uppstår 

som något drömmande eller tänkande, utifrån Alfons. Det kan också skapa en bild av att han 

illustreras mer overklig än verklig då det görs skillnad på honom och Alfons. I de två andra 

verken blir skillnaden mellan verklighet och fantasi inte lika dominerande då det i bilderna är 

mer diffust. Även detta kan kopplas till det Hoff (2005a, s. 177) menar är skillnaden på 

verklighet och fantasi som blir diffust bland låtsaskompisar då de uppstår i fantasin men 

stödjer barn i deras verklighet. Ytterligare en skillnad som återfinns i verken är att 

låtsaskompisarna i böckerna om Alfons och Bertil beskrivs, både genom bild och tolkning av 

text, vara jämngamla med skaparen. Det är en skillnad från Karlsson som från första stund 

beskrivs som en farbror och illustreras äldre än Lillebror. 
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8.   Diskussion  
 

Hoff (2005a, s. 177) skriver att låtsaskompisar kan ses som ett mellanting av fantasi och 

verklighet. Detta perspektiv beskriver låtsaskompisarna i de tre barnböckerna. De skapas i 

barns fantasi men hjälper dem vid olika behov i verkligheten. Författarna av böckerna skapar 

en spänning som gör att läsaren ibland får svårt att konkretisera om låtsaskompisen är verklig 

eller om den finns i fantasin. I barns lek med låtsaskompisarna får de sina behov uppfyllda. 

Det är tydligt att barn har olika behov, Mållgan kommer när Alfons vill, Bertil söker tröst i 

Nils och Karlsson kan ses som en vän som stärker Lillebrors självförtroende. Karlsson får 

även Lillebror att bli någon och inte bara vara en Lillebror utan en egen person. Det är tydligt 

att dessa låtsaskompisar inte skulle kunna bytas mellan barnen, Alfons skulle inte ha behovet 

av Karlsson på taket. Han skulle göra honom ledsen, likaså för Bertil. Behovet för dessa två är 

någonting annat än vad Karlsson ger Lillebror. Lillebror är i behov av någon som han får visa 

vem han är för, det anses som att Lillebror behöver ”vässa” till sig för att ta plats i familjen. 

Han är inte i behov av den tröst och lekkamrat som de andra två låtsaskompisarna ger Alfons 

och Bertil.  

 

Arbetet har genererat en analys där tre olika barnböcker med koppling till låtsaskompisar varit 

framträdande. Den tidigare forskning som kopplats till arbetet är som beskrivits i avsnittet om 

psykologiska teorier baserad på psykologi och verklighet. Den analys som genomförts har 

använt den verklighetsbaserade forskningen på litterära verk, alltså påhittade berättelser. Det 

kan diskuteras då de kan bli komplext att förstå koppling från verklig forskning till påhittade 

figurer. Finns det någon koppling, eller har författarna skrivit om låtsaskompisar för att skapa 

en spännande och säljande berättelse? I analysen framkommer det att låtsaskompisarna i de 

valda böckerna återspeglas i de funktioner som Hoff (2005a, s. 161) utnämnt till de vanligaste 

hos låtsaskompisar. Detta genom att alla tre låtsaskompisar stödjer de fem vanligaste 

funktionerna som anses kunna spegla en låtsaskompis. Att alla tre låtsaskompisar anses kunna 

spegla funktionerna kan väcka funderingar kring varför det ser ut på det här sättet om syftet 

med böckerna har varit att skriva säljande böcker. Kan det ha varit så att författarna ändå 

utgått från fakta kring låtsaskompisar? Det är en komplex diskussion och ingen, förutom 

författarna själva, kanske har ett konkret svar. Både Bergström och Lindgren har i dessa verk 

skildrat barnens egna tankar och deras upplevelser av fantasier. De båda skildrar en verklighet 

till viss del bestående av ensamhet och sorg. Det skildras när barns tankar skapar en person 

som på ett personligt sätt, genom fantasin, skapar ett personligt stöd för barnen. 
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8.1 Didaktisk diskussion  
Tidigare studier har visat att av barn upp till sju års ålder har 65% av dem låtsaskompisar 

(Taylor & Mottweiler 2008, s. 49). Det tyder på att fenomenet låtsaskompisar tycks vara 

relativt vanligt. Forskning har visat att den stereotypa bilden av barn som skapar 

låtsaskompisar inte är helt tillförlitlig då det visat sig att det inte enbart är barn som är 

ensamma som skapar dessa. Det har visat sig att barn som skapar låtsaskompisar tycks ha 

enklare att ge uttryck för sin kreativitet (Gleason 2004, s. 204). I och med detta kan jag som 

blivande lärare ha i åtanke att använda mig av denna lärdom för att skapa förståelse för barns 

kreativitet. Genom tidigare forskning och analys av de tre barnböckerna har förståelse för hur 

en låtsaskompis kan inta olika funktioner för att stödja ett barns behov skapats. Att samtala 

med barn om deras fantasi och på så sätt låta dem ge uttryck för den, finns en möjlighet att ge 

dem förmågan att ta tillvara på sin fantasi. Det kan i praktiken göras genom att inte nervärdera 

deras tankar kring fantasi utan istället låta dem ge utlopp för det.  

 

Som beskrivits är låtsaskompisar vanligt och genom att diskutera det med elever tror jag kan 

bygga förtroende. Att som lärare vara tillåtande för barns fantasi och kreativitet kan få dem att 

uppnå en bättre självkänsla. Även om den tidigare forskningen till stor del haft fokus på 

psykologi och detta arbete är kopplat till påhittade karaktärer kan jag ändå se att forskningen 

går att koppla till låtsaskompisars funktioner. Det går att se genom hur de har framställts i 

böckerna. Hoff (2005a, s. 177) beskriver att fenomenet låtsaskompisar är en fantasi men som 

ändå mynnar ut i en slags verklighet, då barn kan känna behov i verkligheten men 

tillfredsställas genom fantasin. Det är också där låtsaskompisar uppfyller sin funktion.  

 

Genom arbetet har förståelsen för barns fantasi och kreativitet stärkts. Att ha denna förståelse 

kan bidra med att förstå vad ett barn menar när de beskriver låtsaskompisar. Genom detta har 

även en förståelse skapats för hur dessa barn kan bemötas. I Lillebror och Karlsson på taket 

(Lindgren 1955) är det ingen som tror på Lillebror när han berättar om Karlsson. I Alfons och 

hemlige Mållgan (Bergström 1976) är pappan accepterande mot låtsaskompisen under hela 

boken. Detta kan ses som en lärdom då jag efter detta arbete fått en djupare förståelse för vad 

låtsaskompisar kan ge elever och att jag kan behöva acceptera deras fantasi. 

 

Låtsaskompisar har beskrivits som ett vanligt förekommande fenomen, dock finns det barn 

som inte alls relaterar till detta. Enligt Taylor och Mottweiler (2008, s. 49) visar det att 35% 

av alla barn upp till sju års ålder inte har varit i kontakt med låtsaskompisar, vilket stärks av 
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forskning från Trionfi och Reese (2009, s. 1301) som menar på att endast en femtedel har 

relaterat till detta. Dessa barn har alltså inte haft låtsaskompisar för att tillfredsställa behov. 

Av analysen har jag även skapat mig förståelse för dessa barn, vilket jag kommer att ta med 

mig inför min kommande yrkesroll. Det kommer att bli av stor vikt att förstå hur barn väljer 

att framställa sin kreativitet. Det gäller såväl kreativa barn som de barn som inte utvecklat 

denna förmåga i lika hög grad. Om barn inte är kreativa och inte heller låtsaskompisar kan 

bistå med detta finns ett behov av att främja det på annat sätt. Det skulle kunna främjas via 

samtal och diskussioner där både elever med och utan låtsaskompisar inkluderas. Det finns en 

förhoppning om att väcka fantasi och kreativitet hos fler barn genom detta oavsett om de tror 

på låtsaskompisar eller inte.  

 

I styrdokument för grundskolan står det att barn ska få stimulera sin kreativitet och få chansen 

att utveckla sin identitet (Skolverket 2017, s. 9, 252). Genom låtsaskompisar får barn utvidga 

sin fantasi och genom låtsaskompisars funktioner, att uppfylla behov, kan de hitta sig själva 

och skapa en egen identitet. Av detta arbete har jag fått fram vilka funktioner som 

låtsaskompisar kan ha och också vilka hinder som kan uppstå när dessa inte tas på allvar. 

Skillnaden mellan fantasi och verklighet tycks enligt Bergström och Lindgren inte vara det 

primära, vilket det kanske inte heller är. Det primära kan istället vara att låta barn få ta del av 

låtsaskompisar och upptäcka hur en fantasivärld kan utveckla dem som individer. 

 

8.2 Avslutande diskussion  
Låtsaskompisar skapas i barns liv efter deras behov. Även om låtsaskompisar skapas i 

fantasin ger de sin funktion i barns verkliga vardag. I arbetet har en förståelse för vanliga 

funktioner hos låtsaskompisar analyserats, vilket som blivande lärare kan skapa förståelse för 

elevers uttryck i kreativitet. De psykologiska teorierna har skapat förståelse för 

låtsaskompisars funktioner. Genom att koppla dessa till litterära verk har det bidragit med att 

förstå hur dessa kan ta sig uttryck i såväl fiktion som verklighet. Lärdomen från detta arbete 

har gett en förståelse till att vara tillåtande mot barns fantasi och att den kan uttryckas på olika 

sätt. Att förstå och tillämpa detta kommer att kunna främja barns kreativitet och ge stöd till de 

som inte lika enkelt har tillgång till sin.  

 

I ett vidare perspektiv skulle arbetet anses kunna utvecklas. För fortsatt forskning kan mer 

nationell forskning genomföras. Det skulle även kunna jämföras hur olika länder ser på 

kreativitet och barns fantasi, om det ses som en tillgång eller inte i andra nationer. 
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