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1. Inledning 

Astrid Lindgren är inte bara en av Sveriges mest lästa författare någonsin, utan en av de mest 

lästa i världen. I över 70 år har barn och vuxna, överallt, förundrats över karaktärer som Pippi, 

Ronja och Emil och hennes böcker har sålt i över 165 miljoner exemplar. Astrid Lindgrens 

författarskap behandlar ofta svåra ämnen som död och kamp, men också kärlek och vänskap, 

och alltid med barnens intresse i fokus. Även om Lindgrens verk är fulla av spännande, roliga, 

nyskapande karaktärer så finns där en alldeles särskild karaktär som alla känner till men få 

tänker på - pappan. Papporna i Lindgrens böcker har ideligen en framträdande roll och är ofta 

starkt bidragande till att handlingen förs framåt, även om de i vissa fall till och med är helt 

frånvarande. Frånvaron av faderskap är ett vanligt grepp inom barnlitteratur, och oftast görs 

det i syfte att ge barnen en frihet till att upptäcka sig själva och ge sig iväg på egna äventyr; 

föräldralöshet är på ett sätt en förutsättning för ett barn att upptäcka världen utan någon som 

kontrollerar och begränsar dem.1 Emellertid kan fadersfrånvaron även förklaras utifrån andra 

aspekter. Jørgen Lorentzon har, dock utifrån Norges fäder, indelat fädernas historia i tre 

epoker, och utifrån detta kommit fram till att faderskapet kan delas in i två roller: pappa för 

hemmet och pappa i hemmet.2 Lorentzons slutsats är att faderskapshistorien kan delas in i tre 

epoker. Den första sträcker sig fram till 1927, en period där fäderna var i hemmet. 

Bondesamhället var starkt denna period och fäderna arbetade ofta i direkt anslutning till 

hemmet. Detta gjorde att fäderna var mycket mer inblandad i barnens dagliga liv, än vad de är 

idag. Den andra perioden är mellan 1927–1970, en period som kännetecknas av 

industrialiseringen. Här lämnar fäderna hemmen och söker arbete utanför hushållet, vilket gör 

att de blir en pappa för hemmet; det är de som står för försörjningen. I denna period blir den 

hierarkiska könsskillnaden mellan män och kvinnor ännu mer framträdande än i föregående 

period, där männen ännu mer tydligt är familjens överhuvud. Den sista perioden inleds 1970 

och fortgår än idag. I denna era är fäderna tillbaka i hemmen, även om de fortfarande, i största 

mån, arbetar utanför hemmet. Mentaliteten och könsfördelningarna börjar förändras, vilket 

ska diskuteras mer senare. Detta leder i sin tur till att papporna åter börjar ta mer ansvar för 

hem och barn. Däremot har den historiska frånvaron satt spår i faderskapet, ett spår som gjort 

fäderna fortsatt frånvarande, inte bara fysiskt utan även känslomässigt, vilket märks hos 

barnen. Simona Di Folco et al. kunde i sin studie visa att barns berättelser och fantasier, när 

 
1 Magnus Öhrn, "Astrid Lindgrens fäder", i Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap, Helene Ehriander 

och Martin Hellström (red.), Stockholm: Liber 2015, s. 228. 
2 Thomas Johansson och Jesper Andreasson, Fatherhood in Transition: Masculinity, Identity and Everyday Life 

London: Palgrave Macmillan 2017, s. 4. 
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de lekte med dockor, skilde sig betydligt beroende på om berättelsen handlade om en mamma 

eller om en pappa. När leken handlade om en mamma byggde leken mer på känslor och 

riktiga upplevelser, medan när den inkluderade en pappa blev den mer stereotyp och 

intetsägande. Forskarna tolkade detta som att barnen hade fler knytpunkter i sin relation med 

modern på grund av att fadern ofta varit frånvarande.3 Barnen hade helt enkelt inte tillräckliga 

relationer till en pappa att bygga en trovärdig berättelse på. Denna frånvaro av fäder, vare sig 

det är en rent fysisk eller en känslomässig frånvaro, är ofta en central del av Astrid Lindgrens 

författarskap. Emils pappa är auktoritär och ofta våldsam, Rasmus bor på barnhem, och Pippi 

är ensam. Magnus Öhrn har i två artiklar undersökt frånvaron av fäder, en utifrån Lindgrens 

verk, och en utifrån Ulf Starks, och han menar att dels är frånvaron av fäder ett vanligt grepp 

inom barnlitteratur, men också att denna saknad ofta leder till en manifestering av ett utryck 

av saknad.4 Denna manifestering kan tänkas leda till att en idealpappa skapas av barnen, där 

de kan fylla pappan med alla de egenskaper de saknar i sina liv, och denna manifestering är 

det som denna uppsats syftar till att finna i ett urval av Astrid Lindgrens verk. På vilket sätt 

leder avsaknaden av en fadersgestalt till drömmar om och skapandet av en idealpappa? 

 

2. Syfte och Frågeställning 

Denna uppsats syftar till att undersöka på vilket sätt avsaknaden av en fadersgestalt i ett urval 

av Astrid Lindgrens verk leder till ett skapande av en idealpappa. Urvalet av verken, som ska 

diskuteras mer senare, och storleken på denna uppsats, gör att endast Astrid Lindgrens 

fantastiska verk analyseras. Detta leder till följande frågeställning: 

 

• Hur gestaltas idealpappan i Astrid Lindgrens fantastiska verk? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan papporna? 

 

Viktigt att komma ihåg är att denna uppsats inte söker framställa en sanning i hur pappor ska 

bete sig, inte heller lägga någon värdering i faderskap, utan det är endast en utläsning i hur 

faderskap kan idealiseras i de utvalda verken. Viktigt också är att denna uppsats är en analys 

av fiktiva karaktärer, inte verkliga människor, även om kopplingar till verkligheten kan göras. 

 
3 Simona Di Folco et al., "Attachment to Mother and Father at Transition to Middle Childhood", i Journal of 

Child and Family Studies, 26.3 (2017), 721–733, s. 727f. 
4 Öhrn 2015, s. 228; Magnus Öhrn, “'Men Vad i Himlens Namn Har Ni För Er, Pojkar!': Ulf Starks 

Uppväxtskildringar Ur Ett Manlighetsperspektiv", i Barnlitteraturanalyser, Maria Andersson och Elina Druker 

(red.), Lund: Studentlitteratur 2008, s. 144. 
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3. Teori 

För att förstå papparollerna i Astrid Lindgrens böcker behöver vi teorier från två olika fält. 

Dels behövs teorier om hur papparollen fungerar i samhället, i det verkliga livet, och dels hur 

papparollen gestaltas inom barnlitteraturen. Detta görs ur ett genusperspektiv. Detta kapitel 

syftar till att ge en överskådlig sammanfattning över de teorier om papparoller som existerar i 

dessa två fält, alltså vilka teoretiska utgångspunkter denna uppsats springer ur. 

 

3.1 Pappor i samhället 

Det första som bör sägas om faderskapsforskningen är att den är förhållandevis liten - det var 

inte förrän på 1990-talet som man började intressera sig för faderskapsforskning till fullo, 

även om det finns en liten forskning om ämnet innan dess. Mycket av forskningen bedrivs 

antingen om könsroller, alltså om män och kvinnor generellt, och alltså inte på rena 

faderskapsroller. En annan del av forskningen rör familjelivet i stort, då ofta ur ett 

genusperspektiv, med ett feministiskt fokus som huvudsyfte. Då denna del är intressant för 

denna uppsats så är den således till viss del inkluderad. Däremot så är forskning med den pura 

fadersrollen som huvudfokus förhållandevis liten, och härstammar främst från slutet av 1990-

talet och framåt, och rör framförallt den moderna mannen, vilken blir orättvis att jämföra med 

Astrid Lindgrens fäder, då dessa alla tillkommit innan 1990. Däremot finns det en liten del 

forskning som är intressant för denna uppsats, som antingen tillkommit tidigare, eller som 

behandlar fäder aktuella för sagt tidsperiod. Denna del kommer därför att sammanfatta teorin 

genus samt de fem teorier om faderskapets utveckling, som ses som intressanta för denna 

uppsats. 

3.1.1 Genus 

Genus kan enkelt förklaras som de kulturellt och socialt konstruerade könsrollerna, alltså hur 

vi människor skapar våra kön med ständiga överenskommelser över hur vi ska bete oss, som 

man, som kvinna, men också som pojke och flicka. Generellt sett kan man säga att det finns 

olika kvaliteter i de kategoriserande attribut som förklarar vad män och kvinnor är. Män har 

ofta högt skattade personlighetsdrag såsom (mental) styrka, kunnande och ledarskap. De är 

ofta aktiva. Kvinnor däremot beskrivs ofta som undergivna, i beroendeställning och, 

framförallt, känslosamma. Kvinnornas huvudsyssla är att finnas i hemmet, dels med 

hushållssysslor men också som omhändertagare av barnen. Således är deras personlighetsdrag 
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inte så högt skattade i den offentliga delen av samhället.5 Yvonne Hirdmans 

genuskontraktsteori blev på vissa sätt revolutionerande för genusforskningen. Hirdman menar 

att genussystemet är ett inordnat system där vi ger våra kön en viss ordning och denna 

ordning bygger på två lagar, eller logiker: 

 

1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 

2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed 

utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.6 

 

Detta system, menar Hirdman, styr hela vår vardag, både i det fysiska och det psykiska, både i 

arbetsfördelning mellan könen samt föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt.7 

Denna indelning mellan manligt och kvinnligt leder i sin tur till en maktbalans, där det 

manliga ses som det positiva och det kvinnliga det negativa, och det är något som går i arv. 

Barn föds in i detta system och uppfostras efter rådande formler och normer. Det gör att kön 

inte är något man föds in i, det är något vi skapar. Och det är detta som är genuskontraktet: i 

varje tid och samhälle finns en överenskommelse mellan man och kvinna om dels vad som är 

manligt och kvinnligt, men också om hur vi ska bete oss gentemot varandra, i samhället 

generellt men också i familjerelationer specifikt. Och detta system förs vidare i generationer, 

från mor till dotter och från far till son.8 Man skulle kunna säga att varje givet samhälle i varje 

given tid har ett skapat ideal om vad som är den perfekta mannen och vad som är den perfekta 

kvinnan. Men detta görs inte på lika villkor, då det är mannen som står överst i hierarkin. Det 

är alltså deras röst som är viktigast i överenskommelsen om hur vi ska bete oss. Hirdman 

menar att det finns två sorters ”längtan” i varje människa; frihet och symbios. I en söker vi 

friheten, äventyret, personlig utveckling, men samtidigt har vi en önskan om det stabila, det 

oförändliga och en familj. Och, generellt sett, har det varit mannen som stått för friheten, för 

upptäckande och för frånvaron, medan kvinnan varit kopplad till symbiosen, till hemmet och 

barnafödandet.9 I nästa del kommer de olika teorierna inom faderskapsforskningen att 

beskrivas, och genusteorin är då viktig att ha med sig för att till fullo förstå dessa teorier. 

 

 
5 Carole M. Kortenhaus och Jack Demarest, "Gender Role Stereotyping in Children’s Literature: An Update", i 

Sex Roles 28, 1993:3–4, s. 230. 
6 Yvonne Hirdman, "Genussystemet - Reflexioner kring kvinnors sociala underordning", i Litteratursociologi, 

Lars Furuland och Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 1997, s. 51. 
7 Hirdman 1997, s. 52. 
8 Hirdman 1997, s. 54. 
9 Hirdman 1997, s. 55. 
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3.1.2 Papparoller 

Som nämnts ovan är faderskapsforskningen är en relativt ny gren inom genusforskningen, 

vilket gör att teorierna om vilka roller män spelar som fäder är något svåra att överblicka. 

Johansson och Andreasson har i sin bok Fatherhood in transition gjort en sammanfattning 

över de teorier de hittat, vilket har resulterat i sex stycken teorier.10 Vissa av dessa teorier 

anses dock ej relevanta för denna uppsats, då de behandlar fadersroller som inte existerar i de 

utvalda verken av Astrid Lindgren, som till exempel pappor i homosexuella relationer. 

Således har detta lett till att fyra av dessa teorier valts ut. Vad som måste sägas är att dessa 

teorier är en generalisering över hur västerländska män kan uppfattas. Författaren till denna 

uppsats är medveten över att fäder kan vara olika i olika kulturer, samhällen och situationer, 

men denna generalisering fungerar väl i denna uppsats. Nedan följer en sammanfattning av 

dessa fyra teorier. 

 

• Struktural-funktionalism 

Strukturalfunktionalismen var dominerande inom familjeforskningen på 50–60-talen. I denna 

teori är det tydligt att pappan ses som den dominerande, den instrumentella ledaren, medan 

mamman är den som är emotionell.11 Det var pappan som skulle stå för uppfostrandet och det 

var mamman som skulle stå för tröstandet. Talcott Parsons och Robert Bale vände sig i sin 

forskning från 1955 mot Sigmund Freud och Oidipuskomplexet, och försökte därigenom 

förklara de olika roller som mamman och pappan har i detta system. Han menade att pappan 

skulle möta normen av anpassning till kärnfamiljen, heterosexualitet och arbetsliv men också 

självständighet och självbestämmande. De avslutar även sin studie med orden ”[…] den 

amerikanska mannen ska per definition försörja sin familj. Han är ansvarig för sin fru och sina 

barn” (min översättning).12 Då mannen är ansvarig, och även ensam hierarkisk ledare för 

familjen är det inte konstigt att han jobbar mycket, spenderar mycket tid borta från hemmet, 

och kanske även låter sig själv få mer frihet än sin fru, sett ur Hirdmans genuskontrakts 

maktstrukturer. Viktigt också är att mannen har huvudansvar för sonen, medan kvinnan har 

ansvar för dottern. Denna teori anses viktig för den här uppsatsen då flera av de analyserade 

verken har tillkommit, och utspelar sig, under den period då denna faderstyp var vanligast 

förekommande. 

 
10 Johansson and Andreasson 2017, s. 21f. 
11 Johansson and Andreasson 2017, s. 21. 
12 Talcott Parsons och Robert F. Bales, Family, Socialization and Interaction Process, London: International 

Library of Sociology and Social Reconstruction 1956, s. 339. 
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• Teorin om familjerelationer och -enheter 

I denna teori, skapad av David Morgan på 1970-talet, försöker han frångå att se på familjer 

utifrån olika individer, utan istället se på familjer som en enhet, där strukturen inom en familj 

är unik utifrån varje person som är med och skapar den, som en dynamisk helhet.13 Han 

spinner vidare på feministiska teorier och menar, precis som Hirdman, att strukturerna inom 

familjen är socialt konstruerade. Inom den här teorin ser man fortfarande på mannen som en 

patriarkal ledare, men inte alls lika känslomässigt frånvarande som inom struktural-

funktionalismen.14 Kanske beror det på feminismens intåg, att könsrollerna började luckras 

upp något. Man börjar här se likheter med dagens moderna tankar, men pappan är fortfarande 

den som står för försörjning samt fostran. Här ser man ett frö sås till den moderna mannen 

som finns idag, och även denna pappa borde vara förekommande i Astrid Lindgrens verk, då 

vissa av verken härstammar från denna era. 

 

• Den moderna och reflexiva mannen 

På 90-talet började forskare intressera sig för en annan sida av familjeforskningen. Forskarna 

släppte då greppet om familjen som en helhet och började analysera individerna istället. Dock 

var det en ganska mörk bild som framträdde angående männen i familjen. De förlegade 

könsrollerna hade luckrats upp. Istället började mannen ställa frågor av den mer existentiella 

formen såsom ”Är den här relationen bra för mig?” Och ”Berikar min partner mitt liv?”15 Och 

det som framkommer, framförallt i Stephen Williams forskning, är att männen sällan vill vara 

lika som sina egna fäder, och även att nya tider kräver att männen måste vara olika sina 

fäder.16 En tanke om detta skulle kunna vara att männen känner att deras fäder inte varit 

känslomässigt och fysiskt närvarande för dem och att de känner därför att de behöver bli mer 

närvarande för sina egna barn. Detta är intressant för denna uppsats, då det är möjligt att 

barnen som Astrid Lindgrens verk skrevs för, mycket väl kan vara de som växer upp och blir 

fäder under 90-talets början. 

 

• Teori om hegemoni 

 
13 Johansson and Andreasson 2017, s. 23. 
14 David H. J. Morgan, Family Connections: An Introduction to Family Studies, Cambridge: Polity Press 1996, s. 

101. 
15 Johansson and Andreasson 2017, s. 25. 
16 Johansson and Andreasson 2017, s. 27. 
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Den hegemoniska teorin utgår från det faktum att männen har en ställning som är dominant 

mot kvinnan.17 Raewyn Connell menar att alla män har någon form av relation till makt även 

om han rent formellt inte befinner sig i en faktisk ledarposition. Denna maktrelation föder i 

sig en längtan till att bilda en familj, där mannen får vara den formella ledaren. Och även om 

en väldigt liten del av alla män faktiskt befinner sig i en sådan ledarposition så menar Connell 

och James Messerschmidt att denna hegemoniska man är det ideal som männen anser att man 

bör sträva mot.18 Den normaliserade mannen är således, enligt denna teori, den försörjande 

och uppfostrande ledaren, eftersom våra patriarkala strukturer har uppfostrat män på detta sätt 

i generationer.  

 

Sammanfattningsvis kan, om man ser till alla dessa olika teorier, ett mönster skönjas. Pappan, 

och mannen för den delen, under tiden fram till i alla fall 70-talet, var den typiska försörjaren. 

Han arbetade borta från hemmet, ofta många timmar, och relationen med barnen stod 

mamman för. Den idealiska mannen var den naturliga ledaren, uppfostraren, som stod över 

resten av familjen. Typiska manliga drag är styrka, beslutsamhet samt ledarskap och 

problemlösning. Papparollen är, dels efter 1970-talet, men framförallt från 1990-talet och 

framåt, inne i en stor förändringsfas. Könsrollerna har uppluckrats, dels vad gäller 

försörjandet och även i relationen till barnen.  

 

3.2 Pappor i barnlitteraturen 

Som tidigare nämnts är genus det socialt kodade system om hur vi ska bete oss som korrekta 

representanter av vårt kön. Då barn redan vid fem års ålder börjar skapa sin egen identitet, och 

kategorisera upp sin omgivning efter system, blir en viktig inspirationskälla till deras 

beteenden barnböckerna.19 I detta kapitel kommer barnlitteraturen att behandlas. Först 

kommer genus i barnböcker diskuteras generellt, för att sedan presentera hur papparollerna 

beskrivs i barnlitteraturen. 

3.2.1 Genus i barnlitteraturen 

De tidigare barnböckerna syftade till att uppfostra barn, framförallt pojkar, till att bli lydiga, 

att älska sina föräldrar och att arbeta hårt. De tidigare böckerna saknade nästan helt flickor, 

 
17 Raewyn Connell, Masculinities, Berkeley: University of California Press 1995, s. 77. 
18 Raewyn. W. Connell and James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept", i 

Gender & Society 19, 2005:6, s. 832. 
19 Angela M. Gooden and Mark A. Gooden, "Gender Representation in Notable Children’s Picture Books: 1995–

1999", i Sex Roles, 45, 2001:1, s. 91. 
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det var pojkarnas liv som var det viktiga – modiga pojkar ute på äventyr, som skulle 

uppfostras till riktiga män.20 När flickorna sedan fick plats i böckerna var det flickor som 

skulle uppfostras till fina damer som skulle ta hand om hemmet/barnen – en aktiv pojke med 

en passiv flicka, ofta som ett hjälpmedel eller bifigur, som väntade på att få gifta sig med 

hjälten.21 Fortsatt verkar det även ofta vara så att flickorna skapar problemen som pojkarna 

måste lösa.22 Efter 60- och 70-talens könsdebatt ställdes högre krav på att flickor skulle 

förekomma mer inom barnböcker, och Angela Gooden och Mark Gooden menar att vi går 

mot en ökad användning av flickor i barnböckerna, och det är mer tydligt att flickor får en 

större roll. Flickor sågs deltaga i lekar som pilot eller brandmän. Dock, tvärtom går det 

trögare! Pojkar verkar sitta fast i traditionella könsroller, och i Gooden och Goodens 

undersökning var det bara en pojke som sågs leka tebjudning och en som hjälpte sin mamma 

med tvätten.23 Det verkar alltså svårare för pojkar, och män, att bryta könsnormerna än för 

flickor, och kvinnor. Ingrid Nettervik menar att det finns en skillnad i hur det uppfattas mellan 

att läsa pojk- och flickböcker. En flicka som läser en pojkbok uppfattas inte som märklig, men 

att en pojke skulle läsa en klassisk flickbok däremot, uppfattas som onormalt, och något han 

måste smyga med.24 Detta stämmer även väl överens med Hirdmans genuskontrakt, där hon 

menar att det är mycket lättare för kvinnor att få plats i mansdominerade sektioner än tvärtom. 

Minns Hirdmans logiker – det är det manliga levandet som är rättesnöret, det är män som är 

människor.25 Ingrid Nettervik menar också att skillnaden mellan klassiska pojk- och 

flickböcker är handlingen. Pojkarnas böcker handlar om äventyr och spänning där 

huvudpersonen ofta kastar sig ut i världen på jakt efter kampen mot det onda. Det är också 

möjligt att bryta mot lagar och regler, så länge syftet är nobelt. Flickböckerna däremot handlar 

om hemmet och familjen. Skolan är central, och den generella konflikten består i relationen 

mellan föräldrar, kompisar och kärlekar. Vidare syftar verken till att fostra flickorna till 

lydiga, dygdiga och skötsamma flickor som har kontroll på sina känslor, att bryta mot 

reglerna är otänkbart.26 Carole Kortenhaus och Jack Demarest sammanfattar det ganska bra: 

”boys do, girls are.”27 

 
20 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld, Malmö: Gleerup 2004, s. 99. 
21 Gooden och Gooden 2001, s. 92; Nettervik 2004, s. 101. 
22 Kortenhaus and Demarest 1993, s. 230. 
23 Gooden and Gooden 2001, s. 92. 
24 Nettervik 2004, s. 110. 
25 Hirdman 1997, s. 51. 
26 Nettervik 2004, s. 110f. 
27 Kortenhaus and Demarest 1993, s. 221. 
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3.2.2 Papparoller i barnlitteraturen 

En spännande aspekt av flickböcker, menar Ingrid Nettervik, är att det ofta skildrar en 

föräldralös flicka som längtar efter en familjetillhörighet, och hon nämner Anne på Grönkulla 

som ett exempel.28 Anne på Grönkulla ses som en av de tydligaste inspirationskällorna till 

Pippi Långstrump, med sina röda flätor, kappsäck och sitt annorlunda sinne.29 De vanligaste 

verktygen i en kvinnas hand är köks- eller andra hemverktyg. Och inte blir det bättre genom 

åren. En senare undersökning visar att det fortfarande är kvinnorna som håller i 

hemverktygen, och sällan får hålla i produktionsverktyg.30 Kvinnor kan porträtteras inom 

mansdominerande yrken; som läkare eller kockar. Det som däremot är anmärkningsvärt är att, 

enligt Angela Gooden och Mark Goodens undersökning, att män sällan sågs ta hand om barn 

och aldrig utföra hushållssysslor.31 Även här görs kopplingar till Yvonne Hirdmans logiker. 

Enligt Carole Kortenhaus och Jack Demarest undersökning var manliga karaktärer ofta 

förekommande böjda över, och hjälpandes, en kvinna som var sittande. Vidare visade den att 

mammor ofta behövde hjälp och ofta fick, för dem, oöverkomliga problem, medan papporna 

alltid löste sina egna problem, och alltid var den som hade drivande egenskaper.32 Även Lena 

Kåreland menar att pappan i barnlitteraturen ofta är frånvarande, och dyker endast upp när 

antingen ett problem finns som ska lösas, eller när barnen vill leka, då ofta någonting vilt.33 

Men ofta, väldigt ofta, är papporna frånvarande, antingen känslomässigt, eller fysiskt. Och 

detta föder en saknad. Magnus Öhrn har i sin analys av Ulf Starks verk märkt att det ofta 

uttrycks en saknad över en frånvarande fadersgestalt.34 Denna saknad leder väldigt ofta till ett 

idealskapande av pappan, en pappa som kan allt och som har allt och som har rest till alla 

platser i världen. Barnen fantiserar fram en värld där det bara finns plats för pappa och barn, 

och det är nästan otroligt hur gränslös barnens lojalitet är till pappan. Barnen uttrycker en 

saknad av att både ha en far som är närvarande rent fysiskt, i sådana enkla saker som nattning, 

men också känslomässigt, att få en pappa att prata och kramas med.35 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna uppsats kommer vila på två olika teoretiska grunder. 

Den ena bygger på de faderskapsteorier som finns, om vilka olika synsätt man kan analysera 

 
28 Nettervik 2004, s. 115. 
29 Åsa Warnqvist, "Villa Villekulla ett omstörtat Grönkulla", i Svenska Dagbladet, 2008-12-22. 
30 Gooden and Gooden 2001, s. 92. 
31 Gooden and Gooden 2001, s. 96. 
32 Kortenhaus and Demarest 1993, s. 230. 
33 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser, Lund: Studentlitteratur 

2015, s. 47. 
34 Öhrn 2008, s. 144. 
35 Hanne Kiil, "'Stakkars Pappa' – Hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?", i Barnboken: Tidskrift 

För Barnlitteraturforskning 34, 2011, s. 167f. 
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faderskap. Den andra grunden är genusteorin, och den baseras på tre olika områden: genus i 

samhället, genus i barnlitteraturen samt papparollen i barnlitteraturen. I nästa kapitel kommer 

de utvalda verken, samt den analyserande metoden som använts, att presenteras. 

  

4. Material och Metod 

4.1 Utvalda verk 

Ser man till tidigare forskning i ämnet (se punkt 5 nedan) så har den mesta forskningen om 

faderskap dels bedrivits på gestaltning och mest på bilderböcker. Därför var det viktigt för den 

här analysen att den bedrevs på de verk av Astrid Lindgren som inte var bilderböcker, utan 

rena romaner. Vidare var det såklart tvunget att en tydlig fadersgestalt skulle förekomma. Vid 

läsning märktes sedan att i många av de fantastiska verken Lindgren skrivit förekommer en 

frånvarande far på något, vilket ledde till att endast dessa verk valdes ut, och de mer 

realistiska verken valdes bort, detta mest på grund av denna uppsats något begränsade storlek. 

Med ett fantastiskt verk menas ett verk som på något sätt utspelar sig i en påhittad verklighet 

med andra regler än vår egen värld.36 Detta urval resulterade i sex verk av Astrid Lindgren, 

Pippi Långstrump (1945), Pippi Långstrump går ombord (1946), Pippi Långstrump i 

Söderhavet (1948), Mio, min Mio (1954), Bröderna Lejonhjärta (1973) samt Ronja 

Rövardotter (1981). Det som dessa verk har gemensamt är att handlingen till stor del drivs 

framåt av en frånvarande, men tydlig fadersgestalt. Det som är viktigt att nämna är, att 

eftersom denna uppsats syfte är att analysera gestaltningen av fäderna, så analyseras ingen av 

bilderna som ibland finns med i verken. Detta för att det ska, i så stor mån som möjligt, vara 

Lindgrens ord som används och inte någon tolkning av dem. Således har inte heller, vilket har 

varit otroligt svårt, analysen färgats någonting av de filmer där papporna gestaltas. Nämnas 

ska också att de tre verken om Pippi Långstrump analyseras som ett enda verk. Ingen 

uppdelning av böckerna görs således, detta på grund av att kronologin mellan verken är intakt. 

Dessa böcker har sedan lästs och analyserats utifrån följande metodik. 

4.2 Metod 

Den metod som använts för denna uppsats är komparativ litteraturanalys, och ännu tydligare 

en jämförande karaktärsanalys. Denna metod har krävt två specifika metoder; närläsning och 

karaktärsbeskrivning. Vid en närläsning väljer man endast ut de delar av verket som 

 
36 Nettervik 2004, s. 117. 
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behandlar det man specifikt söker att analysera.37 Det är här viktigt att man läser texten aktivt; 

man ställer frågor till texten och man försöker att objektivt besvara frågorna med hjälp av vad 

texten säger. Vad gäller denna analys har närläsning endast bedrivits gällande de delar som 

behandlar papporna, dels vad pappor gör och säger, men också hur de beskrivs, men viktigast: 

hur de uppfattas av barnen. Vid en karaktärsbeskrivning finns det några olika saker att leta 

efter. Dels kan man undersöka exakt hur en karaktär beskrivs; hur den ser ut och vad den 

säger och gör. Men, det är även viktigt att analysera saker runt omkring. Man kan undersöka 

till exempel i vilken miljö karaktären befinner sig och dess ansiktsuttryck och hur den säger 

saker.38 Här blir läsaren extra viktig då det ges utrymme att tolka och inläsa saker ur verket 

för att få sig en bild över karaktärerna. I denna uppsats har fokus lagts på papporna. Därför 

har endast de delar som behandlar faderskapet närlästs. Vidare har fokus legat på hur barnen 

uppfattar faderskapet. Därför har barnens karaktärer beskrivits, samt försök att tolka det som 

barnen tycker om pappornas karaktärer. Pappans karaktär har därefter försökts förklaras 

utifrån någon av de fyra teorierna om faderskap som nämnts ovan. Analysen har sedan 

jämförts mellan de olika verken och analyserats utifrån om det finns likheter eller skillnader 

mellan hur barnen uppfattar sina fäder.  

5. Tidigare forskning 

5.1 Nordstedt – Fadersgestalten i barnboken – en studie av två barnboksfäder (2019) 

Emma Nordstedt har i sin uppsats Fadersgestalten i barnboken – en studie av två 

barnboksfäder analyserat två barnboksfäder – pappan i Alfons Åberg av Gunilla Bergström 

och Mattis i Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren – med syftet att öka förståelsen på hur 

barnböcker kan användas i undervisningen för att möta barn med olika erfarenheter.39 Valet 

av dessa två fäder motiveras genom att dessa utmanar rådande normer över maskulinitet och 

faderskap. Nordstedts slutsats är att det finns många likheter men också skillnader mellan 

papporna. Studien bedrivs dels på gestaltning i text, men Nordstedt analyserar även de bilder 

som verken består av. Pappa Åberg har typiska manliga attribut såsom pipa i mungipan och 

tidningen under armen, men han står även med förkläde och lagar mat åt sin son, vilket 

förklaras som kvinnligt.40 Föräldrasituationen i Alfons-böckerna kräver, menar Nordstedt, att 

 
37 Bo Johansson and Per Olov Svedner, Examensarbetet i Lärarutbildningen, Uppsala: Kunskapsföretaget 2010, 

s. 57. 
38 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 145. 
39 Emma Nordstedt, Fadersgestalten i barnboken: En studie av två barnboksfäder Examensarbete, Karlstads 

Universitet 2019, s. 2. 
40 Nordstedt 2019, s. 31. 
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pappa Åberg iklär sig både en mammaroll och en papparoll, då han är ensam förälder i Alfons 

liv.41 Pappa Mattis däremot är stor och bullrig, typiskt manlig karaktär med armborst. Detta, 

menar Nordstedt, kan förväntas då pappan ingår i en fantasyberättelse.42 Men han visar också 

prov på en mer feminin sida då han ofta visar sina känslor samt att han veknar vid dotterns 

äventyrslust.43 Nordstedt nämner också att det kan finnas skillnader mellan föräldrarna på 

grund av att barnen är av olika kön, men väljer inte att gå in i en diskussion om huruvida detta 

påverkar fädernas karaktärer. Nordstedts slutsats blir att dessa två böcker väl kan användas i 

en utbildningsmiljö då dels de båda fäderna, men också de båda barnen, ofta bryter mot 

rådande könsroller. Kunskap och samtal kring könsroller och normer, menar Nordstedt, kan 

leda till ett mer jämställt samhälle.44 

 

5.2 Eriksson – Pappor i barnlitteraturen – En studie av hur fadersfiguren framställs i 

fem barnböcker (2019) 

Sofie Eriksson har i sin studie jämfört fadersfiguren i fem barnböcker från olika årtionden 

med syftet att undersöka hur han framställs ur ett genusperspektiv, framförallt med fokus på 

stereotyper, ”doing gender” samt maskulinitet.45 De analyserade böckerna är två böcker om 

Alfons Åberg av Gunilla Bergström, Ida och Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren, Sune och 

klantpappan av Sören Olsson och Anders Jacobsson samt Pappas långa ben av Nadine Brun-

Cosme och Aurélie Guillerey. Eriksson menar att pappan i Ida och Emil i Lönneberga och 

pappan i Sune och klantpappan är beskrivna med klassiskt maskulina och stereotypa drag, 

medan pappan i Alfons-böckerna och i Pappans långa ben beskrivs mer med ett 

genusperspektiv i fokus där man medvetet bryter mot könsnormerna.46 De två fäderna som är 

ensamstående visar på mer kvinnliga drag, medan de två papporna som har en fru inte har 

behov av den kvinnliga sidan. Vidare menar Eriksson att den historiska kontexten är tydlig 

och viktig gällande barnböcker. Ida och Emil i Lönneberga utspelar sig på tidigt 1900-tal, 

vilket kan vara anledningen till att pappan är så stereotypiskt berättad. I de nyare böckerna 

syns en modern pappa som vågar visa känslor och som är delaktig i uppfostran av barnen, och 

de har en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper. De är även mjukare i rösten när 

 
41 Nordstedt 2019, s. 32. 
42 Nordstedt 2019, s. 32. 
43 Nordstedt 2019, s. 30. 
44 Nordstedt 2019, s. 33. 
45 Sofie Eriksson, Pappor i barnlitteraturen: En studie av hur fadersfiguren framställs i fem barnböcker 

Examensarbete, Karlstads Universitet 2019, s. 2, 33. 
46 Eriksson 2019, s. 30. 
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de talar och uppfostrar sina barn än papporna i de tidigare böckerna.47 Eriksson vill också 

påpeka att det finns tydliga stereotypa roller i alla böcker, men i tre av dem så utmanas och 

problematiseras rollerna på ett tydligare sätt.48 Avslutningsvis landar Eriksson i en diskussion 

av vikten av att samtala om normer, könsskapande samt föreställningar av vad som är manligt 

och kvinnligt i ett klassrum, med hjälp av dessa böcker, vilket är viktigt för att bredda elevers 

perspektiv och möjlighet att reflektera kring ämnet.  

5.3 Öhrn – Astrid Lindgrens fäder (2015) 

Magnus Öhrn har i en studie undersökt papparollerna i Astrid Lindgrens romaner, och 

kategoriserat dem utifrån Jørgen Lorentzons modell (som nämns i inledningen till denna 

uppsats), och kan utifrån detta dra slutsatsen att det förekommer fyra olika typer av pappor i 

Astrid Lindgrens universum: den frånvarande pappan, den auktoritäre familjefadern, den 

lekande familjeförsörjaren och den närvarande och förhånade fadern.49 Den auktoritäre 

familjefadern manifesteras karakteristiskt av Anton Svensson från Emil i Lönneberga, en 

typisk gestalt under bondesamhället under tidigt 1900-tal, men också Madickens pappa har 

dessa drag enligt Magnus Öhrn.50 Den auktoritära fadern ”lever i familjen, han är ansvarsfull 

(särskilt när det gäller familjens ekonomi) och han är den moraliskt fostrande”.51 Den andra 

kategorin, den lekande familjeförsörjaren, är en typisk representant från den andra av Jørgen 

Lorentzons epoker. Som exempel på denna nämns pappan i Barnen på Bråkmakargatan samt 

Mästerdetektiven Blomkvist. I denna skiljs det privata (hemmet), som är kvinnans domän, från 

det offentliga (arbetslivet), som är mannens.52 Magnus Öhrn menar också att banden mellan 

far och barn försvagas här, då mannen spenderar så mycket tid borta från hemmet, vilket syns 

tydligt i litteraturen.53 Den tredje kategorin, den närvarande och förhånande fadern är den 

moderna mannen efter feminismens krav på mjukare pappor. Här nämns Melker från Vi på 

Saltkråkan och Mattis från Ronja Rövardotter. Dessa är pappor som är mjukare, mer 

känslosamma och som spenderar mycket mer tid i hemmet. Dessa pappor, menar Öhrn, är en 

pappa som ibland förlöjligas, framförallt av kvinnorna. Båda Malin i Saltkråkan och Lovis i 

Ronja kan ibland bli hånfulla mot deras faderskap, detta för att det finns en krock mellan vad 

det innebär att vara en modern, mjuk pappa, och en man, med allt vad det innebär på makt och 

 
47 Eriksson 2019, s. 31. 
48 Eriksson 2019, s. 32. 
49 Öhrn 2015, s. 228. 
50 Öhrn 2015, s. 230. 
51 Öhrn 2015, s. 229. 
52 Öhrn 2015, s. 231. 
53 Öhrn 2015, s. 232. 
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tuffhet.54 Den frånvarande fadern analyseras inte nämnvärt i Öhrns studie, utan ses här som en 

förutsättning för att barnen ska ha möjlighet att komma iväg på äventyr och växa som 

personer, men den här studien är likväl viktig för denna uppsats, då den ligger nära i linje med 

syfte och frågeställning. Öhrn menar att Astrid Lindgrens författarskap är intressant ur en 

faderskapsforskningssynpunkt då hon hela tiden för en dialog med samtiden om hur pappor 

kan, och kanske ska vara, och att möjligen kan det vara så att Lindgrens verk har banat väg 

för hur fäder skildras i barnböcker från 60-talet och framåt. 

6. Analys 

6.1 Verken om Pippi Långstrump (1945), (1946) och (1948) 

Pippi Långstrump är Astrid Lindgrens andra verk, och med denna fick hon ett ordentligt 

genombrott. Verket handlar om de två barnen Tommy och Annika som bor i en liten, liten 

stad och är ensamma. Allt dom önskar är att det kan flytta in en familj med ett barn som är 

lika gamla som dem i huset bredvid. Och in flyttar Pippi Långstrump. Hon är inte som andra 

barn. För det första är hon ensam, hennes mamma bor i himlen och hennes pappa är 

negerkung i Söderhavet.55 För det andra är hon ouppfostrad, gör precis som hon vill, och 

vågar säga mot vuxna. För det tredje är hon lika rik som hon är stark. Det tre barnen åker runt 

i den lilla, lilla staden på olika äventyr med poliser, gräddtårtor och kurrekurredutter, 18 kilo 

karameller, hajar och världens starkaste män. 

 

I verken om Pippi Långstrump märks tydligt Pippis komplexa relation till sin pappa, en pappa 

som egentligen består av två roller – en frånvarande pappa och en närvarande pappa. För att 

undersöka papparollen i verken om Pippi Långstrump krävs därför att analys av fler verk 

genomförs – en där pappan är frånvarande (Pippi Långstrump (1945)) och två verk där 

pappan är närvarande (Pippi Långstrump går ombord (1946) och Pippi Långstrump i 

Söderhavet (1948)). 

 

 
54 Öhrn 2015, s. 235f. 
55 Jag är medveten om att det mycket laddade ordet har blivit utbytt i verken i nyare utgåvor, och jag håller med 

på många sätt om det kränkande och nedvärderade ordet. Dock bör man i en litteraturvetenskaplig analys utgå 

från den tidigaste utgåvan av ett verk. Jag kommer senare i analysen att bli tvungen att citera ur romanen, ett 

citat som innehåller ordet ”neger”. Då jag inte kan ändra i det citatet, måste ordet förekomma i sitt original 

genom hela denna uppsats. Det är dock viktigt att komma ihåg att varken Lindgren eller Pippi läger någon 

innebörd i detta ord som är nedvärderande, och såklart heller inte författaren till denna uppsats. 
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Magnus Öhrn menar att barnboksförfattare ofta beskriver en avsaknad av pappa och att detta 

föder en längtan.56 I det första verket om Pippi Långstrump manifesteras denna längtan från 

två olika synvinklar. Dels finns Pippis längtan efter sin far, som hon bygger upp till ett ideal. 

Den andra synvinkeln är idealet i att faktiskt inte ha en förälder, en längtan efter en fri 

barndom utan regler från föräldrar. För att mer förstå denna syn kan vi analysera hur olika 

Tommy, Annika och Pippi beskrivs i bokens inledning. Om Tommy och Annika nämns det:  

 

Det var två mycket snälla och väluppfostrade och lydiga barn. Aldrig bet Tommy på naglarna, 

alltid gjorde han det hans mamma bad honom. Annika bråkade inte, när hon inte fick sin vilja 

fram, och hon var alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar, som hon aktade sig 

nog för att smutsa ner. Tommy och Annika lekte snällt i med varandra i sin trädgård, men de 

hade ofta önskat sig en lekkamrat […]57  

 

Även om fadersgestalten inte nämns explicit så finns det en underliggande ton av 

väluppfostran av en auktoritet, något som vanligtvis faller på pappan.58 Pippi, däremot, 

beskrivs, första gången Tommy och Annika ser henne, på följande vis:  

 

Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor, som stod rätt ut. […] Hennes 

klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var, meningen, att den skulle bli blå, men det 

blåa tyget räckte inte., så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här och där.59  

 

Vidare beskrivs hennes skor och strumpor som heller inte det följer normen för hur flickor 

”borde” klä sig. Det är alltså tydligt att Pippi är en flicka som får, kan och gör precis vad hon 

behagar. I dessa exempel belyses tydligt hur att inte ha föräldrar som säger åt en hur man ska 

göra är att föredra. Men att Pippi själv saknar sin pappa är uppenbart, en pappa som hon 

”tycker förfärligt mycket om”60. Hennes mamma minns hon knappt, men pappan längtar hon 

efter. Hon drömmer om att han ska komma tillbaka till Villa Villekulla och hämta tillbaka 

henne så att hon kan bli prinsessa på en söderhavsö.61 Pippi har också en tydlig bild i vad hon 

saknar i sitt liv. När Annika ängsligt frågar Pippi vem som säger åt henne att gå och lägga sig 

svarar Pippi att det gör hon själv. ”Först säger jag till en gång helt vänligt, och om jag inte 

 
56 Öhrn 2008, s. 144. 
57 Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, Stockholm: Rabén & Sjögren 1945, s. 10. 
58 Morgan 1996, s. 101. 
59 Lindgren 1945, s. 11. 
60 Lindgren 1945, s. 6. 
61 Lindgren 1945, s. 9f. 
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lyder då, så säger jag till en gång till på skarpen och om jag ändå inte vill lyda så blir det 

smörj, förstår ni.”62 Även om det är sagt med en skämtsam och överdriven ton, så ligger där 

en saknad i att inte ha någon som är med i en av de viktigaste och mysigaste stunderna i ett 

barns liv, sänggåendet, precis som i fallet i Hanne Kiils artikel.63 Detta dubbla tilltal, där barn 

kan läsa ut en, oftast oskyldig, handling medan vuxna läser texten ur en annan, ibland 

allvarligare, synvinkel. Detta dubbla tilltal är vanligt i Astrid Lindgrens verk och märks igen 

när Tommy och Annika träffar Pippi för första gången och Pippi börjar ljuga: ”Och hur kan 

du egentligen begära, att ett litet barn, som har en mamma, som är en ängel, och en pappa, 

som är en negerkung, och som själv har seglat på havet hela sitt liv, ska kunna tala sanning 

alltid?”64 Här kan man som barn endast utläsa en rolig flicka som inte beter sig som man 

brukar, men det finns också en underliggande saknad av att bli uppfostrad och kanske sedd av 

en pappa. Denna saknad går så långt att pappan tillslut, och helt plötsligt, materialiseras: 

 

”Tror du att du kommer bo här för alltid?” undrade Tommy. ”Jag menar ända tills du blir stor så 

att du kan bli sjörövare.” ”Ingen vet”, sa Pippi. ”För jag tänker väl att min pappa inte stannar på 

den där ön alltid. Så fort han får en ny båt färdig så kommer han nog och hämtar mej.” Tommy 

och Annika suckade. Plötsligt satte Pippi sig kapprak upp i trappan. ”Titta, där kommer han ju 

förresten”, sa hon och pekade ner mot grinden. Hon tog trädgårdsgången i tre skutt. Tommy och 

Annika följde tveksamt efter, lagom för att se henne kasta sig om halsen på en mycket tjock 

farbror med röda, stubbade mustascher och blå sjömansbyxor. ”Pappa Efraim”, skrek Pippi och 

viftade så ivrigt med benen där hon hängde om hans hals, att hennes stora skor trillade av. ”Pappa 

Efraim, vad du har vuxit!”65 

 

Plötsligt är pappan där och han är allt som Pippi har bestämt att han ska vara. Han är 

mycket riktigt kung, han ljuger nästan lika bra som Pippi och han är med och leker.66 

Vidare är Efraim extremt kärleksfull mot Pippi. Han kramar henne ofta och ”så att det 

knakar i revbenen”67, och han kallar henne för ”mitt älskade barn” och ”min kära 

Pippilotta”.68 Detta måste ses som ett generellt idealskapande av vad en pappa kan vara, 

en motsats till vad pappor ofta är. Ett pappaideal där pappan låter barnen vara barn, och 

han är till och med genuint delaktig i leken, och skrattar så att han gråter, till skillnad 

 
62 Lindgren 1945, s. 16. 
63 Kiil 2011, s. 168. 
64 Lindgren 1945, s. 14. 
65 Astrid Lindgren, Pippi Långstrump Går Ombord, Stockholm: Rabén & Sjögren 1946, s. 132. 
66 Lindgren 1946, s. 133, 139, 142. 
67 Lindgren 1946, s. 168. 
68 Astrid Lindgren, Pippi Långstrump i Söderhavet, Stockholm: Rabén & Sjögren 1948, s. 162, 57. 
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mot de ”verkliga” papporna som endast verkar vara delaktiga när det passar dem. Han 

tillrättavisar inte ens när man ljuger (här är det Annika som gör det) och han är extremt 

kärleksfull och vågar visa alla former av känslor. Detta stämmer väl in på att barn i 

litteraturen ofta beskriver vad de saknar. Pippis pappa är kung, vilket gör honom till ett 

ideal, utifrån den hegemoniska teorin, och han gör allt det där som Pippi vill att han ska 

göra. Det är också tydligt att både Pippi och Efraim bryter könsnormerna genom att 

Pippi inte är en typisk flicka och Efraim inte är en typisk pappa. Vidare är det en pappa 

som tillåter, och uppmuntrar, att barnen tar egna mogna beslut, såsom Efraim gör när 

han låter Pippi själv besluta att hon ska stanna i Villa Villekulla istället för att följa med 

tillbaka till Kurrekurreduttön och bli prinsessa.69 Intressant är också att när Pippi väl har 

fått tillbaka sin pappa, och får spendera tid med honom i Söderhavet, då gör det 

ingenting att han lämnar henne ifred och ger henne eget ansvar: ”Den dan jag får höra 

talas om några barn som blir lessna för att dom får sköta sig själva utan stora människor, 

den dan ska jag lära mig hela pluttifikationstabellen baklänges, det svär jag på.”70 Det är 

tydligt här att Pippi vill ha en pappa närvarande, men det ska vara en pappa som ger 

henne frihet. Detta resonemang gör också att slutet av Pippi Långstrump i Söderhavet 

(1948) måste nämnas, även om det inte tydligt har med papparoller att göra. 

 

Annika stod vid barnkammarfönstret i sin skära pyjamas och tittade bort mot Villa 

Villekulla. ”Titta, jag ser Pippi”, ropade hon förtjust. […] Pippi satt vid bordet med huvudet 

lutat mot armarna. Med ett drömmande uttryck i ögonen stirrade hon på ett litet ljus, som 

stod framför henne med fladdrande låga. ”Hon…hon ser så ensam ut på nåt vis”, sa Annika 

och darrade lite på rösten. ”O, Tommy, om det vore morgon, så vi fick gå till henne 

mesamma.” De stod där tysta och tittade ut i vinterkvällen. Stjärnorna lyste över Villa 

Villekullas tak. Där inne fanns Pippi. Hon skulle finnas där för alltid. Det var underbart att 

tänka på. […] ”Om hon ville titta hitåt, så skulle vi kunna vinka åt henne”, sa Tommy. Men 

Pippi bara stirrade framför sig med drömmande ögon. Så släckte hon ljuset.71 

 

Det är spännande att böckerna om Pippi slutar med detta vemod. Pippi sitter i sin 

ensamhet och stirrar på ett ljus. Är det så att hon saknar sin pappa och funderar på 

allt hon offrar för att finnas för Tommy och Annika? 

 

 
69 Lindgren 1946, s. 168. 
70 Lindgren 1948, s. 79. 
71 Lindgren 1948, s. 123f. 
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6.2 Mio, min Mio (1954) 

Bo Vilhelm Olsson är en 9-årig föräldralös pojke som bor hos sina fosterföräldrar tant Edla 

och farbror Sixten, som han dock inte tycker om så väldigt mycket – och de tycker inte om 

honom heller. En dag kommer en älva och ger honom ett gyllene äpple och han flyger med en 

ande till Landet i Fjärran. Där bor hans riktiga pappa, och han får veta att hans riktiga namn är 

Mio. Men där bor också den otäcka Riddar Kato som sprider skräck i landet. Mio och hans 

enda vän Jum-Jum bestämmer sig för att ta upp kampen med Riddar Kato. 

 

Som skrivits ovanför, leder avsaknaden av föräldrar till en längtan, och denna längtan är om 

möjligt ännu tydligare i Mio, min Mio (1954). Bosse har en vän, Benka, vars liv Bosse är 

väldigt avundsjuk på, då han på kvällarna åt plättar och hade en pappa som byggde 

modellflygplan med honom och inte var arg på honom när han stökade ner, och fick ha vänner 

hemma hos och leka.72 Vem Bosses riktiga pappa är vet han inte, mamman dog när Bosse 

föddes och pappan har aldrig funnits. ”Men det kan man ju räkna ut vad han var för slusk”, 

menar tant Edla, men Bosse håller inte med. Han ligger ofta och gråter och längtar efter sin 

pappa, som han vet inte är någon slusk.73 Allt detta gör det väldigt tydligt att Bosse har en 

längtan efter en pappa. Han vill visa för världen att pappan inte är det alla tror att han ska 

vara, men också en längtan efter att få uppleva allt det som Benka får uppleva varje dag. Så 

Bosse skapar helt enkelt en värld där allt detta är möjligt och han gör det utifrån de enda 

preferenser han har. Han skapar ”Landet i Fjärran” där pappan blir ”min fader Konungen” och 

han ser ut exakt som Benkas pappa, bara vackrare.74 Det är också viktigt att pappan är kung, 

precis som Pippi skapar sin pappa som kung. Det är också tydligt att Bosse har skapat en 

värld som till stor del bygger på relationen med sin pappa, som stämmer väl med Hanne Kiils 

observationer; en värld där pappans och sonens relation är det enda viktiga.75 Bosse har alltså 

lyckats skapa sin egen värld, som är bättre, mer ideell, än den verkliga världen. Jum-Jum, som 

ser ut som Benka, är trädgårdsmästarens son, Miramas är hästen han alltid velat ha, men 

viktigast av allt – han har en pappa som är allt han velat ha och som sätter märken på dörren 

för att se hur mycket han har växt, precis som Benkas pappa gjorde.76 Det blir här tydligt att 

pappaidealet som Bosse skapar är ett som går emot rådande pappanorm, en som spenderar tid 

med barnen och är känslomässigt närvarande. Pappan har ju till och med spenderat flera år 

 
72 Astrid Lindgren, Mio, Min Mio, Stockholm: Rabén & Sjögren 1954, s. 10, 6. 
73 Lindgren 1954, s. 6. 
74 Lindgren 1954, s. 14f. 
75 Kiil 2011, s. 167. 
76 Lindgren 1954, s. 16. 
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med att försöka leta rätt på Mio, men eftersom han inte visste vad han hette så hittade han 

honom inte.77 Detta tyder på en far som är omhändertagande och beskyddande, något som 

stämmer väl in på skapande av ett pappaideal som inte finns. Men, precis som var fallet för 

Pippi Långstrump, när Bosse (Mio) äntligen får sin pappa så är det viktigt för pappan att han 

släpper taget om sin son och låter honom rida ut i Dunkla Skogen, även fast han är väl 

medveten om att det kommer att leda till striden mot Riddar Kato.78 Det finns vissa delar i 

texten som gör att man kan tolka Mios resa och förestående slag mot Riddar Kato som den 

resa livet tar för unga pojkar och hur det är att växa upp. Just den analysen kanske är mer 

passande för en annan uppsats, men om man läser texten utifrån det perspektivet så blir 

pappans utmaning en annan. Då handlar det om en pappa som måste våga släppa taget om sin 

efterlängtade son och släppa ut honom i världen med förhoppningen att deras relation ska 

bestå även efter en tonårsfas. 

 

6.3 Bröderna Lejonhjärta (1973) 

Skorpan är ledsen för att han ska dö, men Jonatan berättar för honom att man inte behöver 

vara ledsen för det då man kommer att komma till landet Nangijala, där det fortfarande är 

lägereldarnas och sagornas tid, men där man också får vara med om äventyr från morgon till 

kväll. Och som tur är behöver inte Skorpan resa dit själv, utan de kommer dit som bröderna 

Lejonhjärta. Där väntar dock redan ondskan förkroppsligad i Tengil. Bröderna blir en del av 

motståndskampen, och måste göra modiga saker för att segra – för annars är man bara en liten 

lort. 

 

Även om det i sagan Bröderna Lejonhjärta ej förekommer någon pappa, så förekommer 

fadersfigurer. Och även om denna saga inte är lika driven av en avsaknad av pappa, som i 

både Pippi Långstrump och Mio, min Mio så nämns det ändå tidigt i verket att pappan har 

lämnat bröderna och ”stuckit till sjöss”.79 Således finns ingen explicit saknad av en pappa 

(den äldre brodern lyckas axla det ansvaret bra själv) som en bidragande faktor till sagans 

existens. Denna saga handlar mer om mod och brödraskap än avsaknaden av en far. Däremot 

kan man ana ett lugn i Karl när han hittar Mattias, som han adopterar till sin farfar: ”Han höll 

mig kvar i sin famn, och jag kände hans snälla, goda armar omkring mig som ett skydd mot 

 
77 Lindgren 1954, s. 16. 
78 Lindgren 1954, s. 69. 
79 Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta, Stockholm: Rabén & Sjögren 1973, s. 5. 
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allt ont”.80 Man kan här ana att Karl länge har längtat efter en fadersfigur som kan skydda 

honom mot den värld han aldrig varit en del av, vilket gör den skrämmande. Alltså finns det 

en implicit saknad av en far som gör att Karl lyckas hitta hem till Mattias, det är ingen slump 

att Karl hittar Mattias hus precis i den stund som han behöver skydd och hjälp när han får 

Tengils väktare efter sig.81 Och att dessutom Jonathan råkar ligga i Mattias källare, också han 

skyddad av Mattias. Mattias kommer många gånger att skydda både Karl och Jonatan. Hans 

roll kommer sällan att vara av den uppfostrande och bildande typen, det sköter fortsatt 

Jonatan, däremot kommer Mattias att fungera som ett skydd mot soldater och en tröstande 

famn att gråta i. De allra tydligaste exemplen på detta är de mångtaliga gånger som Mattias 

drar på sig soldaternas vrede för att de ska attackera honom istället för pojkarna; som den 

gång de har varit ute och smugit i natten och blivit påkomna av vakter som stormar huset, och 

vakten tillslut ber om ett glas vatten: ”Vet du inte att Tengil har förbjudit er att ta emot vatten 

av oss? Han tror att vi ska förgifta er. Och kommer du och väcker mig en gång till, så ska jag 

göra det också”.82 Han blir är en fysisk och känslomässig mur mellan bröderna och 

soldaterna, något som stämmer väl överens med idealet av hur en pappa ska vara – ett skydd 

mot ondskan. Detta kan ställas mot den hegemoniska teorin om ledarroller, men även den 

struktural-funktionalistiska. Pappans jobb är att skydda familjen mot ondska. Här stämmer 

således den skapade idealpappan väl mot den samtidsexisterande, då pappan ses som ledaren 

som ska skydda familjen. Och detta går att jämföra med rollen som både Efraim Långstrump 

och Min Fader Konungen har, den kungliga. För även om inte Karls ”farfar” är kung, har han 

de typiska, skyddande dragen som kung har; ansvaret för att skydda sitt folk mot ondska. 

Saknaden av en pappa i Karls liv gör dock att han aldrig fått uppleva skyddet mot ondska, mot 

sjukdomen som till slut tog hans liv. En klassisk bild av vad en pappa gör är att vara den som 

skyddar hemmet och på ett sätt håller ihop det, och det är vad Mattias blir här. Vidare står 

Mattias för ett annat skapat fadersideal: ”Sen sa jag inget mer på hela kvällen. Utom när 

Mattias kom och stoppade om mig. Då viskade jag till honom: ”Jag är så rädd, Mattias!” Och 

Mattias klappade mig och sa: ”Det är jag också!”83 Mattias blir en vårdande och ömmande 

trygghet för Karl, som ofta gråter ut hos Mattias. Mattias klandrar honom aldrig utan berättar 

ofta för Karl att de känslor han känner är okej. Detta får ses som ett skapande av ett saknat 

pappaideal, då faderns roll sällan är av den ömmande, vårdande typen. Viktigt är också att 

 
80 Lindgren 1973, s. 108. 
81 Lindgren 1973, s. 108. 
82 Lindgren 1973, s. 131. 
83 Lindgren 1973, s. 224. 
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denna ömhetsstund sker i samband med sänggåendet, som återkommer i saknandet i samtliga 

verk; saknaden att pappan tar sig tid till att finnas vid läggandet. 

 

Avslutningsvis, det som är viktigt att komma ihåg är också att detta är en av Karl skapad 

värld. Även om skapandet av en papparoll inte är central i skapandet av världen så är Mattias 

ändå framtagen av Karl, vilket gör att det blir ett skapande av ett pappaideal. Karl vill ha en 

pappa, men han har ingen önskan att få tillbaka den pappa som lämnade dem båda och drog 

till sjöss. Därför skapar Karl en sorts pappa som han kan lita på, och fyller honom med de 

kvaliteter han tycker är viktiga och som han saknat – och som Jonathan i viss mån inte kunnat 

ge honom då han också är ett barn. Och det blir Mattias. 

6.4 Ronja Rövardotter (1981) 

Ronja föds en natt med åska och dunder, och med vildvittror flygandes runt borgen. Ett 

blixtnedslag delar borgen mitt i tu. Ronja växer upp i resterna av borgen med sin mamma 

Lovis, pappa Mattis – rövarhövdingen, och hans tolv rövare. Varje dag spenderar hon ute 

skogen där hon försöker akta sig för rumpnissar, grådvärgar och Borkarövare. En dag träffar 

hon Birk, som berättar att han och alla Borkarövarna, Mattissläktets bittra fiender, flyttat in i 

andra halvan av Mattiasborgen.  

 

Verket om Ronja skiljer sig från andra verk, då denna faktiskt har en väldigt tydlig, och 

närvarande, pappa. Mattis, pappan, är en stor, hård rövarhövding, men samtidigt extremt 

känslostyrd. Han gråter, skriker, svär och skrattar om vart annat. Och vad viktigare är, Ronja 

är hans ögonsten och det absolut viktigaste i hans liv. Dock, denna analys kommer att inrikta 

sig på den period i verket då Mattis faktiskt är frånvarande, och en typ av saknat pappaideal 

faktiskt skapas. Detta sker i verket då det uppdagas för Ronja vilken skurk och rövare Mattis 

faktiskt är – en som rövar människor: ”’Röva kan du göra, pengar och saker och vad skräp du 

vill, men människor kan du inte röva, för då vill jag inte vara din dotter mer.’”84 Ronja väljer 

efter det här att lämna över sig själv i utbyte mot Birk, och lämnar sedan Mattis och flyttar ut i 

skogen. Det är tydligt att Mattis ej längre lever upp till det som Ronja vill att hennes pappa 

ska vara. Dock blir det tydligt att Ronja under sin tid i skogen saknar honom, och allt som han 

var innan detta hände:  

 

 
84 Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter, Stockholm: Rabén & Sjögren 1981, s. 124. 
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”Tror du att de tänker på oss i Mattisborgen? Våra föräldrar, menar jag!” ”Underligt vore det väl 

annars”, sa Birk. Ronja svalde innan hon kunde säga något mer. ”Kanske de sörjer?” Birk 

funderade lite. ”Det är olika med det. Undis sörjer, men hon är ännu mer arg, tror jag. Borka är 

också arg, men mer lessen i alla fall.” ”Lovis sörjer, det vet jag”, sa Ronja. ”Mattis då”, frågade 

Birk. Ronja teg länge. Sedan sa hon: ”Han är väl nöjd tänker jag. Att jag är borta, så att han får 

glömma mig.” Och hon försökte tro det. Men i sitt hjärta visste hon att det inte var så. Om natten 

drömde hon att Mattis satt ensam mitt ute i en mörk, svart skog och grät så att det blev en källa vid 

hans fötter. Och djupt nere i den källan satt hon själv och var liten igen och lekte med kottar och 

stenar som hon hade fått av honom.85 

 

När Ronja var liten var Ronjas värld Mattis och Mattis värld var Ronja. Mattis ser Ronja 

som sitt allt, han lämnar till och med sitt arbete vid flera tillfällen för att åka hem och 

titta på när Ronja äter gröt, och Ronja blir alltid så glad och flyger i hans armar varje 

gång han kommer hem.86 Då detta var det senaste av Astrid Lindgrens verk, skrivet så 

sent som 1981, så är denna typ av pappa mer naturlig. 70-talets feministvåg hade blåst 

liv i barnboksdebatten, och den nya typen av pappa hade fötts. Mattis blir en 

manifestering av detta nya, av samhället skapat, pappaideal; en med känslor, som bryr 

sig men som samtidigt kanske bara finns där när det passar honom. Men det 

pappaidealet försvinner i samma stund som Mattis kidnappar Birk och Ronja blir så arg 

och besviken på honom. Den ilskan försvinner dock rätt fort, och byts mot en längtan 

efter att få tillbaka honom, och hon frågar försiktigt alla som kommer om Mattis ilska 

gått över så att hon kan få komma hem. Men ingen kan trösta henne innan Mattis till 

slut sitter där själv. Glädjen hon känner att få bekräftat att han är hennes dotter igen är 

underbar, men det räcker liksom inte. Inte innan han bekräftar för Ronja att han har 

förändrats och kan börja gilla Birk (och i slutändan hela Borkasläktet). Då förändras allt 

för Ronja: ”När det gick upp för Ronja vad det var han hade sagt, då började det kvillra 

i henne. Hon kände hur någonting lossnade. Den otäcka isklumpen hon hade burit inom 

sej sista tiden, hur kunde hennes far med bara några ord få den att smälta som i en 

vårbäck?”87 Rent krasst kan man säga att Mattis inte infaller i pappaidealt när han inte 

beter sig som Ronja vill, och att hon därför förändrar honom så att det ska bli mer som 

under hennes yngre år. Ronja skapar ett helt annat ideal. Hon har en närvarande pappa, 

både fysiskt och känslomässigt. Det hon däremot saknar är en pappa med moral och 

empati. Detta skulle kunna vara en reaktion på den struktural-funktionalistiska pappan, 
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och stämmer in på teorin om familjerelationer och -enheter. Pappan går mot modernare 

synsätt, men saknar kanske viktiga vitala delar, och lever ofta för sina egna intressen. 

Vidare finns det slående likheter med de andra verken. Mattis är kung han också. Detta 

gör honom till familjens, rövarnas och hela Mattisskogens beskyddare. Men han har 

också en annan likhet med de andra: han släpper taget. Dels låter han Ronja gå ut i 

skogen och själv möta de faror som finns i världen, för att hon ska växa som människa. 

Men även i slutet släpper han taget om Ronja och låter henne ta egna beslut, dels genom 

beslutet att inte axla manteln som hövding över rövarbandet utan också att hon varje år 

flyttar ut till björngrottan med Birk. 

7. Diskussion 

Den allra tydligaste slutsatsen som kan dras är att alla pappor i denna studie har någon form 

av koppling till kungligheter. Mios pappa är kung, tillika Pippis pappa. Ronjas pappa är inte 

bara hövding, utan ”den mäktigaste rövarhövdingen i alla berg och skogar!”.88 Den enda av 

barnen som inte har någon kunglig pappa är Karl i Bröderna Lejonhjärta. Detta skulle kunna 

förklaras med att pappan lämnade dem tidigt, vilket gör att Karl möjligtvis är lite svalt inställd 

till det manliga ideal där pappan kan göra som han själv behagar, utan ansvar. Han kan dra 

paralleller med vad makt leder till: frånvaro, och har således andra ideal han söker hos en 

pappa. Dock ska sägas att de attribut som förknippas med Mattias ändå kan kopplas till några 

slags kungliga personligheter. Han har mod att stå emot ondskan och han fungerar som en 

skyddande mur mot farligheter. Detta skulle kunna liknas vid en kung eller patriark som 

skyddar de sina. Förklaringen till att alla är kungligheter kan ligga i hur barn brukar se på sina 

fäder, vilket kan förklaras som ett slags ”min pappa är störst och starkast”-tänk. Hur många 

barn har inte suttit på dagis- och skolgårdar och sagt ”min pappa är så här stark” och ”min 

pappa kan så här mycket”. Det ligger i det hegemoniska och patriarkala idealet att fäder och 

män ska ha makt. Och har man en frånvarande pappa leder detta till drömmar om en pappa 

med den ultimata makten: en kung! En kung symboliseras karaktäristiskt av trygghet och 

godhet, i alla fall i sagornas värld. Magnus Öhrn menar i sin artikel att den auktoritäre 

fadersgestalten är den som straffar och uppfostrar.89 Detta skulle kunna leda till saknaden av 

en auktoritet som är vänlig och som bryr sig, vilket den snälla kungen i sagan ofta 

kännetecknar. Den enda av karaktärerna som ju har en närvarande pappa, Ronja, är också den 

som sticker ut i sin syn på pappans kunglighet. För henne är det inte en trygghet, utan det som 
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faktiskt startar deras konflikt och som är i vägen för hennes pappaideal. Vidare sätter sig hon 

emot att axla pappans ansvar att ta över som hövding efter honom, vilket Birk också gör. Det 

kan vara så att Birk är den framtida moderna mannen, men det är en annan diskussion för en 

annan uppsats.  

 

En annan väldigt tydlig bild är att barnen söker två saker: känslomässig närhet och frihet. Alla 

barnen i böckerna har en tydlig saknad av en pappa som kramar dem, som lyssnar på dem och 

som finns där i de små vardagliga sakerna. Pippis pappa skapas ur intet och fram stiger en 

man som hela tiden kramar Pippi och som alltid berättar hur mycket han tycker om henne. 

Hon drömmer också om en pappa som kan berätta för henne när hon ska gå och lägga sig, och 

på Kurrekurreduttön spenderar de många timmar vid lägerelden, något som skulle kunna 

liknas vid en sagoläsning vid läggdags. Mios pappa är lugn och alltid snäll. Han gör de där 

vardagliga saker som han sett Benkes idylliska pappa göra. Mios pappa är bara lite snällare 

och lite ståtligare. Han drömmer om en pappa att göra de vardagliga sakerna med, en pappa 

som ritar upp streck på hur lång han är och som han kan gå och samtala med i en 

rosenträdgård. Karl skapar en form av pappa, farfar Mattias, som är snäll och beskyddande, 

men som lyssnar på honom utan att döma när han är rädd. Mattias sitter ofta bredvid Karl när 

han ska somna, en trygghetskänsla i att bli nattad. Och Ronja, när hon sitter med Birk i 

björngrottan, drömmer om att hennes pappa ska komma och hämta henne, så att hon får känna 

hans kramar igen. Detta stämmer ju med vad som sagts om pappor under dessa år, från 40-

talet fram till idag. Pappans roll är utanför hemmet vid denna tid, (jämför med Lorentzons 

modell), där hans huvudsakliga syfte är att försörja familjen, och uppfostra, och i viss mån 

skälla på barnen. Detta känslomässigt frånvarande faderskap föder en längtan hos barn, och 

gör så än idag. Tidningen Kamratposten frågade i sin undersökning från 2018 vilken person 

som barnen helst söker tröst hos. Av 1700 läsare svarar 46% ”mamma”, 22% ”en kompis”, 

17% ”ingen alls”. Först på fjärde plats, alltså till och med efter alternativet att inte få tröst av 

någon, kommer ”pappa” med endast 7% av rösterna.90 Att denna längtan efter en 

känslomässigt närvarande far lämnar spår såklart även i litteraturen. Men pappan får samtidigt 

inte vara en far som är krävande. Samtliga karaktärer i böckerna kräver att fäderna ska släppa 

dem så att de får undersöka världen. Pippi drar iväg på många äventyr, och det är inga 

problem så länge hon vet att pappan alltid finns där. Både Karl och Mio kräver ju av sina 

 
90 Katarina Shück, "KP:s stora undersökning: Det här är kåpearnas liv" KPwebben 20/9 2018, 

https://kpwebben.se/det-har-ar-kapearnas-liv/ (2020-01-08). 

https://kpwebben.se/det-har-ar-kapearnas-liv/
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pappor att de ska få rida i väg och besegra ondskan. Och Ronja kräver i slutet av boken att få 

flytta ut till björngrottan igen så fort det blir vår. Denna längtan efter frihet grundar sig på att 

pappan, som sagt, ofta är familjens överhuvud, personen med makt, och den som bestämmer 

över barnen. Det kan nog vara så att barnen känner att de inte är själva styrande över sitt eget 

liv och vardag, utan skapar ett pappaideal som släpper dem fria att själva upptäcka världen 

och sig själva.  

Vidare kan man se skillnader mellan könen på karaktärerna och deras idealfäder. Pippi och 

Ronja, de två flickorna i de analyserade verken, har båda en pappa som är väldigt ”stora” i 

sina personligheter. De är båda mycket känslostyrda, och de är båda väldigt lekfulla. De svär 

och ljuger, och är båda stora och starka. Karl och Mio däremot har äldre pappor, båda lugna 

och fridfulla. De är inkännande och känslomässigt stöttande. Detta kan förklaras med att man 

vill ha det man inte får. Som nämnts tidigare är det oftast pappans ansvar att uppfostra 

sönerna och mammans att forma döttrarna. Detta leder då till att sönerna blir uppfostrade av 

en pappa som är äventyrslysten och frånvarande, vilket gör att de saknar den känslomässiga 

kontakten. De saknar helt enkel att bli kramade och lyssnade på. Flickor däremot, som har sin 

mor som största stöd, har det känslomässiga behovet tillgodosett, vilket gör att de ser i sin 

pappa vad de går miste om. De vill springa, leka och svära och vara på äventyr de också, 

vilket leder till en önskan om en sådan pappa. Vidare kan sägas, att skillnader mellan pojkars 

och flickors roller i litteraturen är just den samma, att flickors böcker handlar om hur man ska 

bete sig dygdigt och i hemmiljö, medan pojkars böcker handlar om äventyr och upptäckter, så 

är det så är detta ytterligare ett uttryck för saknaden av vad man inte kan få. 

Sammanfattningsvis kan sägas att idealpappan gestaltas på följande sätt: pappan är en kung, 

men en snäll och beskyddande kung, inte en auktoritär tyrann. Han är känslosam och 

kärleksfull, men samtidigt beredd att ge barnen den frihet de behöver för att lära sig om livet. 

Och sen vill man ha det som man saknar i sitt liv. Saknar man kärlek och kramar, vill man ha 

en pappa som ger en det, och vill man ha lek och bus, skapar man en pappa som ger en det. 

Avslutningsvis kan sägas att Mattis är olik papporna i de övriga analyserade verken. För det 

första är han känslig på ett helt annat sätt. Han gråter för att han är arg och han gråter för att 

han är glad. Han skrattar och skriker, och framför allt älskar han sin Ronja över allt annat i 

världen. Då detta verk var Lindgrens sista verk, det kom till så sent som 1981, så kan man 

anta att hennes syn på faderskap och manlighet har förändrats, kanske med feminismens intåg. 

Detta är en pappa som, även fast han är stor och stark och rövarhövding, så är han inte rädd att 

visa känslor och han är heller inte rädd för att delta aktivt i Ronjas uppfostran. Eftersom 
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Mattis faktiskt är delaktig i (nästan) hela verket så kan man se det som att alla de andra 

verkens strävan efter en idealpappa tillslut har infunnit sig. Här finns en pappa som alltid 

kommer tillbaka, som tar ansvar, och som är delaktig, men också extremt känslostyrd – och 

framför allt är han beredd att ändra sig och inse sina brister för att få tillbaka sin älskade 

dotter. 
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