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1 Inledning 
”Jag ville komma ut i skogen”, svarade Astrid Lindgren när Vivi Edström frågade 

henne om inspirationskällan till Ronja Rövardotter (1981).1 Skogen har aldrig varit så 

påtagligt närvarande i Lindgrens författarskap som i Ronja Rövardotter, även om den 

har funnits i många av hennes verk. Edström menar att det skulle krävas en helt egen 

studie av Astrid Lindgrens förhållande till naturen, men jag väljer här att inrikta mig på 

Ronja.2 I Ronja Rövardotter gestaltas en hänförelse över naturen och en kärlek till den. 

Det finns en hyllning till naturen, allra mest till våren och i förlängningen till livet 

självt, kanske mest uttryckligen i Ronjas vårskrik, där hon som en naturromantiker 

besjunger, eller snarare, beskriker sin plats. Ronja Rövardotter är inte bara en 

kärlekshistoria mellan människor, utan också en mellan människa och natur. I båda 

fallen är det inte heller en helt okomplicerad kärlekshistoria som gestaltas. Ronjas skog 

har både sina ljusa och mörka sidor, den är lika underbar som den är hemsk. Naturen har 

en stor roll i romanen, den har en betydelse, en funktion och ett syfte. I denna uppsats 

frågar jag mig vilken. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Hur gestaltas naturen i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter? Vad har naturen för 

funktion och syfte? Vad är det för syn på naturen som gestaltas? Vad har Ronja för 

förhållande till naturen? Det är frågeställningar som jag kommer att undersöka i denna 

uppsats genom att använda mig av ett ekokritiskt perspektiv. Jag kommer att undersöka 

människans förhållande till miljön, platsen. Jag kommer också att undersöka kulturens 

och naturens förhållande till varandra. Jag kommer att undersöka Ronja Rövardotters 

naturgestaltning genom att använda mig av två ekokritiskt retoriska troper, pastoralen 

och den vilda naturen, och se hur dessa kan ta sig uttryck i romanen. Jag kommer också 

att undersöka natursynen i Ronja Rövardotters genom att se hur den kan tar sig uttryck i 

de ekokritiska begreppen ekocentrism, biocentrism, atropocentrism. 

    Mitt syfte med uppsatsen är alltså att undersöka hur naturen gestaltas i Astrid 

Lindgrens Ronja Rövardotter, vilken funktion och vilket syfte naturen har och vad det 

är för syn på naturen som kommer till uttryck, med fokus på Ronjas förhållande till 

naturen, genom ett ekokritiskt perspektiv. Jag vill visa på att Ronja Rövardotters 
 

1 Vivi Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld (1992), Stockholm 2000, s. 261. 
2 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s. 13. 
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naturmiljö inte endast är en bakgrund eller en symbol. Den är ett subjekt som 

interagerar med de andra personer i berättelsen. Naturens funktion är inte bara att bidra 

med en miljö och stämning, den är i romanen en kraft att räkna med och respektera, och 

den har en stor roll i Ronjas identitetsutveckling, som en slags fostrare.    

    Ekokritikens främsta uppgift anses vara, menar Schulz, att ”bidra till ett förändrat 

etiskt och känslomässigt förhållningssätt gentemot naturen och därmed åstadkomma 

politiskt-kulturella förändringar för en hållbar värld.”3 Ronja Rövardotter förmedlar en 

bild av naturen som kan bidra till att förändra den etiska och känslomässiga 

inställningen till naturen, i alla fall den känslomässiga, då en stor kärlek och respekt till 

naturen gestaltas i romanen, en kärlek och en respekt som kan smitta av sig på läsaren. 

 

2 Metod och teori 
Ekokritiken (efter engelskans ecocriticism) fokuserar på relationen mellan människa 

och natur. Den undersöker förhållandet mellan kultur, samhälle och natur, mellan text, 

språk och natur, och ”därmed också frågor rörande den teoretiska diskursen om naturen 

som social konstruktion och språkligt maktbegrepp”. Ekokritikens utgångspunkt är 

många gånger platsens betydelse för människan, både som fysiskt landskap och som 

formare av individen psykologiskt. ”Platsen i både dess fysiska och andliga mening 

intar ett komplext förhållande till litterära texter, verklighet och estetiska och politiska 

ställningstaganden.” Denna Sven Lars Schulzs definition av ekokritiken är adekvat i 

detta sammanhang då platsens betydelse och hur den formar människan också är mina 

utgångspunkter. 

    Ekokritiken har fötts ur de allt mer uppmärksammade och allt större miljöproblemen. 

Miljökrisen, menar man, har ett kulturellt ursprung i människans antropocentriska 

tänkande kring naturen. Den är alltså även ett kulturellt problem och inte bara något 

som kan hanteras tekniskt och naturvetenskapligt. Därför blir ekokritiken viktig då den 

aktualiserar, problematiserar relationen mellan människan och hennes omvärld (inom 

det kulturvetenskapliga fältet). Ekokritikens främsta uppgift anses vara att försöka 

förändra den etiska och känslomässiga inställningen till naturen och på så sätt få till 

politiska och kulturella förändringar. Vi människor måste bli medvetna om vår egen 

”bräckliga plats i naturen”.4 Vi måste inse att vi är en del av naturen och inte någonting 

 
3 Sven Lars Schulz, Ekokritik – naturen i litteraturen. Uppsala 2007, s. xiv. 
4 Schulz, s.xii-xiv. Se också Lawrence Buell, Writing for an Endangered world, Cambridge, 
Massachusetts and London 2001 s. 1. 
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som står utanför, eller över den. ”…människan är bunden till och situerad i ett system 

där både hon och den övriga naturen lyder under samma lagar och naturliga 

processer…” Vi är en del av en större helhet, och våra handlingar får konsekvenser för 

denna helhet.5 

    Begrepp inom ekokritiken som blir användbara i denna uppsats är de som gäller 

natursyn och miljöetik. Den antropocentriska natursynen anser att människans intressen 

går före, står högre än de icke-mänskliga. Den biocentriska natursyn, däremot, anser att 

alla organismer, inklusive människan, är en del av ett större biologiskt nätverk, vilkas 

helhetsintressen ska ”styra” de mänskliga intressena. En ekocentrisk natursyn anser att 

ekosfärens hela intressen ska komma före den enskilda artens intressen. Skillnaden 

mellan den biocentriska och den ekocentriska natursynen är att den senare inkluderar 

det ”icke-levande”.6 Anser man dock att naturen endast har värde i relation till 

människans intressen, oftast ekonomiska, har naturen så kallat instrumentellt värde.7 

Antropocentrism placerar alltså människan i centrum och andra livsformer värderas 

endast genom vilken nytta de har för människan. Kristendomen har till exempel 

beskrivits som antropocentrisk då det i Första Moseboken står att människan ska härska 

över allt på jorden. Ekocentrism är motsatsen. Den försöker placera hela ekosystemet i 

centrum, inte bara mänskligheten. Detta gör att en hierarkisk ordning med mitt och 

marginal kollapsar. I en ekocentrisk naturgestaltning, till exempel, ska miljöns funktion 

inte endast vara bakgrund eller symbol.8 Då blir naturgestaltningen antropocentrisk, 

med människan som det aktiva, tänkande subjektet och naturen som det passiva, 

materiella objektet. Det antropocentriska tänkandet gör att naturen konstrueras till det 

tysta, passiva och främmande andra. Det ekocentriska synsättet vill erkänna naturen och 

andra organismer som subjekt och aktörer.9 

    Ett ekokritiskt sätt att läsa är att läsa retoriskt. Greg Gerrard använder sig av en 

ekokritisk retorik i boken Ecocriticism (2004) där han utgår ifrån att produktion, 

reproduktion och transformation av metaforer har en politisk eller social betydelse. 

Dessa metaforer kallas troper, ”[s]ince all are, in some sense, ways of imagining, 

constructing or presenting nature in a figure”.10 Går vi till ordförklaringen i slutet av 

Gerrards bok hittar vi även denna förklaring av ordet trop: ”any figure of speech, e.g. 
 

5 Schulz, s. xvii. 
6 Lawrence Buell, The future of Environmental Criticism, Malden 2005, s.134-138. 
7 Garrard, s. 183. 
8 Richard Kerridge, ”Environmentalism and ecocriticism”, Literary Theory and Criticism, red. Patricia 
Waugh, Oxford 2006, s.537. 
9 Schulz, s. xii och s. xvi. 
10 Greg Garrard, Ecocriticism, Abingdon, Oxfordshire and New York 2004, s. 6-7. 
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metaphor, metonymy, irony. Used in this book to name lage-scale, underlying cultural 

metaphors of nature.”11 Troper som är relevanta i denna uppsats är ”pastoral” och ”vilda 

natur”. Pastoralen gestaltar ljus idyllisk natur. Gerrard presenterar Terry Griffords tre 

typer av pastoraler. Den ena är den specifikt litterära där en tillflykt från stad till land 

sker. Gerrard kallar denna för den klassiska pastoralen. En mer generell pastoral är då 

naturlandskapet gestaltas som en explicit eller implicit konstrast till staden. (Den 

romantiska pastoralen.) En tredje typ är den som idealisera det lantliga livet och därmed 

också trivialiserar det hårda arbetet bakom.12 Pastoralen kan uppfattas som en form av 

kritik mot den kultur eller det samhälle som den kontrasterar mot, en slags 

civilisationskritik.13 

    Tropen ”den vilda naturen” delar med pastoralen motivet flykten från det urbana till 

naturen och även en civilisationskritik, men naturen är i sig annorlunda.14 ”Den vilda 

naturen” är ingen kultiverad idyll som pastoralen. Det är en av människan orörd natur, 

något vilt som också rymmer farligheter. I den vilda naturen finns också en större 

skillnad mellan det urbana och naturen. Det finns två olika typer av ”vild natur”, den 

”klassiska vilda naturen” som bara är hemsk, skrämmande och ogästvänlig, och ”den 

sublima vilda naturen” som är storslagen, vild, vacker och farlig. Ofta är det ett 

bergslandskap som är ”den sublima vilda naturen”. 15  

 

3 Bakgrund 
Uppsatser med ekokritiskt perspektiv på svenska har bland annat skrivits om Selma 

Lagerlöfs Gösta Berlings saga, men också Kerstin Ekmans och Harry Martinssons 

romaner.16 I de alla tre nämnda författarnas verk spelar naturen och skogen en stor roll. 

Den gör den även i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter, men ingen ekokritisk studie 

har ännu gjorts av denna roman. De flesta studier av Ronja Rövardotter har ofta varit 

 
11 Gerrard, s 184. 
12 Gerrard, s.33-34. 
13 Roni Natov, “Pippi and Ronia. Astrid Lindgren’s light and dark pastoral”, Barnboken 2007:1-2, s. 92. 
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/14639/16419. (2013-04-21). 
14 Gerrard, s. 59. 
15 Garrard, s. 59-66. Se också Petra Hansson, ”Förortens färger” i Ekokritik – naturen i litteraturen, red. 
Sven Lars Schulz, Uppsala 2007, s 62-63.  
16 Så som tex. J. Alexander Himmerlövs uppsats ”En saga om en ekokritisksk saga” om Selma Lagerlöfs 
Gösta Berlings saga, Karolina Wibergs ”Naturskildringen i ett samhällsperspektiv. En ekokritisk studie 
av Gösta Berlings saga och Händelser vid vatten”, AnnaCarin Billings ”Jord och tid. En ekokritisk 
läsning av Kerstin Ekmans roman Häxringarna” och Henrik Schönbecks ”Modernismens inre tragik: en 
ekokritisk studie i Harry Martinsons prosa 1932-1940”. 
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genusvetenskapliga, tematiska, intertextuella/komparativa eller berättartekniska.17 I 

Vivi Edströms analyser av Ronja Rövardotter i sina böcker Astrid Lindgren – vildtoring 

och lägereld (1992) och Astrid Lindgren och sagans makt (1997) blir dessa perspek

synliga. Samtidigt finns det många iakttagelser om skogens roll i romanen som är 

ekokritiskt intressanta och skogens betydelse blir här ännu mer uppenbar. I Astrid 

Lindgren och sagans makt analyserar Edström Lindgrens verk i relation till 

sagotraditionen, där ju skogen ofta har haft en framträdande roll. I Astrid Lindgren – 

vildtoring och lägereld analyserar Edström bland annat Ronja Rövardotter i förhållande 

till den litterära traditionen, med genrer, motiv och teman, men hon undersöker också 

romanen i relation till Lindgrens hela författarskap. 

    Pia Maria Ahlbäck har skrivit en ekokritisk artikel om en annan av Astrid Lindgrens 

verk, Vi på Saltkråkan, där hon uppmuntrar till nyläsningar av böcker i Lindgrens 

författarskap ”i dylika termer”.18 Roni Natov är i sin artikel ”Pippi and Ronia. Astrid 

Lindgren’s light and dark pastoral” också lite inne på det ekokritiska fältet då han menar 

att Ronja Rövardotter är en vad han kallar ”mörk pastoral”.19 

    En annan artikel ”Naturen i barnfilmen – paradis, sanningssägare eller magiskt rum” 

av Malena Janson i Opsis Kalopsis, 2012:4, diskuterar naturens roll i svensk barnfilm 

och även filmatiseringen av Ronja Rövardotter. Hon menar att naturen historiskt sett 

bara i undantagsfall har varit neutral i barnfilmen, och ”nästan alltid laddats med 

symbolik”. Lite förenklat har den haft tre olika funktioner. Den första är 

barndomsparadiset, idyllen, där idén om den romantiska barndomen gestaltas, och där 

naturen ensidigt har varit god och vacker och där barnet har varit skyddat mot allt ont. 

Det är Jean-Jacques Rousseaus idealmiljö för barn att utvecklas i, då han menade att 

civilisationen hade en dålig inverkan. Den andra funktionen naturen har haft i svensk 

barnfilm är vad Janson benämner som sanningssägande. Här får barnen lära sig 

”sanningen om livet”, konfrontera sina rädslor och lär sig att klara sig själva. Det är ”en 

miljö att växa i”, där naturen inte enbart är god. Den tredje funktionen är ”magiskt 

rum”, där naturen antingen är besjälad av folktrons väsen eller ”en tillflyktsort där ett 

barn i nöd kan få andrum från en påfrestande verklighet. Och där verklighetens gränser 

överskrids”.  Jansson menar att Mattisskogen kanske är ”den mest nyanserade 

naturskildringen i den svenska barnfilmshistorien”, där naturen har alla tre 

 
17 Enligt mina sökningar på ”Ronja Rövardotter” på libris-databas . 
18 Pia Maria Ahlbäck, ”Väderkontraktet: plats, miljörättvisa och eskatologi i Astrid Lindgrens Vi på 
Saltkråkan”, Barnboken – tidsskrift för barnlitteraturforskning, 2010:2, s. 6. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sbi-22 (2013-01-25). 
19 Natov, s. 92-99. 
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funktionerna.20 Dessa tre funktioner finnas också i romanen. Två av dessa tre funktioner 

kan översättas till två ekokritiska termer.  Janssons idyll kan översättas till tropen 

pastoral, medan den sanningssägande naturen skulle kunna översättas till tropen ”den 

vilda naturen”. En ekokritisk studie av Ronja Rövardotter kändes möjlig. 

 

4 Forskningsöversikt 
Ekokritiken är en förhållandevis ny litteraturteori. Under 1990 började ett ekologiskt- 

och miljöinspirerat tänkande komma in inom det litteratur-och kulturteoretiska fältet, 

främst i USA och Storbritannien. 1996 publicerade Cheryll Glotfelty och Harold 

Fromm antologin The Ecocriticism Reader, där de mer systematiskt tar upp den 

ekologiskt orienterade litteraturteorin och explicit publicerar ekokritisken som innan 

bara löst förekommit inom litteraturvetenskapen.21 

    Många av de tidiga ekokritiska studierna intresserade sig för romantikens poesi, 

naturlyrik, ”nature writing” och så kallad ”wilderness narritive” och naturessäer. Men 

de senaste åren har en mer generell kulturinriktad ekokritik växt fram.22 Det ekokritiska 

fältet har breddats från att bara innefatta den traditionella gröna naturen till att även 

innefatta det urbana landskapet. Vi talar om en urban kulturinriktad ekokritk.23 En andra 

våg. 

    Eftersom den första vågen av ekokritika studier fokuserade på ”nature writing”, texter 

som gestaltade naturen, är de oftast omnämnda studerade författarna inom ekokritiken 

amerikanska som Henry David Thoreau, John Muir och Aldo Leopold,24 och engelska 

romantiker som Wordsworth, Coleridge, Keats. Lawrence Buells The Environmental 

Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture (1995) 

och Jonathan Bates Romantic Ecology (1991) är exempel på första vågens centrering på 

naturgestaltande litteratur.25 Buells senare verk Writing for an Endangered World. 

Literature, Culture, and Environment in the U.S and beyond (2001) och The Future of 

 
20 Malena Janson, ”Natuen i barnfilmen – paradis, sanningssägare eller magiskt rum”, Opsis Kalopsis 
2012:4, s. 37-38. 
21 Schulz, s. xi- xvii. 
22 Gerrard, s.4. 
23 Petra Hansson, ”Förortens färger”, Ekokritik – naturen i litteraturen, red. Sven Lars Schulz, Uppsala 
2007, s.62. 
24 Schulz, s. xix. 
25 Kerridge, red. Waugh, s.530-540. 
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Enviromental Criticism. Environmental crisis and Literary Imagination (2005) har 

utvecklats till att inkludera även den andra vågens natur.26 

     Ekokritiska studier inom barnlitteratur finns samlade i Wild things: children’s 

culture and ecocriticism (2004) av Sidney Dobrin och Kenneth Kidd. Det finns även en 

artikel i Contemporary children’s literature and film: engaging with theory (2011) 

“Children as ecocitizens: ecocriticism and environmental texts” av Geraldine Massey 

och Clare Bradford, där de kritiskt analyserar barnlitteratur och -film genom ekokritiska 

perspektiv för att undersöker om och hur dessa berättelser lyckas föra fram det 

ekocentriska budskapet om att vara en god ”ecocitizen”, en invånare som tar hand om 

och tänker på miljön. 

    I Sverige har jag nämnt ekokritiska uppsatser skrivna om författare som Harry 

Martinsson, Selma Lagerlöf och Kerstin Ekman. I antologin Ekokritik – naturen i 

litteraturen (2007) har en mycket bred svensk ekokritisk forskning samlats. Petra 

Hanssons bidrag ”Förortens färger” är en ekokritisk analys av Johannes Anyurus urbana 

landskap i diktsamling Det är bara gudarna som är nya som ställer sig till en andra 

vågens ekokritik. Hansson använder sig här, precis som Greg Gerrard i Ecocriticism, av 

en ekokritisk retorisk läsning som har varit användbar i analysen av Ronja Rövardotter.  

    När det gäller ekokritik och barnlitteratur i Sverige finns uppsatser så som 

”Barnlitteratur för lärande för hållbar utveckling: en ekokritisk textanalys av 

barnbokserien om Pettson och Findus” av Larisa Savenkova och ”Barnlitteratur inom 

utbildning för hållbar utveckling: en ekokritisk textanalys av Tove Janssons böcker om 

Mumindalen” av Emilia Holmström och Jeanette Öhlund, där syftet i de båda 

uppsatserna just är att undersöka hur barnlitteratur kan användas för lärande i hållbar 

utveckling för barn. Artiklarna av Pia Maria Ahlbäck, Roni Natov och Malena Janson 

har jag redan nämnt ovan. 

 

5 Disposition 
Jag kommer att dela upp analysen av Ronja Rövardotter i tre delar. ”Skogen och 

borgen”, ”Skogen” och ”Ekocentrism, biocentrism och antropocentrism.” I delen 

”Skogen och borgen” kommer jag att ta undersöka de två miljöerna som kontrasterar i 

Ronja Rövardotter, nämligen just borgen och skogen. Jag kommer att visa hur borgen 

kan stå för kulturen och tryggheten, medan skogen står för friheten men också det 

                                                 
26 Buell, The Future of Environmental Criticism, s. 22-23. 
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farliga. Jag menar att skogen blir en sanningssägare i Janssons bemärkelse, en fostrare. 

Under delen ”Skogen” diskuterar jag Ronja Rövardotter som pastoral respektive vild 

natur, där jag argumenterar för att romanens naturgestaltning passar bäst in på tropen 

den vilda naturen. Under rubriken ”Ekocentrism, biocentrism och antropocentrism” 

kommer jag att diskutera de olika natursynerna som tar sig uttryck i gestaltningen av 

naturen i Ronja Rövardotter. Jag kommer att visa på att alla de tre olika ”-ismerna” 

finns gestaltade, men att det ekocentriska budskapet är starkast. 

 

6 Analys 

6.1 Skogen och borgen 

Ekokritiken undersöker alltså bland annat människans relation till miljön, platsen och 

förhållandet mellan kultur och natur. Det finns två miljöer som kontrasterar i Ronja 

Rövardotter. Borgen och skogen. Denna iakttagelse gör även Vivi Edström: ”Det 

viktiga i Ronja Rövardotter är inte […] tidsatmosfären utan rummet: skogen, borgen 

och balansen mellan dess båda miljöer. Den hemlighetsfulla, av liv sjudande naturen 

bildar fond till den klippiga värld där rövarna bor.”27 Borgen skulle kunna vara en slags 

kultur (av människan skapad), en ”civilisation”. Det är faktiskt den enda kultur som 

finns gestaltad i romanen, (förutom den civilisation och kultur som knektarna och offren 

för rövarna kommer ifrån och den gestaltas knappt alls). Med benämningen kultur 

menar jag just ”det av människan skapade”.28 Borgen är byggd av människor, inte 

skapad av naturen. Vi skulle också kunna säga att det finns ett kulturliv i borgen med 

sång och dans.  

    Borgen är tryggheten och värmen som Ronja kommer tillbaka till efter sina strapatser 

i skogen. Den är ett skydd från naturens makter. ”…det var i skogen hon helst ville vara, 

och där rände hon så lång dagen var. 

    Men när kvällen kom och mörkret föll och elden brann på härden i stensalen, då kom 

hon hem, trött efter att ha aktat sej och övat sej hela dagen.”29 I Mattisborgen ”’… är 

man trygg som räven i lyan och örnen på klippans topp.’”30  

    Edström menar dock att Mattisborgen inte garanterar någon trygg ordning. Att den 

bara till en början erbjuder Ronja ”tillflykt och värme undan de fasor hon hemligen 

 
27 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s. 261.  
28 Schulz, s. x. 
29 Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter (1981), Stockholm 2006 s. 25. 
30 Lindgren, s. 26. 

8 



  
 

                                                

upplever under sina strövtåg och äventyr, men när hon hamnar i sin stora faderskonflikt 

måste hon bryta upp från hemmet och söka skydd i skogen.”31  

    Men trots att borgen kanske inte garanterar en trygg ordning, står den ändå för 

tryggheten, värmen och skyddet undan naturens makter genom hela boken, speciellt när 

det gäller den ofrånkomliga vintern. Borgen kan dock kännas kvävande, instängande, 

precis som i faderskonflikten, eller mera påtagligt, då vintern kommer och de alla blir 

insnöade i borgen.  

    Skogen blir en viktig motpol till Mattisborgen, då skogen ger Ronja den frihet som 

hon behöver. Skogen står för friheten, friheten som är lika nödvändig som livsfarlig.32  

För med frihet följer också farligheter. Skogen blir en sanningssägare i Janssons 

bemärkelse, där Ronja får konfrontera sina rädslor och lära sig att klara sig själv, genom 

att aktar sig och lära sig att inte vara rädd. Hon undersöker och utforskar sin skog, 

samtidigt som hon utforskar och undersöker sig själv, sina rädslor och övar upp sina 

förmågor. Hon lär känna sig själv genom att lära känna naturen. Skogen blir på så sätt 

en miljö för Ronja att växa i, där naturen inte bara är idyllisk och god, utan också 

utmanar henne och hjälper henne att utvecklas. Skogen gör det möjligt för Ronja att 

frigöra sig från föräldrarna. Den gör henne självständig.  

    Natov menar att Ronja är “the complex and changing hero of the bildungsroman in 

that her story is about her developing consciousness and her struggles, particularly with 

her father, for independence.”33 Men hur stor roll naturen har i denna utveckling missar 

han något att tydliggöra. 

    Skogen ger andrum från tryggheten. Borgen ger andrum från naturen. Båda är lika 

viktiga för Ronjas välmående. När Ronja kommer tillbaka till Mattisborgen, efter sin tid 

i skogen och Björngrottan förstår vi att hon behöver båda miljöerna. ”Skogen som 

Ronja älskade, också höstskogen, nu var den om igen hennes vän så som den alltid hade 

varit. Sista tiden i Björngrottan hade hon känt den så hotfull och fientlig. […] ’Vet man 

bara att man blir varm ända ner i tårna när man kommer hem, då kan man vara i skogen 

i alla väder. Men inte om man ska ligga och huttra i en kall grotta efteråt.’”34 

    Hela tiden sker alltså växelspelet mellan borgen och skogen, tryggheten och friheten. 

Det måste finnas en ballans mellan borgen och skogen, tryggheten och friheten, annars 

 
31 Edström, Astrid Lindgren- vildtoring och lägereld, s. 264. 
32 Vivi Edström, Det svänger om Astrid, Stockholm 2007, s. 119. 
33 Natov, s. 93. 
34 Lindgren, s. 216. 
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hamnar Ronja ur ballans. Det är när ballansen mellan dessa två miljöer rubbas som 

Ronja inte mår bra. Hon behöver både kulturen och naturen.  

    Detta att naturen blir en fostrare är Vivi Edström också inne på. Hon nämner att 

”[b]arnets på samma gång skräckfyllda och symbiotiska förhållande till naturen är ett 

gammalt tema i konst och litteratur”, vilket har att göra med ”den ursprunglighet som 

barnet symboliserar.” I vissa gamla sagor lämnar barnet hemmet och måste ta sig fram 

på egen hand i skogen. Skogen blir på så sätt en ”livets skola”. Bröderna Grimms sagor 

är ett exempel, ett annat är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-

1907).35 Detta mönster, att lämna kulturen för att leva i naturen, växa som människa 

och sedan återvända till kulturen, påminner om det mönster som återkommer i 

pastoralen.36 Pastoralen, sagan och barnboken har alltså likand

   Helt riktigt kan vi hitta det pastorala motivet, då Ronja lämnar kulturen för att ge sig 

ut i skogen och upptäcka naturen och växa som människa. Naturen blir även mötesplats 

för kärleken, ett annat pastoralt motiv.37  Och precis som i pastoralen finns det en 

kontrast mellan borgen och skogen, kulturen och naturen. Det finns också en slags 

”civilisationskritik”, en kritik mot den kultur som borgen och rövarna utgör, där 

rövarnas värld ifrågasätts. Roni Natov skriver i ”Pippi and Ronia”: “Literary pastoral 

’offers a critique of civilization and stands in contradistinction to the ‘unnatural’ – 

machines, laws and customs’. In the literature of childhood, in particular, the green 

world is ‘a retreat from the world’s injustice – parental and the extended social world’ – 

and ‘all that runs contrary to children’s sense of freedom.” Naturen, den gröna världen, 

blir alltså en tillflyktsort för Ronja, en fristad, speciellt under faderskonflikten, undan 

kulturens orättvisor och det som hon tycker inskränker på hennes frihet. Natov 

fortsätter: ”Pastoral grows out of the desire to affirm values that have become diverted, 

perverted, or usurped.”38  

 

6.2 Skogen 

”Genom hela boken böljar känslan för skogen. Förbundet med naturen, upplevelserna 

av årstiderna, hänförelsen då våren kommer, stämningarna under dygnets tider – allt 

detta bildar berättelsens klangbotten,” menar Edström.39 Hon beskriver Lindgrens 

 
35 Vivi Edström, Astrid Lindgren och sagans makt, Stockholm 1997, s.189-191. 
36 Gerrard, s. 49. 
37 Bengt Lewan, Arkadien. Om herdar och herdinnor i svensk dikt,  Nora 2001, s22. 
38 Natov, s. 92. 
39 Edström, Astrid Lindgren- vildtoring och lägereld, s 261. 
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naturgestaltning i Ronja Rövardotter som naturlyrisk, där hon menar att texten är 

”genomsyrad av en lyrisk skogsglädje som för tankarna till Södergrans eller 

Martinssons poesi”.40 Jag är benägen att hålla med. Ändå är det förvånande hur stor 

naturens roll kan vara i en roman, men samtidigt egentligen aldrig beskrivs särskilt 

mycket. Astrid Lindgren lyckas i Ronja Rövardotter ge oss bilder och känslor av platser 

med ytterst få beskrivningar. Med bara några få ordformler, några penseldrag, målar 

hon upp borgen och skogen. Med bara de viktigaste konturerna och detaljerna av 

platserna ger hon oss det vi behöver för att skapa starka känslor och fullkomliga bilder. 

Kanske gäller det på Ronja Rövardotter som Bengt Lewan skriver om i Arkadien 

(2001):” [Det pastorala l]andskapets fasta ingredienser gjorde det snart onödigt för 

poeterna att precisera dess utseende.” Det behövdes bara några få skisserade detaljer för 

att ge miljön stämning.41  

    Som vi sett ovan påvisar Ronja Rövardotter pastorala mönster. Det finns pastorala 

inslag också i naturgestaltningen med stråk av idyllisk natur. Petra Hansson hopar dessa 

”Det pastorala ingredienser som består av ”lummiga gläntor, böljande bäckar, fåglar 

som sjunger, skogsgläntor med mjuka kullar, porlande bäckar och susande träd där 

hedarna vallar sin får och lever ett enkelt liv i harmoni med naturen bortom 

civilisationen”.42 Ronja och Birk kan förvisso vara dessa hedar som lever enkelt i 

harmoni med naturen i Björngrottan bortom borgen, förutom det att de inte alltid kan 

leva i harmoni med naturen när dess krafter lika mycket kan föda dem som döda dem. 

Ronjas porlande böljande bäck är en älv med vilda forsar och ett rytande glupafall, och 

Ronjas lummiga skogsgläntor övergår snart till vildaste skog med mörka granar där man 

kan gå vilse. Naturen är, precis som Pia Maria Ahlbäck påpekar om Vi på Saltkråkan 

(1964), inte av det genomgående idylliska slaget, utan mer nyanserad än så. ”… idyllens 

antropocentriska perspektiv [destabiliseras] effektivt genom det välkända lindgrenska 

mönstret som för in olika slag av faror och hot i berättelsen.” 43 Detta stämmer även på 

Ronja Rövardotter. Ronjas skog är inte en pastoral, i alla fall inte i sin helhet, i sin hela 

framställning, för den klassiska idylliska naturen kan aldrig vara farlig. Ronjas skog är 

lika farlig som den är underbar, (precis som livet självt). Den är ett otämjt landskap, vilt, 

vackert och farligt, som en vildvittra. Det är bland annat därför Roni Natov beskriver 

berättelsen om Ronja som en mörk pastoral med ”imaginary creatures from the forest of 

 
40 Edström, Astrid Lindgren och sagans makt, s. 189. 
41 Lewan, s. 69. 
42 Hansson, red. Schulz, s.63. 
43 Ahlbäck, s. 8. 
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the dark pastoral – the gray dwarves, the rumphops, and the harpies…”.44 Jag skulle 

däremot vilja beskriva naturen i Ronja Rövardotter med tropen vild natur.  

    Precis som jag nämnt ovan har pastoralen och den vilda naturen liknande mönster. 

Motivet ”flykten från kulturen till naturen” är ett av dem, liksom civilisationskritiken av 

det samhälle som lämnats för naturen (i detta fall rövarvärlden). Men naturen i sig 

skiljer sig som sagt åt från pastoral till den vilda naturen. 

    Först gången vi möter skogen med Ronja skapas den lika ny för oss som den är för 

henne.45 Den känns ännu outforskad, och av människan orörd, likt den ”Nya världens” 

vilda natur: ”… wilderness fits the settler experience in the New Worlds – [ …] with 

their apparently untamed landscapes…”.46 

 
Och så gick Ronja. Hon förstod snart hur dum hon hade varit, hur kunde hon tro 

att stora stensalen var hela världen? Inte ens den väldiga Mattisborgen var hela 

världen. Inte ens det höga Mattisberget var hela världen, nej, världen var större 

än så. Den var så att man tappade andan. Visst hade hon hört Mattis och Lovis 

tala om vad som fanns utanför Mattisborgen, älven hade de talat om. Men inte 

förrän hon nu såg hur den med vilda forsar kom brusande fram djupt under 

Mattisberget förstod hon vad älvar var. Skogen hade de talat om. Men inte 

förrän hon nu såg den så mörk och underlig med alla sina susande träd förstod 

hon vad skogar var, och hon skrattade tyst bara för att älvar och skogar fanns. 

Hon kunde knappt tro det, tänk att stora träd och stora vatten fanns och var 

levande, måste man inte skratta då!”47  

  

Första gången Ronja möter naturen häpnar hon över hur storslagen den är. ”The 

beautiful is loved for its smallness, softness, delicacy; the sublim admired for its 

vastness and overwhelming power”. Så beskriver Gerrard mötet med det sublima.48 

Petra Hansson sammanfattar den sublima vilda naturen som baserad på ”föreställningen 

om naturen som skräckinjagande men samtidigt fascinerande.”49 Denna beskrivning 

ligger nära Edströms beskrivning av Lindgrens natur: ”Det farliga är en del av den 

hänförda, ibland extatiska upplevelsen av naturen.”50 Denna första gång Ronja möter 

naturen kan vara ett exempel på då naturen gestalts som sublim, då naturens storhet blir 

överväldigande. ”När hon vaknade var det mörka kvällen, och hon såg stjärnorna brinna 
 

44 Natov, s. 96. 
45 Edström, Astrid Lindgren- vildtoring och lägereld, s. 261. 
46 Gerrard, s. 59-60. 
47 Lindgren, s. 18. 
48 Gerrard, s 64. 
49 Hansson, red. Schulz, s. 63. 
50 Edström, Astrid Lindgren- vildtoring och lägereld, s. 263. 

12 



  
 

                                                

över grantopparna. Då förstod hon att världen var ännu mer än hon hade trott. Och det 

gjorde henne sorgsen att stjärnor fanns men inte gick att nå, hur man än sträckte sig.”51 

Dock är naturens vilda storslagenhet och den sublima upplevelsen av naturen 

genomgående i Ronja Rövardotter. Andra exempel kan vara åsknatten då Ronja föds, 

men även då Ronja aktar sig för att inte trilla i älven och klättrar utför Mattisberget och 

skuttar ”med liv och lust på de hala stenarna på älvkanten där det brusade som värst”.52 

Ronjas upplevelse av våren, då den kommer som ett jubelskrik över skogen och hon 

måste skrika sitt vårskrik för att inte spricka kan också vara ett uttryck för den sublima 

vilda naturen. Det är i detta skrik som Ronjas kärlek till våren och naturen, och i 

förlängningen till livet självt, kanske mest uttryckligen kommer till utlopp.  Som en 

naturromantiker besjunger, eller snarare, beskriker hon sin plats. ”Kanske innehåller 

också Ronjas jublande vårskrik en ton av ångest”, menar Edström.  

    Lindgrens fantasivarelser kan till exempel bidra med denna upplevelse av naturen. 

Vildvittrorna kan ses som ett slags förkroppsligande av den vilda naturen, då de är både 

vackra och grymma. 

    Det finns dock en aspekt av den vilda naturen som inte passar in. Det finns ingen 

särskilt skarp gräns mellan borgens ”civilisation” och skogens vilda natur, så som det 

ofta finns i denna trop.53 Det finns kontraster mellan de båda miljöerna, mellan 

stenvärlden och den gröna världen, mellan tryggheten och friheten. Trots det finns det 

ingen skarp gräns mellan kulturen och naturen. Allting är lika vilt i Ronja Rövardotter, 

naturen lika mycket som människorna. Människan är lika mycket vild natur som 

naturen själv. Och människans känslor verkar speglas i naturen eller om det är naturen 

som speglas i människorna. Här suddas gränsen mellan Ronjas ”kultur” och natur ut. 

Precis som Edström påpekar är mentaliteten styrd av skogen, den vilda.54 Vildvittrorna 

kan ses som ett slags förkroppsligande av den vilda naturen, de är både vackra och 

grymma. Och naturen är (som) livet självt. Det är denna vilda och våldsamma mentalitet 

som Mattis har. Plötsligt blir rövarna en del av den vilda natur de lever i och inte alls 

någon civilisation. ”Synsättet på den klassiska vilda naturen som ’vild’ speglas även i 

synen på vildmarkens befolkning som ociviliserade ’vildar’ underordnade den 

civiliserade människan”, skriver Hansson.55  Rövarna är ju för oss också ociviliserade 

 
51 Lindgren, s. 20. 
52 Lindgren, s. 24. 
53 Garrard, s. 60. 
54 Edström, Astrid Lindgren och sagans makt, s. 189. 
55 Hansson, red. Schulz, s. 64. 
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vildar, mer primitiva än barnen, trots deras kultur. Det är snarare i naturen som Ronja 

och Birk ”civiliseras” och lär sig medkänsla och medmänsklighet tillsammans.  

   

6.3 Ekocentrism, biocentrism och antropocentrism  

Det finns en stor kärlek för naturen i Ronja Rövardotter, vilket det också finns i 

pastoralen.56 Men samtidigt destabiliseras idyllens statiska objektsyn och 

antropocentriska perspektiv genom en nyanserad naturgestaltning med faror och hot. 

Naturen är inte bara fina scenerier. Den är något att räkna med och respektera. Det är en 

deltagare i berättelsen, ett subjekt, vilket talar för en ekocentrisk naturgestaltning i 

romanen.  

    Naturen och naturmakterna är det som för Birk och Ronja samman. De makterna har 

en stor roll i hur Ronja och Birk träffar varandra, räddar varandra, kommer närmare 

varandra och blir vänner. Naturmakterna är skapare av Helvetesgapet och en 

förutsättning för boken, och för att Ronja och Birk ska träffas och bli vänner. Skogen 

och naturen är också förutsättningen för att de ska kunna träffas. Andra gång de möts är 

i skogen. Denna gång är det inte Helvetesgapet som för dem samman, utan den hotande 

dimman och de underjordiska. Tredje gånge de träffas är också i skogen då Birk räddar 

Ronja från att frysas ihjäl fastklämd med foten djupt ner i snön. Alla de tre gångerna är 

det alltså naturens makter som för dem samman. Och naturen fortsätter föra dem och 

svetsa dem samman. På detta sätt blir naturen just ingen passiv bakgrundsmiljö utan ett 

subjekt och en deltagare i berättelsen som interagerar med de andra personerna i 

romanen.  

    Naturens makt över människorna gör sig hela tiden påmind. Natten då Ronja föds är 

en ovädersnatt då åskan slår ner och delar borgen mitt itu. (Inte ens i borgen är man helt 

skyddad från naturmakterna.)  När vintern kommer och alla rövare blir insnöade i 

borgen gör sig naturens makter åter påmind. Birk berättar då för Ronja, under deras 

hemliga möten nere i Mattisborgens fängelsehålor, att borkarövarna håller på att svälta 

för att vintern är så hård och de inte har kunnat lägga upp tillräckligt med förråd. Det 

Pia Maria Ahlbäck påpekar om Vi på Saltkråkan stämmer också på Ronja Rövardotter: 

”… väderfenomenen [utgör] inte enbart en spännande bakgrund till karaktärernas 

handlingar utan naturkrafter man måste räkna med och respektera. Hit hör också en 

skärande medvetenhet om den sårbarhet som själva existensen för med sig…”.57 

 
56 Natov, s. 92-93. 
57 Ahlbäck, s. 11. 
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Romanen om Ronja förmedlar alltså en medvetenhet om denna existensens sårbarhet, 

denna utsatthet i naturen, om vår litenhet i det stora. Den för fram budskapet om att vi är 

situerade i någonting större, i naturen, under vilkens lagar vi lyder precis så som allt 

annat som lever i naturen. 58 Ronja Rövardotter förmedlar en respekt för denna natur 

och även en respekt för livet självt.  

    Ronjas kärlek till skogen och samhörighet med den visas, precis som i Lindgrens Vi 

på Saltkråkan, i hur hon trotsar vädret: ”Vilket väder den än kom med, ut i skogen 

skulle hon…”59 Och: ”… ingen kyla och ingen snö kunde hålla henne borta från 

skogen.”60 Som Ahlbäck uttrycker det i sin artikel ”… har man accepterat att leva med 

de växlande väderförhållandena och de faror de medför, har man också visat sin vilja till 

samhörighet med platsen.”61 Ronja visar här sin samhörighet med platsen.  

    De faror och hot som naturen för med sig blir också en slags tjusningen med skogen 

för Ronja, (precis som den sublima vilda naturen). Ju mer Ronja är ute i skogen och 

söker farorna, aktar sig och lärs sig att inte vara rädd, desto mer lär hon känna skogen 

och desto större samhörighet får hon med den: ”Ronja aktade sig och övade sig mer än 

Mattis och Lovis visste om och blev till sist som ett friskt litet djur, vig och stark och 

inte rädd för nånting.”62 ”Borgens hemliga gångar och skogens hemliga stigar, nu kände 

hon dem alla och hittade överallt. Fast det var i skogen hon helst vill vara, och där rände 

hon så lång dagen var.”63 

    Edström uttrycker det som att Ronja ingår symbios med naturen, att hon blir som ett 

med skogen, blir som en del av skogen, då hon ”som ’ett friskt litet djur’ smidigt tar sig 

fram överallt i skogen” och springer som en räv.64 Just det att Ronja beskrivs som en 

del av naturen, och inte något skiljt från den eller som något som står över den, talar för 

en ekocentrism i romanen.  

    Samtidigt menar Edström att Ronja erövrar sin skog, genom att bestiga, beklättra, och 

på så sätt gör den till sin: ”I Mattisskogen (faderns skog) förkroppsligar Ronja dristigt 

själva rövaridén att erövra sin omvärld. Hon är en rövardotter, sin fars dotter.”65 Det är 

en tolkning som talar för en antropocentrism. Men kan man erövra någonting samtidigt 

som man ingår symbios med det? I sådana fall, hur? Erövrar hon verkligen sin omvärld 

 
58 Schulz, s. xvii-xviii. 
59 Lindgren, s. 28. 
60 Lindgren, s. 69. 
61 Ahlbäck, s. 13. 
62 Lindgren s. 24. 
63 Lindgren, s. 25. 
64 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s.262. 
65 Edström Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s.260. 
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eller undersöker hon den bara samtidigt som hon undersöker sig själv och sina egna 

rädslor och förmågor?  

    Jag skulle nog inte säga att Ronja erövrar sin omvärld. Jag skulle nog säga att hon 

snarare undersöker sin omvärld, utforskar den, samtidigt som hon utforskar och 

undersöker sig själv, sina rädslor och övar upp sina förmågor. Naturen hjälper henne att 

utvecklas. Hon lär känna sig själv genom att lära känna naturen. Naturen har, precis som 

jag har nämnt tidigare, en stor del i Ronjas identitetsutveckling, som en fostrare. 

    Natov uppmärksammar dock hur Ronja ”[w]ether in relationship to her Soulmate 

Birk, or to family, or community, or even nature, Ronia learns that she is a part of, not 

the center of all things. […] This model of mutuality insists upon letting go of control 

over others. It demands close observation, and compassion.”66 Ronja utvecklar alltså ett 

ekocentriskt tankesätt och blir medveten om att hon inte är centrum, utan en del av allt. 

    Denna utveckling är Birk en stor del. Ett exempel är då han talar om för Ronja att hon 

inte ska tro att skogen bara är hennes: ”’Dina rävungar! Din skog! Rävungarna är sina 

egna, förstår du det? Och de lever i rävarnas skog. Som också är vargarnas och 

björnarnas och älgarnas och vildhästarnas skog.”67 Här ger Birk uttryck för ett 

biocentriskt resonemang. Det visar även Edström. ”…han [Birk] förklarar att skogen 

tillhör alla. Den är också djurens värld […] – ett resonemang som i vår tids anda 

sidoordnar människan och djuren.”68  

    Samtidigt finns det också gånger då Birk ger uttryck för en antropocentrism, 

exempelvis då han och Ronja ska tämja vildhästarna. Bara själva handlingen, att kuva 

djuren till underkastelse, att tämja vildhästarna, kan ses som en antropocentrisk 

handling i sig. Birk säger också ”’Nu har vi gett er namn. Rackarn och Vildtoringen 

heter ni, och nu tillhör ni oss, om ni vill eller inte.’”69 Här säger Birk emot sitt eget 

tidigare resonemang, om att djuren är sina egna. Det ironiska med denna scen är dock 

att efter att Birk har sagt att hästarna tillhör dem, gör Rackarn ett bocksprång som frigör 

båda vildhästarna och bara bevisar motsatsen. Rackarn och Vildtoringen tillhör ingen. 

Bocksprång kan ses som ett ”statement”, ett bevis på det. ”Här står hästen för naturens 

frustande krafter som människorna kämpar för att tämja”, menar Edström och det känns 

nästan som att Lindgren har lite roligt åt de små människorna som försöker tämja 

naturens krafter. Men samtidigt påpekar Edström att: ”Relationen till djuren har också 

 
66 Natov, s. 98. 
67 Lindgren, s. 52. 
68 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s. 262. 
69 Lindgren, s. 110. 
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en miljö vi lever i.”74 

                                                

en mjuk sida av samförstånd och delaktighet. I scenen med stoet som rivs av en björn 

och mister sitt föl framträder barnen som ömma vårdare. Förhållandet är ömsesidigt: av 

stoet får Ronja och Birk mjölk.”70 Det är i skogen som Ronja och Birk lär sig 

medkänsla och medmänsklighet genom att ta hand om varandra o

    Det är inte förrän nu, då de tar hand om det skadade stoet, som de lyckas tämja 

vildhästarna. Det är under tiden de vårdar stoet, som de lyckas med att rida in Rackarn 

och Vildtoringen. Det är inte förrän då de ger upp sina bocksprång och låter sig ridas. 

Kanske måste barnen visa sig värdiga för vildhästarnas? 

    Som jag har visat ger Ronja Rövardotter inte enkelt och okomplicerat uttryck för 

endast en ekocentrism eller antropocentrism. Dock ger barnen uttryck för en mer 

ekocentrisk syn på naturen än rövarna. De har en instrumentell syn då de ”… betraktar 

skogen som en ekonomisk bas, där de plundrar köpmännens karavaner. För barnen är 

skogen platsen för växande och utveckling, vägen till kunskap och insikt om djurs och 

växters egenliv, erfarenheter som de omsätter i sitt robinsonliv i grottan.”71  

        ”Från morgon till kväll hölls de i sin skog. De fiskade och jagade det de måste för 

sitt uppehälle men levde annars i fred med allt liv omkring dem. De vandrade långa 

vägar i markerna för att titta på djur och fåglar, de klättrade i berg och i träd, de red och 

simmade i små sjöar i skogen, där inga vittror störde dem – och sommardagarna 

gick.”72 Ronjas och Birks kärlek till skogen kan dock inte tas miste på. De lever 

(mestadels) i samklang med naturen i Björngrottan. ”En huggormshona som snart skulle

få ungar låg fredligt i solen alldeles nära. De störde henne inte, och hon störde inte dem

Våren var till för alla.”73 Våren, liksom naturen, är till för alla. Det är inte bara 

människans natur, utan även djurens, precis som Birk lär oss. Så trots inslagen av 

antropocentrism visar ändå romanen på ett ekocentriskt budskap där ”[m]änniskan 

borde kasta av sig sina antropocentriska konventioner och istället börja bygga upp en ny 

syn på livet genom att noggrant studera d

    Ronja Rövardotter visar också att ”[m]änniskan är bunden till och situerad i ett 

system där både hon och den övriga naturen lyder under samma lagar och naturliga 

processer…”.75 Vi är en del av naturen, en del av livet på jorden, en del av helheten och 

därför måste vi ta hand om den. Tar vi hand om den, så som Ronja och Birk tar hand om 
 

70 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s. 269. 
71 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s. 200. 
72 Lindgren, s. 201-202. 
73 Lindgren, s. 107. 
74 Anne Odenbring, ”Det ekologiska samvetet i D.H. Lawrences författarskap”, Ekokritik – naturen i 
litteraturen, red. Schulz, Uppsala 2007, s. 14. 
75 Schulz, s. xvii-xviii. 
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det skadade stoet, kommer den också ta bättre hand om oss. Tar vi hänsyn till naturen, 

tar vi också hänsyn till oss själva. Som Ronja uttrycker det: ”Livet är en sak som man 

måste vara rädd om…”, oavsett vilket liv det än gäller.76  

    Den stora kärleken och respekten för naturen som gestaltas i Ronja Rövardotter kan 

bidra till att läsaren ”smittas” av denna känsla för naturen, att naturen blir någonting lika 

kärt för läsaren som för Ronja och Birk. På så sätt kan romanen ”bidra till ett förändrat 

etiskt och känslomässigt förhållningssätt gentemot naturen” och kanske till och med 

”åstadkomma politiskt-kulturella förändringar för en hållbar värld.”77 I Ronja 

Rövardotter kan läsaren lära känna naturen tillsammans med Ronja, hissna, älska, och 

överväldigas över den med henne. Naturen är inte främmande för oss där. Den gestaltas 

så att vi kommer att hysa både fascination, respekt och kärlek för den samtidigt. Ronja 

Rövardotter är en hyllning till naturen, allra mest till våren och i förlängningen till livet 

självt. Den är inte bara är en kärlekshistoria mellan människor, utan också en mellan 

människa och natur, och i båda fallen är det inte heller en helt okomplicerad 

kärlekshistoria som gestaltas. 

    I slutet befinner vi oss dock åter i skogen. Det är vår och Birk och Ronja flyttar ut till 

Björngrottan igen för att leva i samklang med den natur de älskar. Ronja ger upp sitt 

jubelskri, sitt vårskrik och Edström sammanfattar: ”Den livsbejakande symbiosen med 

naturen får sista ordet.”78  

 

7 Sammanfattning 
Det finns två miljöer som kontrasterar i Ronja Rövardotter. Borgen och skogen. Borgen 

kan stå för kulturen och tryggheten, medan skogen står för friheten men också det 

farliga. Skogen blir också en sanningssägare i Janssons bemärkelse, en fostrare som lär 

Ronja om livet och om sig själv, sina egna rädslor och förmågor. Det är också i skogen 

Ronja lär sig medkänsla och medmänsklighet. Naturen för också Ronja och Birk 

samman. 

    Ronja Rövardotter påvisar pastorala mönster i det att Ronja lämnar kulturen för att ge 

sig ut i skogen och upptäcka naturen och växa som människa. Konstrasten mellan 

borgen och skogen, kulturen och naturen är också ett pastoralt mönster. Likaså finns det 

en slags ”civilisationskritik” i Ronjas kritik mot den kultur som borgen och rövarna 

 
76 Lindgren, s. 211. 
77 Schulz, s. xiv. 
78 Edström, Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, s. 257. 
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utgör, där hon ifrågasätt rövarnas värld. Naturen blir även mötesplats för kärleken, ett 

annat pastoralt motiv.  

    Men trots pastorala inslag i naturgestaltningen blir naturen aldrig pastoral i sin helhet, 

i sin hela framställning, eftersom den klassiska idyllen aldrig kan vara farlig. Ronjas 

skog är ett otämjt landskap, lika hotfullt och farligt som vackert och underbart (precis 

som livet självt). Därför passar tropen den sublima vilda naturen bättre in på 

naturgestaltningen i Ronja Rövardotter. En sak som dock inte stämmer in med tropen 

den vilda naturen i är att det egentligen inte finns någon skarp gräns mellan skogens 

vilda natur och borgens ”civilisation”. Det finns små kontraster mellan dem, men 

mentaliteten är densamma, nämligen vild. Allting är lika vilt i Ronja Rövardotter, 

människorna är lika mycket vild natur som naturen själv. Människornas känslor speglas 

i naturen eller om det är naturen som speglas i människorna. Här suddas gränsen mellan 

Ronjas ”kultur” och natur ut. 

    Naturen är inte heller bara fina scenerier i romanen. Den är något att räkna med och 

respektera. Den är en deltagare i berättelsen, ett subjekt, som integrerar med de andra 

personerna i romanen, så som till exempel Ronja och Birk. Detta talar för en ekocentrisk 

naturgestaltning. Men här finns inte bara en ekocentrism, utan också en 

antropocentrism, då det gäller tämjandet av vildhästarna. Trots detta har Ronja 

Rövardotter ändå ett ekocentirskt budskap i det att Ronja och Birk (för det mesta) lever 

i kärlek, respekt och samlang med naturen. På så sätt är berättelsen om Ronja inte bara 

en kärlekshistoria mellan människor, utan också en mellan människa och natur. 
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