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1 Inledning 
 
I år är det 100 år sedan författaren och konstnären Tove Jansson, skaparen av 

muminböckerna, föddes och hennes mumintroll är idag kanske populärare än någonsin. De 

förekommer i allt ifrån tv-serier och serietidningar som gosedjur och kakor, på muggar och 

bebissockor. Många identifierar kanske Mumintrollet, Muminmamman, Snusmumriken och 

alla de andra mer med dessa kringprodukter än med de kapitelböcker Tove Jansson från 

början skapade. Under jubileumsåret pågår flera firanden internationellt, med syftet att 

uppmärksamma och ge nya möjligheter att bekanta sig med hennes mångsidiga konstnärskap.  

    Tanken med denna undersökning är att återvända till de ursprungliga kapitelböcker Tove 

Jansson skrev om familjen i dalen mellan 1945-1970, då dessa ofta tenderar att drunkna i den 

idag existerande mass-muminindustrin. Genom alla de kringprodukter, som i sig ofta har 

relativt lite med Janssons originalverk att göra, rör sig berättelser och karaktärer inte sällan 

bort från den ursprungliga svitens – alltifrån att Mumintrollets päls går från vit till ljusblå till 

att det komplexa blir mer svartvitt, t.ex. i skildringen av manligt/kvinnligt eller ont/gott. 

   Utifrån detta perspektiv är jag intresserad av att studera en specifik karaktär närmare, 

nämligen Muminmamman. Är hon bara en vänlig, väskförsedd mor och hemmafru – eller är 

hon mer än så? Vad framkommer om man ser närmare på de ursprungliga muminböckerna? 

 
 
1.1 Bakgrund – en kort presentation 

Författaren och konstnären Tove Jansson (1914-2001) växte upp i ett konstnärshem i 

Helsingfors. Hon började tidigt teckna och debuterade som skämttecknare i tidningen Garm 

1929 (Westin, 1988:21). När den första boken om mumintrollen, Småtrollen och den stora 

översvämningen, publicerades 1945 var Tove Jansson redan en etablerad bildkonstnär (Witt-

Brattström, 2012). Den första muminboken kom alldeles i slutskedet av andra världskriget, 

något som ofta omnämns av forskare som avgörande för att muminvärlden alls ens kom till; 

den skapades som en tillflykt, en vänlig, fiktiv värld långt ifrån det hårda, och av kriget  

söndertrasade, vardagslivet (Björk, 2003:71). Så här förklarade Tove Jansson själv vad som 

ledde fram till att hon skapade de första muminböckerna: 

Historierna om Mumintrollet var egentligen från början ett slags eskapism, man 
rymde in i en värld där allting var vänligt och ofarligt. Kanske letade man sig 
tillbaka till en barndom som var mycket lycklig och där det otroliga och vardagliga 
var bekymmerslöst hopblandat. […] och det är den världen jag försökt beskriva och 
rekonstruera för mig själv. 

                                                                       (Westin, 1988:97) 
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   De sammanlagt nio illustrerade originalböcker som utkom mellan åren 1945-1970 utgör 

grunden för muminvärlden och benämns ofta ”muminböckerna”, så också i den här 

undersökningen (Westin, 1988:10). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera Muminmamman som karaktär i de nio muminböcker 

som getts ut, en genomgång jag inte stött på tidigare. Fokus ligger på mammans karaktär i 

förhållande till muminvärlden som fiktivt universum och hur hon utvecklas genom böckerna.  

    Min utgångspunkt är tesen att Muminmamman kan uppfattas som mycket nära knuten till 

Mumindalen och som ett nav i muminfamiljen, och därmed central i skapandet av hela den 

fiktiva värld Tove Jansson konstruerat. Syftet är alltså att se närmare på utvecklingen av 

Muminmammans karaktär i förhållande till framträdande utvecklingslinjer i sviten som 

helhet, i första hand relaterat till etablerandet av de tidiga böckernas idyll till ifrågasättandet 

av densamma i de senare böckerna. Undersökningens huvudsakliga frågeställningar är: 

 

Hur utvecklas Muminmammans karaktär och hennes betydelse genom böckerna?  

Vilka paralleller kan dras mellan Muminmamman och skapandet, utvecklingen och det avsked 

som sedan tas av muminvärlden i de nio böckerna? 

Hur ser Muminmammans relation ut till muminfamiljen och övriga centrala karaktärer i 

böckerna ur ett köns- och maktperspektiv, inklusive idén om ”den goda modern”? 

 
1.3 Disposition 

Kapitel två består av en forskningsöversikt där det redogörs för tidigare forskning kring 

muminvärlden och Muminmammans karaktär. Kapitel tre är en genomgång av 

underökningens metod och de teoretiska perspektiv analys och diskussion vilar på, vilket följs 

av en presentation av material samt urval. Nästa del presenterar själva analysen av de nio 

muminböckerna utifrån, från syftet, relevanta perspektiv och utvecklingslinjer. Analysen följs 

av en sammanfattning och slutdiskussion kring resultaten och undersökningen som helhet.  
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2 Forskningsöversikt 
 

I följande avsnitt ges en kortfattad redogörelse för Tove Janssons muminvärld och 

Muminmamman som karaktär. Det finns en mycket skrivet om Tove Janssons författarskap 

och hennes böcker om mumintrollen. Här ligger dock fokus på de perspektiv och studier som 

varit relevanta för denna undersökning specifikt och som jag delvis utgått från, samt vars teser 

och resultat refereras till och diskuteras vidare i analys- och diskussionsdelen. 

 

2.1 Om Tove Jansson och muminvärlden 

Boel Westins avhandling Familjen i dalen (1988) är en grundlig genomgång av Tove 

Janssons muminvärld, undersökt utifrån ett urval av de nio kapitelböcker Westin kallar 

”muminböckerna”. I hennes analys står ”familjen, livshållningen och dalen” i centrum 

(Westin, 1988:18), något jag funnit betydelsefullt då jag i min undersökning önskar se 

närmare på i vilken utsträckning Muminmamman är att betrakta som central i muminfamiljen 

och den livsfilosofi som präglar den. Westin lägger visst fokus på Tove Janssons barn- och 

ungdom och hennes bakgrund som skämttecknare, ett perspektiv jag avstått från då jag inte 

betraktar det som relevant utifrån syftet med undersökningen.  

    Glyn W Jones har skrivit Vägen från mumindalen (1984), där hon gör en översiktlig 

genomgång av Tove Janssons författarskap. Hon betraktar muminsviten som 

sammanhängande och studerar den utifrån en utvecklingslinje, något som jag delvis också valt 

att göra i och med att jag analyserar hela sviten med fokus på hur Muminmammans karaktär 

utvecklas. Dock avstår jag helt från att, som Jones, betrakta böckerna utifrån idén om en 

estetisk utveckling av ett författarskap – en utveckling från enklare till mer komplexa böcker, 

vilket så småningom leder fram till att Tove Jansson ”tar steget” in i vuxenlitteraturen. 

    I avhandlingen Den lömska barnboksförfattaren (2006) undersöker Agneta Rehal-

Johansson genom ett kronologiskt upplägg muminböckernas framväxt från början till slut. 

Hon utgår från idén att böckerna växt fram ur en idylltradition och påvisar hur den 

familjeidyll Tove Jansson introducerar i de tidigare böckerna senare inverteras och ifrågasätts. 

Detta är relevant för min undersökning och något jag delvis kommer att utgå ifrån. Dock 

ligger, utifrån mitt perspektiv, en alltför betydande del av Rehal-Johanssons fokus på studier 

av revisioner och genomgång och analys av alla typer av större och mindre ändringar som 

böckerna genomgått, något jag valt att inte går in närmare på i min undersökning.  
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    När det kommer till Tove Janssons bilder och samspelet mellan text och bild har jag 

framför allt haft nytta av Tove Holländers pro gradu- avhandling Från idyll till avidyll (1983), 

som behandlar illustrationerna i muminböckerna. Hon koncentrerar sig där på samspelet 

mellan text och bild. Också hon utgår från ett utvecklingsperspektiv och menar att 

illustrationerna i muminböckerna genomgår en tydlig och konsekvent utveckling vad gäller 

både teknik och stil, bildinnehåll och samspelet mellan text och bild. De tidiga illustrationerna 

framhäver och förstärker böckernas och muminvärldens idylliska drag, medan de senare 

bidrar till att splittra densamma, slår hon fast (Holländer, 1982:57ff) – något jag kommer att 

utveckla och applicera på min analys av Muminmammans karaktär. 

 

2.2. Om Muminmamman 

Jag har inte funnit särskilt många vetenskapliga texter som behandlar Muminmammans 

karaktär specifikt, men jag vill ändå lyfta fram några artiklar som haft betydelse för min 

undersökning och som delvis koncentrerar sig på Mumintrollets mamma. I artikeln 

”Motståndets utopi” ur Nordisk kvinnolitteraturhistoria (2012), beskriver Ebba-Witt 

Brattström muminvärlden som en utopisk värd konstruerad utifrån det hon benämner ”goda 

moderliga värderingar”, ett synsätt jag önskar fördjupa och utveckla i min undersökning. 

Också hon tycker sig se en utvecklingslinje genom böckerna och driver tesen att den lyckliga 

familj som etableras i de tidiga muminböckerna senare dekonstrueras – även om hon sedan 

fortsätter analysen in i Tove Janssons senare författarskap, vilket denna undersökning inte 

gör. Hon ser muminvärlden som drömmen om ett fredligt samhälle skapat utifrån premissen 

om den maskulina civilisationens bankrutt, och knyter an detta till den tid kring andra 

världskrigets slut då Tove Jansson skapade sin muminvärld.  

    Witt-Brattströms feministiskt förankrade idéer om moderlighetens betydelse och 

muminvärlden som delvis konstruerad utifrån moderliga värderingar är en utgångspunkt i 

undersökningen och något jag önskar vidareutveckla. Hon anlägger ett tydligt psykoanalytiskt 

perspektiv i sin artikel och utgår i hög grad från idéer kring manlig respektive kvinnlig drift 

samt barnets symbios med modern, ett i sammanhanget förhållandevis vanligt perspektiv då 

Tove Jansson ofta tolkats skrivit böckerna med psykoanalys som möjlig intertext. Detta 

perspektiv förekommer dock i mycket begränsad utsträckning i min undersökning. Ebba Witt-

Brattström menar vidare att Tove Jansson är en något förbisedd kritiker av bl.a. manlig 

formalism och självöverskattning, något jag instämmer i och delvis ser närmare på i den del 

av analysen som undersöker Muminpappans karaktär i relation till Muminmammans.  
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    Artikelns analys koncentrerar sig i ganska hög utsträckning på den sista boken i 

muminsviten, Sent i november (1970), en analys Witt-Brattström vidareutvecklar i texten 

”Numulitens hämnd” i Ur könets mörker (2003). Också denna text har ett feministiskt 

litteraturkritiskt, men också ett psykoanalytiskt, perspektiv. I artikeln berörs även något jag 

intresserar mig för och som utgör en betydelsefull del av den avslutade delen av min analys: 

hur Muminmamman framställs och kopplas till Mumindalen, muminfamiljen och drömmen 

om den idyll som i slutet av sviten ser mycket annorlunda ut i förhållande till i dess början.  

    Maria Nikolajeva skriver i en artikel i Finlands svenska litteraturhistoria (2000) om Tove 

Janssons muminböcker. Hon uppfattar dem som en skildring av barnets stegvisa separation 

från modern, där de första böckerna skildrar ”barndomens tid” och de senare ”vuxentiden och 

omvärldens tid” (2000:306f). Det är ett ganska allmänt vedertaget att betrakta 

muminböckerna som en skildring av en psykologisk utveckling av barnet, Mumintrollet, 

något jag också delvis fokuserar på – men ur moderns perspektiv. Nikolajeva menar vidare att 

muminvärlden kan betraktas som ”barndomens utopiska värld”, och att även om 

muminfigurerna är fiktiva påminner de mer om vanliga människor med dygder och laster än 

om sagoväsen, någon hon menar att är avgörande för hur de utformas (2000:305). 

    Margareta Strömstedt gör i Resa med Tove (2003) en personlig betraktelse av 

Muminmamman, där hon i stor utsträckning utgår från den betydelse hon menar att Tove 

Janssons egen mamma, som hon hade en mycket nära relation till, spelat i skapandet och 

utvecklingen av den fiktiva Muminmamman. Min undersökning bygger inte på ett biografiskt 

perspektiv, men jag vill ändå påpeka att jag är medveten om att denna aspekt ibland framhålls 

som relevant och inte sällan förekommer i analyser av Muminmammans karaktär. 

   Jag har även tagit del av två andra kandidatuppsatser som studerat Muminmamman ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv. I Mamman, pappan och fyren – Manligt och kvinnligt i Tove 

Janssons Pappan och havet och Muminpappans memoarer (2010) av Sanne Sebastian 

Nilsson Lindberg, blir slutsatsen att Muminmamman strävar efter att göra femininitet och att 

hon i hög grad anpassar sig till Muminpappan, som befinner sig högst upp i makthierarkin. I 

Muminmamman – bunden till sitt moderskap (2007) drar Anna Schönbeck, genom att 

komparera en tidig och en sen bok ur muminsviten, slutsatsen att Muminmammans roll är 

påtagligt könsstereotyp och att hierarkin mellan könen, som hon uppfattar manifesteras i 

böckerna genom makt och vanmakt, är tydlig. Dessa resultat kommer också kortfattat att 

diskuteras i relation till mina analysresultat.  
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3 Metod, teori och material 

3.1 Metod 

Uppsatsen bygger på kvalitativ analys där både text och bild ingår, även om texten är det 

centrala. Det huvudsakliga teoretiska perspektivet är feministiskt men i och med att 

muminböckerna är illustrerade ingår intermedialitet som ett betydelsefullt stöd för den 

tematiska läsningen. Då syftet är att rikta blicken mot Muminmammans karaktär, hennes 

utveckling genom böckerna och hennes roll kopplat till muminvärlden som fiktiv värld i stort, 

hamnar fokus i analysen på närläsningar av vissa stycken kombinerat med mer generella 

sammanfattningar. Detta perspektiv innebär att jag lyfter fram och fokuserar på avsnitt och 

scener i vilka Muminmamman är central. Men sviten har analyserats i sin helhet, vilket 

framkommer t.ex. i jämförelsen mellan mamman och pappan och deras relation till varandra. 

   Jag anser det möjligt att betrakta muminböckerna som en serie där en utveckling kan 

skönjas. Detta innebär att visst fokus hamnar på komparativ analys mellan de tidigare och de 

senare böckerna i sviten, och på hur Muminmamman som karaktär är kopplad till den utopi 

som Tove Jansson först skapar och sedan kan tolkas dekonstruera. 

    Mina analysresultat vävs samman med feministiska teoretiska perspektiv, inklusive synen 

på moderskap, maktförhållanden i familjen samt den kritik av maskulinitet som kan tolkats 

finnas inskrivet i muminböckerna. Undersökningen vilar inte på psykoanalytisk teori men 

enstaka resonemang med drag av det ingår, eftersom böckerna inte sällan betraktas som 

skrivna med psykoanalys som möjlig intertext (Rehal-Johansson, 2006:75f).  

 
3.2 Teori 

3.2.1 Feministiskt perspektiv 

3.2.1.1 Feministisk litteraturanalys 

Att anlägga ett feministiskt litteraturvetenskapligt perspektiv innebär att analysera hur 

föreställningar om kön och normer kring kvinnligt och manligt förmedlas i skönlitteratur. Det 

finns många olika traditioner inom feministisk litteraturforskning, gemensamt är dock att man 

vill se hur könsrollerna presenteras och framställs och hur föreställningarna kring kön och 

genus påverkar karaktärerna och den värld författaren gestaltar (Apring & Nordenstam, 

2005:7f). Det handlar i första hand om att studera hur kvinnor och män skildras och i vilken 

mån detta bekräftar eller utmanar rådande normer (Belsey & Moore, 1989:1). 
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    Undersökningen utgår delvis från ett resonemang av den feministiska litteraturvetaren Ebba 

Witt-Brattströms, där hon betraktar muminvärlden skapad som en värld bortom den 

patriarkalt styrda och krigsdrabbade verklighet i vilken de första muminböckerna skrevs. 

Termen patriarkat lanserades 1970 av Kate Millett, och kom att bli en betydelsefull grundidé 

inom det moderna feministiska tänkandet. Begreppet betecknar idén om ett system byggt på 

mäns dominans över kvinnor, en dominans som genomsyrar alla aspekter i samhället och som 

därmed uppfattas som naturlig. Kvinnor blir redan som små flickor inskolade i patriarkatets 

ideologi och formas genom skolgång, litteratur, religion osv. till att uppfatta kvinnor som 

underordnade män och med ett lägre värde. Idéerna internaliseras av både män och kvinnor 

och skapar på så sätt en osynlig maktordning (Gemzöe, 2004:47ff).  

    Idag ersätts begreppet patriarkat inte sällan av beteckningen genussystem, där genus 

representerar det socialt och historiskt konstruerade könet (Gemzöe, 2004:80). Men idén är i 

grunden densamma: ett system i vilket mannen betraktas som norm och det som associeras till 

det manliga alltid värderas högre än det kvinnliga. Genus är alltså en relationell kategori – det 

som uppfattas som kvinnligt måste alltid förstås i relation till det som uppfattas som manligt. 

Kvinnor är det män inte är, och ofta skapas i sammanhanget motsatspar av typen: man/kvinna, 

förnuft/känsla, logik/intuition, kultur/natur, intellekt/kropp, aktiv/passiv, gott/ont, ljus/mörker, 

ordning/kaos. Dessa kontrahenter är inte likvärdiga utan den manliga hälften värderas högre; 

mannen betraktas som norm medan kvinnan är det avvikande (Gemzöe, 2004:84). Simone de 

Beauvoir är kanske den feminist som idag främst förknippas med idén om denna dualistiska 

genuskonstruktion. Kvinnan som ”det andra könet” innebär enligt de Beauvoir att kvinnan 

inte tillåts vara ett självständiga subjekt, istället stängs hon in i generella kategorier kring vad 

det innebär att vara kvinna. Kvinnan tillåts i mindre grad tillåts vara skapande, utan får istället 

oftast rollen som den som ska upprätthålla och bevara det liv som skapats (de Beauvoir, 

1949/2002:17). 

    Tove Janssons muminböcker kan, vilket tidigare nämnts, tolkas innehålla ett inte alltid 

uppmärksammat drag av kritik mot maskulinitet och en ironisering kring manlig 

självöverskattning, skildrat främst genom Muminpappan (i relation till Muminmamman). 

Inom maskulinitetsforskning ser man på maskulinitet, precis som femininitet, som en social 

konstruktion (Alsop m.fl., 2002:131) och menar att den existerande könsmaktsordningen 

förtrycker och hämmar såväl män som kvinnor. Normen för det maskulina, liksom det 

feminina, förändras över tid och eftersom det inte är konstant är det ämne för ständigt tvivel, 

vilket i sin tur leder till att det finns en ständig osäkerhet kopplad till manlighet och ett stort 

behov bland män att bevisa att de lever upp till denna, delvis föränderliga, norm (Alsop m.fl., 
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2002:143). Detta resonemang kommer jag återkomma till i analysen av relationen mellan 

Muminmamman och Muminpappan.  

 

3.2.1.2 Moderskapet och idén om den goda modern 

Ser man närmare på modersrollen ur ett feministiskt perspektiv är den västerländska 

idealbilden, menar Lena Gemzöe, den av en självuppoffrande varelse ständigt till hands för 

sitt barn och sin man. Hon är till för, och bör därför offra sig för, andra – hennes egna behov 

kommer alltid i andra hand. Myten om den goda modern bygger på att moderskap definieras 

som den viktigaste delen av kvinnans identitet. Resonemanget kan kopplas till den klassiska 

hora-madonna- bilden, där ”madonnan” representerar patriarkatets ideologi, vilken 

exploaterar moderskapet och bilden av idealmodern (Gemzöe, 2004:101).  

    I Den kärleksfulla modern (1980) undersöker filosofen Elisabeth Badinter moderskärleken 

som socialt och kulturellt fenomen genom historien. Hon analyserar attityder kring moderskap 

och konstaterar att idén om en naturlig och universell modersinstinkt och kärlek är seglivad – 

men inget annat än en myt (1980:267).  Badinter menar att psykoanalysens etablerande i hög 

grad bidrog till idén om modern som familjens centrala personlighet (1980:213), där den goda 

modern ansågs uppkomma ur en kvinnotyp definierad utifrån en narcissistisk önskan om att 

bli älskad kombinerad med en fallenhet för självuppoffring och acceptans för det lidande 

rollen ansågs innebära (1980:222). Viktigt att påpeka är att psykoanalysen kritiserats hårt av 

feminismen, bl.a. för att vara biologiskt deterministisk, patriarkal och falloscentrerad (Alsop 

m.fl., 2002:50). Inom psykoanalysen läggs stor vikt vid moderns roll för barnets utveckling 

och i flera muminboksanalyser tolkas relationen mellan Mumintrollet och Muminmamma 

som en skildring av symbiosen mellan moder och barn innan separationen inträffar (med 

separationsångest som följd) och modern blir till ett eget subjekt (Witt-Brattström, 2003:91). 

Detta perspektiv är dock inte centralt i min undersökning. 

 

3.2.2 Foucault och makt 

Michel Foucault skriver i The Subject and Power om makt och hur människor blir subjekt. 

Makt och subjektivitet hänger enligt honom intimt samman; makten kategoriserar individer, 

sammankopplar dem med deras identitet, avgör vad vi ser som sant och vad andra kommer att 

anta om oss. Det är en typ av makt som gör individer till subjekt (Foucault, 2002: 331), och 

termen makt kan ange relationer mellan olika parter. Makt är relativt och något som ständigt 
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omprövas, men också ständigt utövas – ett samhälle utan maktrelationer är enligt Foucault 

alltså inte möjligt. Det handlar om regerande, även inom små ”samhällen” som familjen 

(2002:341ff). Makt är i första hand en teknik som används i relationer och som formger dem – 

men som alltid handlar om att någon har övertag (2002:346). Foucault påpekar att det 

visserligen finns fundamentala principer kring makt men att olika typer av makt kan 

definieras. När makt ska studeras är det viktigt att definiera: ”(…) the types of objectives” 

som de som utövar makt (eller som han beskriver det: ”who act upon the actions of others”) 

önskar, så som viljan att upprätthålla ett privilegium eller tillskansa sig diverse vinster (2002: 

344). Idén om makt och maktrelationer kommer delvis ingå i analysen av muminfamiljen och 

i första hand Muminmamman. I de två kandidatuppsatser som omnämnts i 

forskningsöversikten tolkas Muminpappan vara den karaktär med mest makt i familjen, något 

jag återkommer till i min analys.  

3.2.3 Intermedialitet 

Muminböckerna är kapitelböcker bestående av text samt svartvita illustrationer. Tove Jansson 

är skapare till både texterna och bilderna vilka tillsammans utgör en helhet. Maria Nikolajeva 

talar i Bilderbokens pusselbitar (2000) om fem grundläggande typer av narration i 

bilderböcker: den symmetriska, den kompletterande, den expanderande/ förstärkande, den 

kontrapunktiska och den motstridiga/ambivalenta (Nikolajeva, 2000:22). Tove Jansson 

skapade också bilderböcker, men muminböckerna är snarast att betrakta som illustrerade 

kapitelböcker. Bilderna kan, utifrån Nikolajevas uppdelning, sägas främst fungera 

kompletterande och expanderande (som förstärkare av orden) i relation till texten. Tove 

Holländer argumenterar i sin undersökning Från idyll till avidyll (1983) för att det visserligen 

sker en växelverkan mellan text och bild i muminböckerna, men att texten är primär och 

bilden sekundär i samtliga fall (Holländer, 1983:50).  

    Det bimediala samspelet mellan text och bild uppmärksammas i analysen, uppsatsen 

innehåller därmed aspekter av en intermedial undersökning, även om huvudperspektivet är 

feministiskt. Intermedialitet kan karaktäriseras som undersökning av flera mediers samverkan 

för att skapa mening. Detta innebär att jag i min analys medvetet tar hänsyn till både det text 

och bild meddelar var för sig samt den synergi som uppstår när text och bild samverkar och 

skapar en annan, gemensam dimension (Almgren-White, 2011: 16f).  Ett intermedialt 

perspektiv kan bidra till tolkningen och påtala den inverkan bilderna har på 

meningsproduktionen. Dock är texten det primära i analysen. 
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3.3 Material  

Jag utgår i min studie från de nio illustrerade kapitelböcker om muminvärlden som Tove 

Jansson skrev och tecknade mellan 1945-1970, böcker som utgöra grunden till muminvärlden 

och vanligtvis benämns ”muminböckerna” (Westin, 1988:10).  Åtta av dessa gavs ut mellan 

1968-70 i en enhetlig utgåva kallad ”muminsviten” (Rehal-Johansson, 2006:23). Jag anser att 

böckerna går att studera som en delvis sammanhängande serie och att det därmed går att följa 

en slags utvecklingslinje genom dem. Därför har jag valt att inkludera alla nio böcker i min 

analys. I analysen ingår förutom den s.k. ”sviten” också den första bok Tove Jansson skrev 

om mumintrollen 1945, Småtrollen och den stora översvämningen, då det utifrån syftet är 

relevant att inkludera etablerandet av muminvärlden och den första skildringen av mamman.  

    Böckerna har delvis omarbetats och utkommit i reviderade utgåvor, men jag utgår alltså 

från muminsviten, den sista ombearbetning Jansson gjorde. Sviten utgör de verk som idag ges 

ut och som i huvudsak finns att tillgå i boklådor och på bibliotek (Rehal-Johansson, 2006:23).     

    Det finns undersökningar, bl.a. av Agneta Rehal-Johansson, som mycket noggrant studerat 

revideringar och ombearbetningar i muminböckerna. Jag avstår från att gå in på detta i min 

analys, i första hand eftersom det skulle bli ett alltför omfattande arbete, men också eftersom 

många av dessa revideringar inte skiljer sig från de tidigare utgåvorna i någon högre grad 

utifrån uppsatsens syfte. Analysen bygger på text och bild i följande nio verk:  

Småtrollen och den stora översvämningen (1945) /  Kometen kommer (1946/1956/1968) 

Trollkarlens hatt (1948/1956/1968) /  Muminpappans memoarer (1950/1956/1968) 

Farlig midsommar (1954/1969) /  Trollvinter (1957) /  Det osynliga barnet och andra 

berättelser (1962) / Pappan och havet (1965) /  Sent i november (1970) 

I de två första böckerna förekommer laveringar tillsammans med tuschteckningar. Efter detta 

övergick Tove Jansson till att enbart teckna med svart tusch, både mer renodlade 

linjeteckningar samt illustrationer uppbyggda av små, täta streck. Trollvinter är ett undantag, 

här förekommer ett mindre antal tuschteckningar tillsamammans med bilder skapade utifrån 

en ”scraper board”-teknik, vilket innebär att bilder skrapas fram från svart kritpapper 

(Holländer, 1983:14f). I muminböckerna förekommer både helsidesillustrationer, rektangulära 

illustrationer (ofta försedda med ram), detaljbilder av t.ex. en viss figur frilagd samt ett 

mindre antal bilder som håller sig i marginalen. Motiven växlar mellan interiörer och 

exteriörer, dramatik och stillhet, trygghet och äventyr. Bilderna i kapitelböckerna är 

genomgående svartvita, bortsett från omslagsillustrationerna. 
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4 Analys 

Här presenteras analysen av de nio muminböckerna och Muminmammans roll i dessa, utifrån 

tidigare redovisade syften och frågeställningar. Analysen utgör inte någon strikt kronologisk 

genomgång, upplägget följer snarast utvecklingslinjer. Den inleds med att närmare studera de 

huvudmotiv som etableras redan i den första muminboken och avlutas med att undersöka hur 

muminvärlden och Muminmamman som karaktär dekonstrueras i svitens sista böcker. Vissa 

böcker och avsnitt analyseras närmare och utgör en större del av undersökningen medan andra 

behandlas mer övergripande och sammanfattande. Analys av text och bild varvas löpande 

utifrån det intermediala perspektiv att text och bild tillsammans skapar konstnärlig helhet. 

 

4.1 Huvudmotiv – idyll vs. katastrof 

Småtrollen och den stora översvämningen (hädanefter: Småtrollen) utkom 1945 och är den 

första boken om mumintrollen, i vilket muminvärlden som fiktivt universum presenteras. 

Boken inleds med familjens jakt på ett hem och avslutas med att de kommer till den dal som 

sedan blir central den värld Tove Jansson härmed introducerat. Boken skrevs 1944 i ett 

Finland drabbat av krig och umbäranden, och utifrån detta perspektiv brukar muminvärlden 

ibland betraktas en pacifistisk utopi om den lyckliga familjen som samhällsform (Witt-

Brattström, 2012) – en slags motsats till den realitet i vilket den tillkom.  

    Den värld som presenteras i den första boken är på många sätt en idyll – men en idyll hotad 

av katastrof, vilket här kommer i form av en översvämning. Den dynamiska spänningen 

mellan idyll och katastrof, eller trygghet och äventyr, som introduceras i första boken är ett 

huvudmotiv som återkommer i alla muminböcker. De första böckerna i sviten (fram till Farlig 

midsommar) brukar ibland kopplas till 1700-och 1800-talets idylltradition och en längtan 

tillbaka till barndomens oskyldiga tillvaro. ”Idyll” är ett begrepp som förekommer frekvent i 

analysen som beteckning för just den värld som skildras i de tidiga muminböckerna. Idyll 

används i vid bemärkelse som betecknande något paradisiskt; en fridfull och vacker plats som 

vanligtvis står i kontrast till mer negativa företeelser (Rehal-Johansson, 2006:36f).         

     Muminmamman representerar redan från början i hög grad den trygghet och den idyll som 

äventyret och katastrofen vägs mot och hon har här en central roll, något flera forskare 

tidigare påpekat (ex Westin, 1988:148). I Småtrollen är det hon som leder sig själv och 

Mumintrollet genom äventyr och mörka faror fram till ljuset och till den dal som sedan blir 

till navet för deras idylliska, lyckliga tillvaro. I nästa bok, Kometen kommer, är idyllen 
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etablerad och Muminmamman framtonar alltmer som ”dalens hjärtpunkt” (Westin, 1988:118). 

Bilderna förstärker intrycket av Mumindalen som en evigt solig, vacker och harmonisk plats – 

men också här hotas idyllen av katastrof, denna gång i form av en komet. Vad som nu också 

framkommer är att Muminmamman inte bara representerar trygghet och idyll. Hon är också 

den som inte bara möjliggör äventyret utan ofta initierar det, i denna berättelse genom att hon 

föreslår för Mumintrollet och Sniff att de ska ge sig ut på kometjakt.  

    Den muminbok som ofta betraktas som kulmen i skildringen av den idylliska tillvaron är 

Trollkarlens hatt. Här skildras livet i dalen på ett sätt som i mycket hög grad representerar den 

utopi Tove Jansson själv menade hon från början önskat skapa. I boken gestaltas en tillvaron 

fylld av små vardagliga äventyr, ögonblicken av känslo- och lyckomättnad är många och 

soldränkt husfrid råder. Mumindalen framstår som en plats där tillvaron tycks vara ”oavbrutet 

underbar”, som Rehal-Johansson uttrycker det (2006:55), vilket speglas i bilderna och det 

faktum att tiden här ännu inte är linjär – än så länge råder evig vår och sommar i Mumindalen. 

Ur ett intermedialt perspektiv ligger fokus i bilderna i de tidiga muminböckerna ofta på 

dramatiska händelser, och bilderna förstärker och framhäver det paradisiska och idylliska.  

    En stor del av denna idyll kan kopplas till familjelivet, där Muminmamman är den centrala 

karaktären – hon är familjens överhuvud och representerar också tydligt det harmoniska och 

den lugnt förnöjsamma tillvaron. Det är dessutom mamman som i hög grad ställs mot de 

katastrofer som i de första böckerna tar sig in i och hotar idyllen. Westin tolkar detta som att 

hon representerar ”en livskraft ingen komet kan rubba” (1988:148), oavsett är det ett faktum 

att idyllen hon representerar aldrig förgörs av någon yttre katastrof. I Farlig midsommar hotar 

åter en flod, familjen tvingas lämna sin dal och flyttar istället in i en teater. Återigen gestaltas 

mamman som central i idyllen: när den nu hotas är det hon som får bestämma att de ska ge sig 

av och var de ska ta vägen. Det är också mamman som framstår som mest obekväm i den nya 

miljön – utanför dalen och den trygga idyllen är hennes roll inte längre densamma. 

   Huvuddelen av de tidiga böckerna avslutas alla på liknande sätt: Muminmamman och 

Mumintrollet återvänder till, eller vandrar runt i, dalen; idyllen har överlevt och återupprättats. 

 

4.2 Muminvärlden – mammans värld  

Ebba Witt-Brattström betraktar i artikeln ”Motståndets utopi” Mumindalen som konstruerad 

utifrån goda moderliga värderingar (Witt-Brattström, 2012) och som en representant för det 

idylliska i muminvärlden. I och med detta kan man, vilket Witt-Brattström gör i sin artikel, 

tolka Muminmamman som något av ”en regent” i muminvärlden, en fiktiv värld konstruerad 
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som en motvikt mot den då (och nu) rådande patriarkala ordningen. Är hon då någon regent? 

Muminmamman är en central karaktär och de värden hon representerar värderas 

genomgående högt. Redan i Småtrollen grundar sig denna ordning, något som syns tydligt i 

bokens sista illustration – en helsidesbild föreställande familjen samlad framför huset i dalen. 

I mitten står Muminmamman med sin väska; redan här framhålls hon som central i familjen 

som konstruktion. Foucault menar att ett samhälle utan makt inte är möjligt, och att även i 

små samhällen, såsom familjen, förekommer maktrelationer (2002:341ff). I muminfamiljen är 

mamman den centrala karaktären och gestaltas som högst i hierarkin, hon är den som oftast 

bestämmer och den vars åsikter och värderingar vanligtvis representerar det som skildras som 

”sant” och ”riktigt”. Dels är hon central i familjen och dalen, men hon har också ett övertag, 

vilket Foucault menar att makt alltid handlar om på ett eller annat sätt (2002:346), över alla 

karaktärer i muminvärlden. Hon är den med befogenheten att slutgiltigt avgöra hur saker ska 

göras och beslut fattas. När det t.ex. i Trollkarlens hatt uppstår en konflikt kring vem de 

dyrbara kungsrubinerna tillhör utses en domare (av Muminmamman) i fallet – men i 

slutändan är det ändå mamman själv som avgör allt: Hon har i detta fall därmed makt också 

över, den av henne valda, representanten för makten.  

    Men den största betydelse Muminmamman har i den fiktiva muminvärlden rör det faktum 

att hon ofta representerar de värden som betraktas som viktigast, skapade utifrån böckernas 

grundidén om en fredlig och harmonisk idyll. Frihetens betydelse är ett huvudmotiv sviten 

igenom, dels frihet att komma och gå som man vill, men framför allt friheten att få vara den 

man är. Just ”drömmen om frihet” betraktade Tove Jansson själv som den starkaste av alla 

drömmar (Westin, B. 1988:88), en dröm som hon här låter Muminmamman bli en 

framträdande försvarare och möjliggörare av. Omtanke och altruism är också mycket starka 

värden sviten igenom, även dessa två egenskaper något mamman representerar mer än någon 

annan enskild karaktär.  

    Trots att Muminmamman kan betraktas som en ”muminvärldens regent” innebär det inte att 

detta är en värld fri från patriarkala strukturer och könsstereotypa roller. Mycket som tillskrivs 

mammans roll är tvärt om stereotypt kvinnligt, hon gör t.ex. det mesta knutet till hem och 

omvårdnad, samtidigt som flera av hennes övriga egenskaper och positioner inte är det. Lena 

Gemzöe talar om fyra olika sfärer i samhället i vilka ojämlikhet mellan könen existerar, 

däribland det hon benämner en kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter 

(2004:18). Hon menar här att kvinnors omsorgs- och hemarbete samt deras erfarenheter ofta 

nedvärderas och detta skapar en bild av verkligheten där kvinnors insatser osynliggörs och 

betraktas som betydelselösa. För även om det Muminmamman representerar är delvis klart 
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kvinnligt kodade erfarenheter är detta något som (i denna fiktiva värld) genomgående 

värderas högt – istället för att nedvärderas. Muminmamman är kanske inte en rakt igenom 

feministisk figur men hennes roll är central och att betrakta som uppvärderad i förhållande till 

många av de, då och nu, rådande normerna kring manligt och kvinnligt. 

 

4.3 Idén om den goda modern 

Muminmamman är i hög grad en karaktär som kan tolkas skapad utifrån idén om den 

idealiserade goda modern, och hennes identitet bygger i huvudsak på moderskap. Hon är inte 

bara Mumintrollets mamma, trots att de är mycket nära och att separationen från modern 

brukar betraktas som ett av böckernas huvudteman utifrån psykoanalytisk läsning, hon är 

också den centrala gestalten i huset och dalen.  

    Det är inte någon traditionell kärnfamilj som gestaltas i Tove Janssons böcker, utan snarast 

är det en bohemisk och tänjbar storfamiljskonstruktion som målas upp. Muminhuset beskrivs 

i Trollkarlens hatt som ”ett vimmelhus” (s.12) fyllt av folk, men där Muminmamman är 

navet. Humanism och omtanke är som sagt centrala värderingar sviten igenom, och idén om 

den expanderande familjen som ett ideal framkommer också tydligt i böckerna och 

representeras i hög grad av Muminmamman. Hon kan på många sätt betraktas som en 

idealiserad god moder för alla och en var. I svitens första böcker kan man t.o.m. ana en 

modersroll i hennes förhållande till Muminpappan, som ofta beter sig likt ett stort barn. 

Många exempel finns på moderns omsorger – när t.ex. alla karaktärer i slutet av Trollkarlens 

hatt får varsin önskan av trollkarlen väljer Muminmamman att önska bort den melankolin hon 

anar att Mumintrollet för tillfället känner över att hans vän Snusmumriken rest sin väg. Detta 

kan tolkas som den goda modern som offrar sin egen (potentiella) lycka eller önskan för sitt 

barns, men det kan också ses som en gest från en karaktär som sitter på en stark och central 

position och som har möjligheten och viljan att kunna agera ut sin altruism. 

    Muminmamman sviker i de första böckerna aldrig sin roll som idealmodern – hon är lugn, 

tycks bära på en stor inre harmoni och kontroll och alltid beredd att hjälpa andra. De 

sistnämnda egenskaperna symboliseras av den handväska hon bär runt på och som innehåller 

allt möjligt som kan tänkas vara andra behjälpliga. Handväskan är ett viktigt attribut som 

introduceras redan i första boken och den närvarar i de flesta bilderna av mamman. I 

Trollkarlens hatt är familjen på utflykt och Muminmamman bestämmer sig, för ovanlighetens 

skull, att gå iväg ensam och vila en stund i solen. På bilden visas att hon visserligen sover ett 
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slag, men med sin väska som huvudkudde (s.78) – man kan tolka detta som att hon även i vila 

ändå främst är en mor, alltid ”redo” att ta hand om andra.   

    Idealmodern och de egenskaper som följer med denna roll manifesteras vid otaliga tillfällen 

genom böckerna, men aldrig så tydligt som i novellen ”Det osynliga barnet”. Här dyker Ninni 

upp hos Muminfamiljen, en flicka som har blivit osynlig p.g.a. att hon levt för länge med en 

dam som inte tyckt om henne. Familjen får som uppgift att hjälpa henne. Genom 

Muminmammans kärleksfulla och frihetsförankrade uppfostran, och nästan helt utan övriga 

familjens hjälp, blir Ninni steg för steg synlig igen. Myten om den goda modern vars 

omsorger aldrig upphör och som har en till synes mytiskt, medfödd känsla för omvårdnad blir 

här tydlig. Även bilderna gestaltar detta motiv och vidgar vid flera tillfällen novellens 

betydelser. En helsidesillustration visar t.ex. Muminmamman i toppen av husets trappa med 

ett ansiktsuttryck och som tydligt, tillsammans med positionen, signalerar kontroll och lugn, 

och efter henne kommer den lilla osynliga flickan (s.111). Nedanför trappan står Mumintrollet 

och blickar oroligt upp på de båda, och några steg bakom står Muminpappan, besvärat 

sneglande. Bilden kan, liksom hela novellen, läsas på ett symboliskt plan – Muminmamman 

är tydligt överst i hierarkin, ingen kan som hon se vad andra behöver och hon verkar också, 

medvetet eller omedvetet, uppskatta att befinna sig i denna överordnade position i förhållande 

till resten av familjen. Här framstår mamman som en tydligt idealiserad karaktär som alltid 

tycks veta vad alla behöver och som främst gestaltas utifrån sin relation till andra. Det finns 

en uppenbar kraft och styrka i detta – men rollen innebär också begränsningar för 

Muminmamman som individ. Lena Gemzöe menar att idén om den goda modern kan kopplas 

till den klassiska hora-madonna- bilden, där ”madonnan” representerar patriarkatets 

exploatering av moderskapet och bilden av idealmodern (Gemzöe, 2004:101), något som 

delvis gestaltas i muminböckerna. Framför allt syns detta när mamman bryter mot denna roll, 

eftersom det då blir tydligt att hon inte i första hand ses som en individ med egna behov, utan 

som någon vars huvudsakliga uppgift är att rå om andra. När hon t.ex. i Kometen kommer 

glömmer bort att skriva även Sniffs, som bor hos familjen, namn på en krokant som ska fira 

barnens hemkomst blir både Sniff och mamman bestörta – hon har brustit i den omtanke som 

genomgående definierar henne och detta är ett allvarligt brott. 

    Muminmamman kan här på ett sätt betraktas som fången i en roll, men bär samtidigt, likt 

idén feministen Nancy Chodorow utvecklat kring moderskapet, på många unika erfarenheter. 

Hon kan ses som en representant för kvinnan som genom moderskapet utvecklat diverse 

färdigheter, kunskaper och etiska värden som inte bara kan ses som värdefulla inom familjen 

utan även i samhället i stort (Gemzöe, 2004:102f). Och i muminvärld betraktas dessa värden 
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verkligen som värdefulla, ett argument för idén att den skapats utifrån, och i hög grad vilar på, 

det som traditionellt betraktats som just ”moderliga värden”.  

 

4.4 Muminmamman och Muminpappan – makt och könsroller 

Redan i första boken etableras en relation mellan Muminmamman och Muminpappan där hon 

kan ses som den mer centrala av dem, både i familjen och dalen. Hon framstår omgående som 

den med mest makt; hon tar de flesta initiativ som för handlingen framåt, och räddar också 

pappan när han för första gången dyker upp i berättelsen. Man skulle kunna hävda att normen 

därmed redan från början är något vriden och den könsmaktsstuktur där mannen betraktas 

som ”aktiv” och kvinnan ”passiv” ifrågasatt. Idén att muminvärlden skapats som en motsats 

till den krigiska verkligheten med patriarkatet som norm och kvinnan som svag och 

underordnad, kan utifrån detta åter ses som en möjlig tolkning.  

    Lena Gemzöe tar upp flera kontrahenter, likt aktivitet/ passivitet, som definierar det kvinnor 

inte är i förhållande till män, vilka betraktas som norm och vars egenskaper värderas högre 

(Gemzöe, 2004:84). I muminböckerna är, intressant nog, dessa värden inte sällan omvända: 

Mamman representerar t.ex. oftare ”gott” i relationen gott/ont, då hon nästan genomgående 

förkroppsligar de högsta värderingarna och idealen. På samma sätt står hon oftare än 

Muminpappan för ”ljus” i motsatsparet ljus/mörker, vilket t.ex. märks i relation till den mörka 

karaktären Mårran som genom sin svarta och iskalla gestalt ofta tolkas som en motsats till, 

eller en skuggsida av, Muminmamman. Hon är också i högre grad ordning än kaos, det är 

oftast hon som tar tag i situationer och hennes ord som väger tyngst. Däremot är hon mer 

”natur” i natur/kultur- kontrahenten; hon är tydligare knuten till dalen och trädgården, medan 

pappan ibland ägnar sig åt att t.ex. skriva memoarer, bygga hus eller skapa teaterpjäser. 

    I böckerna Kometen kommer och Trollkarlens hatt skildras Muminpappan långt ifrån som 

någon patriark, han påminner mer om ett nyfiket lekande barn än en mammans jämlike eller 

överman. Muminmamman har ledningen och han fogar sig eftersom hans roll helt enkelt är 

mindre betydelsefull – hon ger dock efter ibland när hon anar att det rör något Muminpappan 

vill ha. I deras relation finns även många exempel på kvinnan som bekräftande mannens 

maskulinitet, ofta med en lätt ironisk blinkning till pappans självupptagenhet, som här när han 

bestämt sig för att prova trollkarlens, något för stora och (underförstått) mycket mäktiga, hatt:  

Klär den mig? frågade Muminpappan. 
   Det gör den nog, sa Mumintrollets mamma. Ja, du ser ju riktigt manlig ut i den. 
Den är bara liksom en liten aning för stor. 
   Är det bättre såhär? frågade pappan och sköt hatten i nacken. 
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   Hm, sa Muminmamman. Visst är det bra, men jag tror nästan du ser mer värdig ut 
utan hatt. […] 
   Du har rätt, sa han. Det är inte alls som behöver prydas.  

(Trollkarlens hatt, s.16) 

Muminmamman är dock att betrakta som ”det andra könet”, så som Simone de Beauvoir 

definierar det, i det att hon sällan tillåts vara ett självständigt subjekt utan istället vanligtvis 

placeras i generella kategorier kring vad det innebär att vara kvinna eller mor. Hon är 

visserligen skapande, men har också uppgiften att bevara det skapade (de Beauvoir, 1949:17).  

     Pappan gestaltas i vissa scener som oroligare och med påtagligt mindre kontroll än 

mamman (kontrahenten ordning/kaos). När t.ex. Mumintrollet är ute på kometjakt i Kometen 

kommer skildras hur den övriga familjen väntar på honom: Mamman sitter för sig själv och 

visslar medan pappan vankar av och an ”bekymrad och i vägen” (s.127) – underförstått att det 

alltså är från mamma, som är central, han borde hålla sig borta. Bilden fördjupar det faktum 

att mamman verkar vara den med kontroll, hon avbildas i förgrunden sittandes med huvudet 

lugnt vilande i tassen, medan pappan står i bakgrunden och stirrar oroligt på sitt fickur. 

    I Muminpappans memoarer bestämmer sig pappan för att, på mammans initiativ, skriva ner 

de äventyr han upplevt i sin ungdom. Boken har tydliga drag av parodi, i första hand kopplade 

till maskulinitet och manlig självbild. Muminpappan agerar berättare på bokens ena 

berättarnivån, memoarerna, och framhäver här genomgående sig själv som unik och mycket 

betydelsefull. Det säger självfallet mycket om honom som karaktär – men också något om 

hans relation till Muminmamman och maktrelationen dem emellan. Det verkar som att han, i 

fiktionen, önskar kompensera för en reell maktobalans. Mötet med Muminmamman i slutet av 

memoarerna kan samtidigt ses som hela berättelsens höjdpunkt som den stund i vilken pappan 

förlorade det oberoende han lovprisat boken igenom, menar Glyn W Jones (1984: 54). 

    Pappan har, tycks det, en önskan om att förändra den maktrelation som råder mellan honom 

och Muminmamman, en önskan som kulminerar i Pappan och havet. I denna, svitens näst 

sista, bok går pappan inledningsvis runt i dalen och känner sig onödig. Han börjar allt mer 

drömma om en ny ordning – i vilken det är han (inte mamman) som bestämmer och har 

huvudansvaret för familjen. Han beslutar sig för att de ska lämna Mumindalen för en ö i 

havet, där han tänker förverkliga sina idéer. Pappan och havet skiljer sig från tidigare böcker i 

det att för första gången kommer inte hotet mot idyllen utifrån – utan inifrån familjen själv.  

    Inom maskulinitetsteori menar vissa forskare, däribland Joseph H. Pleeck, att för att förstå 

mäns makt över kvinnor måste man också förstå på vilka sätt män upplever att kvinnor har 

makt över dem. När det rör sig om en mer traditionell maskulinitet, som delvis är vad som 

skildras i muminböckerna, är det viktigt för män att kvinnor använder sin 
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”maskulinitetsvaliderande makt ” som får dem att känna sig just maskulina (Pleck, J. 

2009:60). Detta verkar Muminmamman inte ha något större intresse av att göra i inledningen 

av Pappan och havet (trots att hon gjort det tidigare), vilket kan tolkas som det främsta skälet 

till pappans tydliga strävan efter en ny maktrelation. Foucault talar om familjen som en 

institution i vilken maktrelationer alltid råder och omprövas, något som här gestaltas mycket 

tydligt (2002:341ff). I denna, näst sista, muminbok skiftar maktrelationerna kraftigt. 

    Det är först i Pappan och havet och när pappan, som Ebba Witt-Brattström uttrycker det, 

börjar ”leka patriark” (Witt-Brattström, 2003:211) som muminfamiljen framträder och 

gestaltas som en mer traditionell kärnfamilj. I samma ögonblick de bestämt sig för att lämna 

dalen uppstår nämligen en förändring i Muminmammans roll: Hon förvandlas från aktiv till 

passiv, något pappan spär på genom att inte tillåta henne göra i princip något alls. Väl framme 

på ön ställer hon t.o.m. ifrån sig handväskan; en tydlig symbol för att hon släppt sin tidigare 

roll och den kontroll hon haft. Ön familjen kommer till är dalens motsats, den är karg och grå 

och omgiven av ett stort, brusande hav. Skillnaden mellan dessa världar, pappans ö och 

mammans dal, är den att Muminmamman faktiskt regerade i dalen – medan den stackars 

pappan mest vilset famlar runt på ön på jakt efter mening och bekräftelse. Den nya struktur 

Muminpappan önskar skapa infinner sig alltså aldrig riktigt. Han kämpar för något konstruerat 

utifrån hans egen, och patriarkatets, idé om vad det innebär att vara en pappa och man: han 

vill bygga stora saker, gräva, vara stark, beskyddande och sörja för familjen. Detta kan tolkas 

som tydlig kritik mot en traditionell patriarkal ordning – den ordning pappan envist försöker 

inrätta på ön och vars motsats fanns hos mamman i Mumindalen. Det är en skildring av en 

man i skuggan av en kvinna, och i boken gestaltas tydligt idén om hur könsmaktsordningen 

förtrycker och hämmar såväl män som kvinnor (Alsop, Rachel m.fl. 2002:143).   

     Muminpappans besatthet av att skydda alla från fara gör honom blind för det allt mer 

uppenbara – hans beteende hotar familjens överlevnad och den tidigare så idylliska 

muminfamiljen börjar förvandlas till allt annat än en harmonisk utopi. Mamman sjunker allt 

djupare ner i ett passivt, depressivt tillstånd färgat av hemlängtan och förlorad maktposition. 

Agneta Rehal-Johansson menar att Muminmamman här kan tolkas som en kvinna som nästan 

utplånar sig själv för att hennes make ska få behålla sin självaktning (2006:143) – och, kan 

här tilläggas, sin manlighet. Den nya ordningens resultat förstärks och fördjupas nästan 

genomgående i bilderna: Figurerna tecknas små mot en väldig, kall och öde omgivning, 

pappan är ofta upptagen med sitt och mamman betraktar honom på avstånd, inte sällan från 

ovan vilket kan tolka som bildens sätt att motsäga textens och pappans idé om att han förmått 

förändra makthierarkin dem emellan. Boken slutar med att pappan till slut lyckas tända den 
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fyr han kämpat med att få igång sedan de kom till ön, och i och med detta bestämmer familjen 

sig också, efter att mamman till slut refererat till fyren som deras ”hem” (s.177), för att stanna 

kvar. I och med detta blir Pappan och havet den första bok i vilken familjen inte återvänder 

till Mumindalen och idyllen återupprättas i slutet.  

    I två av de kandidatuppsatser jag tagit del av som också analyserar mammans och pappans 

karaktärer och relation till varandra, Nilsson-Lindbergs Mamman, pappan och fyren (2010) 

och Schönbecks Muminmamman – bunden till sitt moderskap (2007), drivs tesen att 

Muminpappan är den med mest påtaglig makt. Jag menar att detta stämmer – om man enbart 

ser till Pappan och havet, eventuellt tillsammans med Muminpappans memoarer, men att det i 

sviten som helhet snarast är precis tvärt om. Och att det är just denna maktrealitet pappan är 

ute efter, och delvis lyckas, att förändra – först genom fiktionen (Muminpappans memoarer) 

och sedan även i realiteten (Pappan och havet). 

 

4.5 Världen förändras 

Som tidigare omnämnts kan Muminmamman betraktas som något av regent i dalen, och hon 

är vidare tydligast knuten till den idyll som muminvärlden från början skapats som. I och med 

Farlig midsommar börjar denna roll dock ifrågasättas – och med den idyllen. När familjen 

tvingas lämna sitt hem efter en översvämning och istället flyttar in i en flytande teater 

framstår plötsligt muminfamiljens värld, här (som ofta) i huvudsak representerad av mamman, 

plötsligt som ganska inskränkt och liten. Framför allt då Muminmamman inledningsvis har 

mycket svårt att ta in det nya eftersom hon är upptagen med att rekonstruera det gamla. Den 

nya miljön påverkar hennes roll och hennes auktoritet börjar för första gången ifrågasättas. 

Vid ett tillfälle påpekar hon t.ex. för Mumintrollet att ”om en tid ska du se att allt känns precis 

som vanligt”, något berättaren sedan kliver in och motsäger med orden: ”mamman hade 

alldeles fel” (s.36). Mamman är utanför dalen och vet därmed inte längre alltid bäst, samtidigt 

är hennes auktoritet så väl förankrad att berättaren måste påpeka att hon faktiskt har fel. 

    I och med nästa bok, Trollvinter, kommer förändring och mörker in som två nya 

huvudmotiv i sviten. Mumintrollet vaknar av misstag upp ur familjens vinteride och tvingas 

på egen hand konfronteras med en ny, kall och förändrad Mumindal. Allt utan att kunna 

vända sig till sin mamma – Muminmamman sover nämligen boken igenom. Hennes frånvaro 

är dock mycket betydelsefull, Agneta Rehal-Johansson menar att Trollvinter i hög grad 

skildrar Mumintrollets befrielse från sin mamma och ser boken som en inversion av 

Trollkarlens hatt (2006:117ff).   
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    Illustrationerna i Trollvinter är mörkare och mindre detaljerade än i tidigare böcker, som i 

hög grad skildrat ljusa miljöer fulla av detaljer. Konstrasterna mellan ljus och skugga har 

skärpts, vilket på ett tydligt sätt reflekterar berättelsens spänning mellan det trygga och det 

främmande. Detta är bara ett av flera exempel på hur bilderna i muminböckerna, utifrån ett 

intermedialt perspektiv, har tydlig återverkan på texten och ofta expanderar dess betydelse 

(Almgren-White, 2011:72). I Muminmammans frånvaro är världen otrygg och mörk, allt det 

som tidigare tett sig som självklart börjar nu ifrågasättas, inget är längre säkert. I denna bok, 

där mamman i rollen som ”regent” inte är fysiskt närvarande, är det istället två andra figurer 

som i första hand styr: den mörka gestalten Mårran, som ofta brukar tolkas som en motats 

eller en skuggsida till Muminmamman, en sida som trängs undan av både henne själv och 

Mumintrollet, samt Isfrun, en version av Döden. I denna mörka och kalla värld, en tydlig 

motsats till den i vilken mamman regerar, är det åter kvinnor som har makten – muminvärlden 

är även vintertid feminint snarare än maskulint styrd. Mörkret finns i Mumindalen, vilket blir 

tydligare ju längre fram i sviten man kommer, och Trollvinter är den första bok i vilken den 

idylliska värld som introducerats i de tidiga böckerna tydligt börjar ifrågasättas och förändras. 

     I slutet av Trollvinter vaknar mamman och samtidigt kommer, symboliskt nog, också den 

första solen fram. Idyllen, och Muminmammans roll, är därmed för stunden återupprättad – 

men inte för länge. I Pappan och havet lämnar familjen som sagt sin ö, och i och med detta 

förändras mammans roll för alltid. Det är inte bara hennes maktposition som nu förskjuts, hon 

kommer också att för första gången avvika från sin roll som den goda modern och istället gå 

in, och upp i, sig själv. Det modersideal hon tidigare representerat är satt i förändring.  

   I sin hemlängtan och sorg börjar mamman rita upp Mumindalens trädgård på de kala 

fyrväggarna. Hon går fullständigt in i sitt skapande, hon ignorerar familjen och låter inte 

någon annan vara med – målandet är bara hennes. Detta är första gången, menar Glyn W 

Jones, som Muminmamman tillåts vara lika självupptagen som pappan (1984:95). En 

illustration föreställer mamman målandes två Muminmammor på väggen: Den ena bär en 

väska i handen, den andra håller i ett äpple (s. 164). Bilden har bl.a. tolkats som att äpplet 

symboliserar bortträngd erotik och lust (Rehal-Johansson, 2006:152), men den kan också 

representera en annan roll, en roll som koncentrerar sig mer på mamman som individ och 

mindre på vad hennes omgivning önskar. I detta kan man ana en förändring som är positiv för 

henen, där hon inte behöver axla rollen som den ideala modern, utan tillåts ägna sig åt ett helt 

individuellt behov. I slutet av boken har alla familjemedlemmars roller förändrats: pappan 

tvingas erkänna att han inte kunnat axla den maktroll han drömt om och mamman har 

accepterat sin, delvis, nya roll och hemmet på ön. Man kan utifrån detta säga att berättelsen 
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avslutas med att karaktärerna får en mer realistisk syn på tillvaron och familjelivet jämfört 

med den tidigare mer idealiserade. Mamman och pappan ger delvis upp idén att försöka skapa 

den verklighet de själva vill ha, för att istället acceptera och leva i den värld som existerar runt 

dem. Familjen har i och med Pappan och havet avidylliserat dalen – men också varandra.  

 

4.6 Avskedet av en mamma och en idyll  

I muminsvitens sista bok, Sent i november, är muminfamiljen inte närvarande. Istället får man 

följa ett antal figurer som alla söker sig till dalen på flykt undan ensamheten och på jakt efter 

en idyll. När de når fram finns dock inget av det de längtat till kvar – familjen är borta, huset 

igenbommat och den tidigare så levande dalen står öde och grå. Denna bok kan betraktas som 

det slutliga avskedet till muminvärlden och därmed även till Muminmamman, baserat på 

hennes starka koppling till den fiktiva värld Tove Jansson skapat. Boken brukar ofta beskrivas 

som en metaroman om muminvärlden (t.ex. Witt-Brattström, 2003). 
    De figurer, bl.a. den lilla homsan Toft och Filifjonkan, som kommer till dalen söker alla 

idén om den idylliska platsen och den lyckliga familjen (de har knappt varit i dalen tidigare) 

snarare än något reellt, och det är därmed i första hand brottet mot denna idé de tillsammans 

sörjer. Bilderna förstärker den stämning av oro och ensamhet som råder boken igenom, både 

motiv- och stilmässigt skapas en tydlig kontrast till den idylliska sommarvärld som skildrats 

tidigare. Bilderna är grådaskiga, de saknar ramar och ger nästan genomgående intrycket att 

vara som upplösning – dalen och familjen är nu inget mer än ett minne som långsamt håller på 

att suddas ut. Illustrationerna i de senare böckerna betraktas vanligtvis som mer psykologiskt 

gestaltande, något som syns tydligt i Sent i november. 

    Muminmamman är, precis som i Trollvinter, påtagligt närvarande i sin frånvaro, vilket 

stärker tesen om henne som den kanske mest framträdande karaktären i familjen och dalen. 

Både Filifjonkan och Toft bär på en romantiserad bild av henne som egentligen säger mer om 

dem själva och deras behov, en bild med tydliga drag av myten om den goda modern; hon 

som alltid offrar sig och är konstant god. Filifjonkan försöker sig, på eget initiativ, allt mer på 

att axla rollen som Muminmamma, något som såklart visar sig vara alldeles omöjligt:  

Hördu filifjonka, sa Mymlan allvarligt. Jag tror inte att man kan bli en 
Muminmamma bara för att man flyttar köksbordet utomhus.  
 Filifjonkan reste sig och ropade: Mammor hit och mammor dit! Är de nu så 
märkvärdiga! En slarvig familj som inte ens städar sitt hus fast de får städa och inte 
lämnar minsta lilla brevlapp efter sig fast de vet att vi… fast de vet. 
                                                                (Sent i november, s.108) 



22 
 

    Citatet visar inte bara på omöjligheten att ersätta Muminmamman som idé och minne, utan 

också karaktärernas besvikelse över att mamman inte längre uppfyller sin roll som den 

ständigt närvarande, älskade goda modern.  För mamman är borta och dalen som idyll finns 

inte mer. Bokens tydliga metafiktiva drag innebär att det blir svårt att inte tolka detta som att 

Muminmamman, och den värld hon representerar, från början till slut kanske aldrig var något 

annat än en dröm. En verklighetsflykt. Homsan Toft är den figur som mest av alla är besatt av 

Muminmamman som idé, han tänker konstant på henne och blir allt mer desperat över att hon 

inte verkar komma tillbaka. Snusmumriken, som också saknar familjen, varnar den lilla 

homsan vid ett tillfälle att akta sig ”för att låta saker bli för stora” (s.105), en rad som kan 

uppfattas som en av bokens nyckelmeningar. Tofts tankar visar att drömmen om den idylliska 

världen med den ideala Muminmamman i centrum helt enkelt vuxit sig för stor och 

orealistisk. Familjen kunde inte leva upp till den utan lämnade dalen och konfronterades med 

en ny, mer realistisk verklighet i Pappan och havet, och i Sent i november avslutas sviten 

genom att dessa figurer (tillsammans med oss läsare) också tvingas göra upp med och delta i 

dekonstruktionen av mamman och den fiktiva värld hon regerat över. 

    Ifrågasättandet av huruvida tillvaron i dalen verkligen var så idyllisk på riktigt påtalas först 

av figuren Mymlan, Hon berättar för den lilla homsan om ”baklandet”, en mörk skog bakom 

köket som aldrig omnämnts tidigare, dit familjen gick när de ”var dystra och arga och ville 

vara ifred”, en utsaga Toft vägrar acceptera: ”Mamman var aldrig sån! Hon var likadan hela 

tiden!” (s.120). Toft verkar inte bry sig om huruvida resten av familjen hade mörka sidor, men 

hans idé om Muminmamman får inte förändras – den verkar hänga för starkt samman med 

både hans verklighetsuppfattning och hans drömmar. Det finns med andra ord en påtaglig 

ovilja från honom att betrakta Muminmamman som en individ, hon är idén om det evigt goda 

och trygga – essensen av det muminvärlden från början skapats som. Därför blir också idén 

om mamman som en karaktär bestående av både onda och goda egenskaper det som här 

motarbetas in i det sista. Om man i de första muminböckerna kan se idyll kontra katastrof som 

ett grundmotiv där yttre faktorer hotar idyllen, är Pappan och havet boken där familjen hotar 

idén om sig själv. Här i slutet är det istället familjen, i första hand mamman, som hotar andras 

idé om både dem själva, familjen och det lyckliga livet i dalen.  

    Det är ”uppgörelsen med den stora modern” som nu äger rum (Witt-Bratttröm, 2012), och 

den inleds med att Toft kliver ut i baklandet som Mymlan berättat för honom om. Drömmen 

och idén om Muminmamman beskrivs som ”overklig” (s.158) och homsan Toft tvekar allt 

mer över vad som är sant och inte. Ute i baklandet finner Toft dock en ny plats, en plats som 
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aldrig tidigare blivit omskriven och som därför är fri från drömmen om idyllen och 

Muminmamman: 

”Hans berättelse om dalen och den lyckliga familjen bleknade och gled undan, 
mamman gled undan och blev avlägsen, en opersonlig bild, han visste inte ens hur 
hon såg ut. […] Här hade mamman gått när hon var trött och arg och besviken och 
ville vara ifred (…) Homsan Toft såg nu en alldeles ny mamma och hon föreföll 
honom naturlig. ” 

(Sent i november, s.160). 

 

Här accepterar Toft till slut att den idé han haft om Muminmamman, och kanske också om 

hela muminvärlden, inte var mer än en samling romantiska tankar som saknade full 

förankring i verkligheten. Man kan också tolka det som att en ny mamma uppstår i samma 

ögonblick som den andra, idylliserade, dekonstrueras – en mamma som är tillåts vara ett 

subjekt, en individ som är både ledsen och glad snarare än representant för en patriarkal myt 

om det evigt och oföränderligt moderligt goda. I Sent i november blir med andra ord det som 

filosofen Elisabeth Badinter skriver om i sin bok Den kärleksfulla modern bekräftat: idén om 

en naturlig och universell modersinstinkt och kärlek är seglivad – men i slutändan inget annat 

än en myt (1980:267). När detta så bekräftats är den sista boken i sviten slut, vilket återigen 

stärker kopplingen mellan Muminmammans karaktär och den fiktiva värld som här tas avsked 

från. Man kan också belysa slutet utifrån ett metaperspektiv, och då kan den föräldralösa 

homsan Tofts dröm om familjen och mamman tolkas som en hyllning till fiktionen – den kraft 

som finns i sagor om idyll, frihet och moderskärlek – och därmed också som en hyllning till 

de tidigare böckerna i muminsviten. Samtidigt säger detta slut oss också att man måste kunna 

skilja mellan saga och verklighet, oavsett om det gäller en hel värld, eller en enda mamma. 
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

Den här undersökningens syfte har varit att se närmare på Muminmammans roll i de nio 

kapitelböcker Tove Jansson sammantaget skrev om muminvärlden mellan 1945-1970. Utifrån 

ett i första hand feministiskt perspektiv, tillsammans med Foucaults maktbegrepp och idén om 

den goda modern, har jag visat att det går att betrakta mammans roll i dalen och familjen som 

central, men även konstaterat att hennes karaktär delvis är könsstereotypt konstruerad och 

bygger på, för henne som individ, begränsande och patriarkala idéer om den goda modern. 

Jag har också försökt visa hur text tillsammans med bild bildar en konstnärlig helhet i 

böckerna. Utan bilderna hade muminböckerna inte alls varit desamma – det intermediala 

perspektivet har därmed använts som ett stöd för min tematiska läsning, men det feministiska 

teoretiska perspektivet har varit det centrala. 

    I min analys har jag betraktat muminvärlden som en värld med allegorisk status, ett eget 

fiktivt universum som på många sätt speglar vår, men samtidigt utgör en egen värld att kliva 

in i och lära känna utifrån dess specifika lagar. Karaktärerna i böckerna, Muminmamman, 

Muminpappan och Mumintrollet osv., är på en och samma gång typer som kan representera 

det allmänmänskliga samtidigt som de kan betraktas som individer. Därför, menar jag, kan de 

utgöra en del av en konstruktion och önskan om att se på världen på ett nytt sätt, ett sätt att 

bryta mot normer och konventioner och ett sätt för Tove Jansson att i text och bild skapa en 

något annorlunda tolkning av verkligheten, med andra förutsättningar och möjligheter. Detta 

menar jag blir uppenbart i studien av Muminmamman; hon kan å ena sida ses som den ideala 

modern och trygghetens nav, men är å andra sidan också en individ med egna önskningar och 

drivkrafter – något som framkommer tydligare mot slutet av sviten. Men framför allt bryter 

muminvärlden, som ”samhälle” betraktat, mot verklighetens normer; här är en mamma regent 

och dessutom representant för de egenskaper och kunskaper som värderas högst och, på ett 

sätt, därmed också funderar normerande. 

    Utifrån min analys menar jag att det går att betrakta muminvälden som fiktivt konstruerat 

universum, något Ebba Witt-Brattström är inne på i ”Motståndets makt”, som en värld där 

kvinnan, modern och de värden hon representerar (omsorg, frihet, individualism, altruism 

osv.) är de centrala. Muminmamman är denna världs regent, i den mån en regent finns i en 

fredlig utopi, och de värden hon representerar är primära. Det är mamman, inte pappan, som 

utgör normen och han definieras oftast i förhållande till henne – i den första boken 

förekommer Muminpappan t.ex. inte ens förrän alldeles i slutet, det är mamman som 
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målmedvetet söker efter både honom och dalen som blir deras hem. Muminvärlden, som sitt 

egna imaginära universum, kan tolkas som en konstruktion som bygger på, och därför också 

framhåller, kvinnans och moderns erfarenheter samt de goda moderliga värderingar som här 

ligger till grund för en fredlig, harmonisk och humanistisk tillvaro. Detta i motsats till det 

samhällssystem som råder i den patriarkala verklighet, där delvis andra värden är de starkaste 

och mest betydelsefulla. Denna tes stärks om inte annat av det faktum att det är först i svitens 

näst sista bok, då Muminpappan drar med familjen från dalen till en öde ö där han försöker 

införa patriarkala värderingar och strukturer, som familjen och idyllen börjar falla samman på 

allvar. Det framhålls ofta i analys och forskning kring Tove Janssons författarskap att hon 

saknar egentliga budskap eller önskan att moralisera i sina muminböckerna – mer än en vilja 

om att lyfta individens, drömmens och fantasins betydelse. Detta är visserligen centralt i 

böckerna, men jag menar att det ändå också, t.ex. i Pappan och havet, finns tydliga drag av 

kritik mot pappans regression samt av den ”maskulinitetsvaliderande makt” han kräver att 

mamman ska utöva för att bekräfta honom. Därmed menar jag att det i sviten finns en kritik 

av hela den könsmaktsordning som skapar stereotyper kring hur både män och kvinnor bör 

bete sig, enbart utifrån sina kön. Flätar man här in resonemanget om de kontrahenter mellan 

manligt och kvinnligt som tidigare omnämnts är det dessutom, utifrån ett feministiskt 

perspektiv, tydligt att Muminmamman bär på flera värden som kan betraktas som mer 

manliga och, ur ett patriarkalt perspektiv, mer värda, såsom aktiv (aktiv/passiv), gott (gott/ont) 

och ordning (ordning/kaos). Samtidigt är hon också en tydlig bärare av värden som i första 

hand, utifrån samma patriarkala norm, uppfattas som kvinnliga, såsom natur (natur/kultur), 

känsla (förnuft/ känsla) och intuition (logik/intuition) – värden som alla är mycket centrala i 

muminvärlden. 

    Maktrelationer och mammans position överst i hierarkin är något vissa andra, i texten 

omnämnda kanditatuppsatser om Muminmammans och Muminpappan delvis missat, då de 

valt att fokusera sin analys enbart på Pappan och havet och Muminpappans memoarer. Båda 

dessa böcker skildrar hur pappan arbetar för att få mer makt och ökat privilegium i rollen som 

den som bestämmer och tar hand om familjen (maktrelationer omprövas ju ständigt, enligt 

Foucault), ett privilegium jag anser min analys visat i grunden främst är mammans. 

    Muminmamman är alltså en karaktär, men också en idé om något större, ett 

förkroppsligande av drömmen om en trygg värld där kärlek, frihet och respekt för allas unika 

identitet är det allra viktigaste. Men hon bär också klart könsstereotypa drag och 

förkroppsligar rollen som den goda modern, hon som offrar sig själv för andra, ständigt 

bekräftar sin omgivning och sin make och sällan sätter sig själv i första rummet. Detta är, ur 
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ett feministiskt teoretiskt perspektiv, klart problematiskt, framför allt då denna idé kan 

betraktas som representerande patriarkatets ideologi och ett exploaterande av moderskapet 

och bilden av idealmodern (idealkvinnan). Denna bild av mamman gestaltas som självklar i 

de tidiga böckerna men börjar sedan ifrågasättas, problematiseras och till slut dekonstrueras. 

Muminmamman växer sig för stor, eller snarare den idealiserade idén om henne som objekt, 

så pass att karaktärerna i den sista boken relaterar till henne mer som en myt än en realitet och 

en individ. En myt som i och för sig delvis utgjorde grunden för den värld som etableras i de 

första böckerna men som inte kan tillåtas fortsätta så som världen utvecklas. 

    I Sent i november blir den lilla homsan Tofts bild av mamman så småningom allt mer 

realistiskt. Men muminböckerna har samtidigt också ett huvudmotiv som rör fantasins och 

drömmens betydelse. Idén om mamman var, utifrån detta perspektiv, kanske nödvändig – för 

den ensamma lilla Toft, för författaren Tove Jansson och kanske också för oss läsare. Men 

den kunde inte bestå utan att ifrågasättas eftersom den var just en idealisering. Idén om den 

goda modern börjar dekonstrueras från och med Farlig midsommar, i vilken jag menar att 

Muminmammans världsbild för första gången problematiseras och ifrågasätts. Teatern blir i 

denna bok en fond och en symbol för temat kring de roller vi alla spelar – även figurerna i den 

muminvärld vi tagit för given är trygg och oföränderlig. Och allt eftersom mamman (och 

resten av familjeidyllen) dekonstrueras, sker samma sak med den fiktiva värld i vilken hon 

utgjort grunden. När Muminmamman i sista boken blir till en ”vanlig” mamma, en individ 

som är både glad och ledsen, kan inte den muminvärld hon representerat, och vars värden jag 

menar hon förkroppsligat, förbli den fiktiva utopiska värld den en gång skapats som. Därmed 

kan Sent i november ses som ett avsked av mamman och den värld hon lämnat och, som jag 

tolkar det, vare sig hon eller familjen någonsin kommer att återvända till. Detta eftersom den 

värld som en gång skapats inte längre existerar, inte som annat än en dröm eller minne om 

något som en gång var.  

    Men muminböckerna finns kvar. Och de kan läsas om och om igen – drömmen är och 

förblir därmed viktigare och större än verkligheten och säger kanske också mer om oss, vilka 

vi är och vilka vi vill vara. Tove Janssons figurer och det fiktiva universum där 

Muminmamman är navet är fortfarande populära och djupt älskade av många, stora som små, 

och detta har sannolikt att göra med det sätt på vilket muminvärlden både tycks likna vår 

samtidigt som den utgör sitt alldeles egna universum. Ett universum där var och en har 

friheten att vara just så som de är, där solen (nästan) alltid lyser och där en stornäst mammas 

kunskap och omtanke övervinner alla hot och katastrofer.  
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