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1. Inledning 
En av retorikens mest intressanta dimensioner är dess skapande funktion, det vill säga att 

språket och orden konstruerar och konstituerar normer som påverkar vårt samhälle. Inom 

modern retorikforskning talas det om språkets ideologiskapande funktion. Inom gränserna för 

denna retoriska funktion ligger till exempel genuskonstruktioner. Genom dessa 

ideologiskapande genuskonstruktioner lär vi oss till exempel hur vi ska uppfatta och tolka 

könsbundna tankar kring vad som anses ”manligt” och ”kvinnligt”. Dessa två konstruktioner 

är inte endast ord som betecknar biologiskt kön, de beskriver även sätt att agera, sätt att prata 

och sätt att uppfatta sig själv och sin omvärld. Denna uppsats har en utgångspunkt i 

antagandet att den genusbundna retoriken är ett socialt skapat fenomen och att språket inte 

kan kopplas till biologi. När vi föds tilldelas vi ett kön och utifrån denna tilldelning förväntas 

vi sedan agera utefter vad som anses lämpligt och genusnormativt. Vårt heteronormativa 

könssystem tilldelar oss människor tankesätt och ideologier som utgår från genusstereotyper 

bundna bland annat till en onyanserad biologiuppfattning. För att motarbeta detta 

klassificerande system ägnas en del av den moderna feministiskt inriktade retorikforskningen 

till att analysera och granska ideal och beteenden. Den grundläggande tanken för retorisk 

forskning med fokus på genuskategorisering är att nedteckna språkliga kulturella processer i 

vilka genus skapas. Förhoppningen är att denna typ av forskning kan leda samhället till en 

förståelse för hur män och kvinnors språk bedöms olika och motarbeta denna språkliga 

bedömning. 1  

Under 2000-talet har intresset för genusforskning inom retoriken och litteraturvetenskapen 

ökat. Med detta intresse har även engagemanget för frågor kring hur ord och handlingar 

skapar och formar genuskonstruktioner vuxit sig starkare. Inom barn- och 

ungdomslitteraturen diskuteras ofta den didaktiska språkdimensionen, den moralskapande 

dimensionen som uppstår när ett barn tar del av det litterära språket och efterhärmar 

karaktärers beteenden, värderingar och uttryck. Det är således tydligt att språkets 

attitydskapande funktion och den persuasiva retoriken har en självklar roll inom forskningen 

om barn- och ungdomslitteraturen. I dagens barnboksvärld finns många nya böcker som 

behandlar genus på moderna och ifrågasättande sätt, men även gamla klassiker med ett mer 

stereotypt genusuttryck lever kvar som en del av vår barnlitterära kanon. Tove Janssons 

																																																													
1 Donna M. Nudd & Kristina L. Whalen, ”Feminist analysis”, Rhetorical criticism: perspectives in action, Jim 
A. Kuypers (red.), Lanham MD: Lexington Books 2009. s. 259. 
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muminböcker är ett exempel på klassiska böcker som fortfarande idag är populära bland såväl 

barn och unga som hos vuxna, trots att den äldsta av böckerna har över 70 år på nacken. I sina 

böcker använder Jansson ett stort mått av ironi när hon beskriver sina muminkaraktärer. 

Denna ironisering visar sig i form av tillspetsade karaktärer som utmanar läsarens 

föreställningar kring vad det innebär att uppfattas som manlig eller kvinnlig. Som vuxen 

läsare roas jag av de kvinnliga karaktärernas extrema framtoning, jag skrattar åt deras 

ständiga behov av att bli räddade och bekräftade av de manliga karaktärerna. Men jag ställer 

mig även frågande till hur dessa kvinnliga karaktärer är en representation och en etablering av 

genusstereotyper som sker utanför texten. Jag vill med denna uppsats undersöka Janssons 

kvinnliga muminkaraktärer och analysera hur deras femininitet skapas och konstitueras i 

böckerna om Mumindalen. Detta för att undersöka hur en läsare som inte uppfattar ironin i 

framställningen kan påverkas i sina tankar kring genus. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
I denna uppsats avser jag att göra en ideologikritisk retorisk analys av Tove Janssons 

muminböcker. Syftet är att visa hur femininitet konstrueras hos verkens kvinnliga karaktärer. 

En hypotes är att dessa feminina karaktärskonstruktioner bidrar till att upprätthålla 

genusnormativa attityder i samhället, och jag vill diskutera denna fråga i uppsatsen. Analysen 

utgår från samtliga böcker i muminserien: Småtrollen och den stora översvämningen (1945), 

Kometen kommer (omarbetning från 1968 av Kometjakten (1946)), Trollkarlens hatt (1948), 

Muminpappans memoarer (omarbetning från 1968 av Muminpappans bravader skrivna av 

honom själv (1950)), Farlig midsommar (1954), Trollvinter (1957), Det osynliga barnet 

(1962), Pappan och havet (1965), Sent i november (1970). 

Genom en retorikvetenskaplig undersökning av muminböckerna hoppas jag kunna bidra med 

ny kunskap till den redan omfattande forskningen kring Tove Janssons muminvärld inom 

litteraturvetenskapen. Jag hoppas att min analys av muminböckerna ska kunna beskriva 

språkets och retorikens ideologiskapande funktion i dessa böcker och hur detta kan bidra till 

att upprätthålla genusnormer i samhället.  

Fyra huvudsakliga forskningsfrågor har stått i fokus för denna uppsats: 
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• Vilken till samhället kopplad retorisk situation bemötte muminböckerna då de gavs 

ut?  

•  Hur konstrueras femininitet hos de kvinnliga karaktärerna i muminböckerna?  

• Vilken ideologiskapande funktion får de kvinnliga karaktärerna?  

• Hur kan dessa karaktärsporträtt anses bidra till att påverka läsarens uppfattning kring 

genusnormativa konstruktioner?  

 

Den första frågan syftar till att sätta böckerna i ett retoriskt sammanhang och visa hur de kan 

tänkas påverka läsaren, det vill säga hur böckerna kan tänkas bemöta en reell 

samhällsproblematik och erbjuda en lösning av problemet för läsaren att övertygas av. Fokus 

kommer ligga på den dåtida retoriska situation som fanns när Jansson valde att publicera 

böckerna, dock kommer analysen av den retoriska situationen visa att stora delar av dåtidens 

situation är gällande även i dagens samhälle. Den andra frågan strävar efter att analysera de 

kvinnliga karaktärerna och undersöka hur deras femininitet skapas. De sista 

forskningsfrågorna är avsedda att lägga ytterligare en ideologikritisk nivå till analysen. De 

ställer frågor kring vilken ideologi de kvinnliga karaktärerna kan sägas representera, men 

syftar även till att diskutera hur de kvinnliga karaktärernas uppträdande kan ha en persuasiv 

funktion. Det vill säga, hur karaktärsbeskrivningarna har möjlighet att påverka läsarens 

uppfattning om genus och genuskonstruktioner.  

 

1.2. Teori 
De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats utgår från moderna retorikteorier som 

definierar och förklarar hur vi idag kan betrakta retoriken som disciplin och dess funktion i 

samhället. Bland annat har dessa teorier en utgångspunkt i att retoriken är levande inom alla 

kommunikativa forum, vilket inkluderar all text och allt tal. Det innebär att ett retoriskt objekt 

inte behöver utgöras av en uttalad debatt eller ett traditionellt hållet tal. Min definition av 

retoriken är att allt som har en sändare och en mottagare är att anse vara kommunikation och 

således även ha en retorisk dimension. En kommunikativ retorisk handling behöver därmed 

inte ha ett uttalat eller tydligt budskap. Budskapet kan utgöras av alla möjliga komponenter 

som har möjlighet att påverka mottagaren. Detta innebär i ett bredare perspektiv att den 

retoriska dimensionen uppstår i en symbolskapande avkodning som sker i kommunikationen 
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mellan sändare och mottagare. Den övertygande delen i den kommunikativa retoriska 

handlingen ligger således i den avkodning som krävs för tolkningen av symboliken i det 

objekt som studeras. Det innebär att retoriken för mig är en mening- och symbolskapande 

mellanmänsklig handling. Denna dimension är ett sätt att betrakta retoriken men inte den enda 

definitionen av disciplinen.  

 

1.2.1. Litteraturens symbolskapande retorik  

En huvudsaklig utgångspunkt för uppsatsen är den retorisk-pragmatiska synen på fiktion som 

innebär att litteraturen betraktas som en retorisk handling. Den retorisk-pragmatiska 

synvinkeln innebär att litteraturen inte betraktas som ett argument som gör anspråk på att 

berätta en sanning eller att den avser diskutera en tesdriven fråga. Istället betraktas den 

litterära fiktionen som ett medium som syftar till att ge en bild av den verklighet som läsaren 

befinner sig i. Genom den bild som förmedlas kan texten påverka och förändra läsarens 

uppfattning om verkligheten.2 Denna utgångspunkt innebär att den här uppsatsen lägger stort 

fokus på att diskutera vem mottagaren av muminböckerna är, hur denna mottagare kan 

uppfatta texten och vad texten kräver av och förväntar sig av mottagaren. Enligt Sofi 

Qvarnström, vars introduktionstext till en retorisk skönlitterär läsning jag inspirerats av i 

denna uppsats, ger den retorisk-pragmatiska infallsvinkeln förutsättningar för att analysera 

litteraturens ideologiskapande funktion. Detta kan göras genom att sätta litteraturen i relation 

till exempelvis den samtid texten är skriven i, till författarens liv och leverne, till mottagarnas 

kulturella referensramar, eller till den historiska kontext som texten är skriven i.3  

Synen på språket och retoriken som symbolskapande kopplas ofta samman med namn som 

I.A. Richards, Wayne Booth och Kenneth Burke. Richards var en av de kritiker som tidigt 

intresserade sig för skönlitteraturens språkliga övertygande dimension. Han konstaterade 

bland annat att ord i sig själva inte har någon innebörd utan att betydelsen av ord är en 

funktion av den kontext de ingår i.4 Det innebär att ord och mening är ett resultat av en 

symboltolkning som läsaren gör utifrån sina erfarenheter av den verklighet som texten sägs 

																																																													
2 Sofi Qvarnström, ”Fiktion som retorik”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik 
Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. s. 158. 
3 Qvarnström 2014. s. 154. 
4 I. A. Richards & C. K. Ogden, ur: ”The meaning of meaning”, The rhetorical tradition: readings from classical 
times to the present, 2:a uppl., Bruce Herzberg & Patricia Bizzel (red.), Boston: Bedford/St. Martin´s 2001. s. 
1274. 
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berätta om. För Richards är symbolisk mening alltid retorisk eftersom språket inte endast är 

en reflexion av symboliska referenser utan även ett verktyg för att skapa mening och syfte.5 

Detta innebär att litteraturens retoriska dimension är komplex och att litteraturen alltid kräver 

en tolkning i vilken vår uppfattning om verkligheten skapas och förändras. Att litteraturen 

påverkar vår uppfattning om verkligheten är således dess viktigaste retoriska funktion enligt 

Richards.6 

I likhet med Richards är även Kenneth Burke av uppfattningen att litteraturen är en 

privilegierad form av språk som kräver en symbolisk tolkning, något som gör litteraturen 

retorisk i sin karaktär.7 Burke är bland annat känd för sin teori om identifikation. Med 

identifikation menas att den litterära framställningen blir persuasiv först när mottagaren av 

den kan identifiera sig med någon del utav budskapet, det vill säga sändaren, innehållet, 

syftet, språket etc.. Burke uttrycker det enligt följande: ”A is not identical with his colleague, 

B. But insofar as their interests are joined, A is identified with B even when their interests are 

not joined, if he assumes that they are, or is persuaded to believe so.”8 Citatet beskriver hur 

identifikation inte förutsätter direkt imitation, utan att identifikation uppstår när två parter 

delar samma tolkning av den språkliga handlingen. Burke menar med detta att en av 

litteraturens övertygande funktioner är att identifiera och namnge situationer som läsaren 

känner igen och värderar som sanna.9 För Burke är någon form av identifikation en 

förutsättning för att övertygandet ska få kraft. Detta innebär att retoriken delvis syftar till att 

nå kraft att skapa en delad verklighetsuppfattning mellan retor och publik. Detta innebär i sin 

tur att alienation, eller osämja, är en grundförutsättning för retoriskt identifikationsskapande. 

Om människor var av samma uppfattning från början skulle det inte finnas någon anledning 

att försöka skapa en sammanhållen bild av verkligheten.10  

En väg till att förstå identifikation i litterära texter är att analysera berättartekniken. 

Identifikation uppstår, som ovan sagt, när läsaren och texten delar en uppfattning om 

verkligheten. Denna verklighet presenteras allt som oftast genom de karaktärer, eller de 

																																																													
5 I. A. Richards, ur: ”The philosophy of rhetoric”, The rhetorical tradition: readings from classical times to the 
present, 2:a uppl., Bruce Herzberg & Patricia Bizzel (red.), Boston: Bedford/St. Martin´s 2001. s. 1286. 
6 Richards & Ogden 2001. s. 1280.  
7 Bruce Herzberg & Patricia Bizzel (red.), The rhetorical tradition: readings from classical times to the present, 
2:a uppl., Boston: Bedford/St. Martin´s 2001. s. 1271.  
8 Kenneth Burke, ur: ”A rhetoric of Motives”, The rhetorical tradition: readings from classical times to the 
present, 2:a uppl., Bruce Herzberg & Patricia Bizzel (red.), Boston: Bedford/St. Martin´s 2001. s. 1325. 
9 Burke 2001. s. 1328. 
10 Burke 2001. s.1328. 
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berättarröster, som förekommer i texten. Booth utgår från att berättartekniken i en litterär text 

kontrollerar och formar läsarens respons av texten. Således är det författarens uppgift att 

genom olika berättarperspektiv applicera sin bild av verkligheten på läsaren och genom detta 

påverka läsarens uppfattning av verkligheten.11 Qvarnström menar att Booths teori innebär en 

förståelse för att läsakten i sig själv är en retorisk handling.12  

Booths användning av begreppen telling och showing är ett av många möjliga angreppssätt 

vid en retorisk analys av en litterär texts berättarperspektiv. Med showing avses en 

utsmyckad, en artistisk, framställning av en händelse som läsaren upplever genom ett 

”utifrånperspektiv”. Telling är en framställning som har en distinkt närvaro av en subjektiv 

berättarröst. Denna framställning präglas av känslan att uppleva händelseförloppet ”genom” 

en specifik karaktär.13 De två berättarperspektiven ger författaren möjligheter att bestämma 

hur framträdande ett ställningstagande eller åsikt ska vara. Booth hävdar att i skönlitterär text 

måste läsaren acceptera vad som berättas och framställs som sant.14 Detta innebär att 

författarens ideologi alltid finns närvarande i texten på ett eller annat sätt, även om 

framställningen är ironiskt framställd. Genom de två berättarperspektiven showing och telling 

kan författaren reglera hur framträdande författarens egna åsikter ska vara.15 Om 

berättarperspektivet utgår från telling erbjuds läsaren endast att uppleva och reagera utifrån en 

specifik karaktärs synvinkel vilket ofta innebär att händelseförloppet lämnas oförklarat. 

Konsekvensen blir att läsaren själv måste finna ett lämpligt sätt att reagera, det krävs av 

läsaren att se utanför karaktären för att kunna analysera upplevelsen.16 Detta är svårt eftersom 

vi som läsare alltid påverkas av karaktärens upplevelser kring moral och ideologi etc. Detta 

innebär att för författaren är telling-perspektivet en möjlighet att ”gömma” sina egna åsikter 

genom att låta en karaktär stå för dem och uttrycka dem på ett sätt som förblir okritiserat 

genom berättarperspektiven.17  Showing i sin tur fungerar förklarande för läsaren. Showing är 

mycket mer ”stämningsskapande” än telling vilket innebär att läsarens uppfattning om 

händelsen påverkas och formas i högre grad.18 Booth menar att även showing-perspektivet är 

präglat av författaren i högre grad än telling eftersom författaren sätter gränserna för den 
																																																													
11 Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, 2:a uppl., London & New York: University of Chicago Press 1983. s. 
xiii–xiv.  
12 Qvarnström 2014. s. 151. 
13 Booth 1983. s.8.  
14 Booth 1983. s. 3. 
15 Booth 1983. s.20. 
16 Booth 1983. s. 7. 
17 Booth 1983. s. 196. 
18 Booth 1983. s. 8. 
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analys som läsaren gör.19 Showing-perspektivet är således mer förklarande, det berättar 

objektivt hur en händelse gick till, detta i kontrast till telling-perspektivet som istället berättar 

ur ett subjektivt perspektiv i vilket läsaren upplever en händelse genom en karaktär.  

Genom att analysera berättarperspektiven i en text kan den ideologiska bakgrunden avslöjas. 

Booth skriver att det mest intressanta med att granska berättarperspektiven inte handlar om 

hur berättelsen framställs utan istället handlar om hur berättarperspektiven återspeglar 

författarens intentioner. Det är genom berättarperspektiven som författaren kan påverka 

läsarens uppfattning om och upplevelse av en text. Detta gör perspektiven till retoriska 

verktyg som bidrar till att övertyga läsaren. Det menar Booth bevisar att berättarperspektiven 

inte bara är övertygande inom verkets fiktiva värld utan även representerar och återspeglar 

författarens faktiska verklighet utanför verket.20  

För att kunna avgöra vad som kan uppfattas som persuasivt genom såväl identifikation som 

genom berättartekniska grepp behöver vi ha en förståelse för vem som är mottagare av 

muminböckerna. Detta förutsätter att en analys av olika läsarperspektiv eftersom 

muminböckerna har flertalet olika mottagare som tolkar det symboliska i språket på olika sätt 

och således även uppfattar det persuasiva olika.  

 

1.2.2. Det läsande barnets perspektiv 

Enligt barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva är en av de viktigaste utgångspunkterna för en 

analys av litteratur som är avsedd för barn de olika berättarperspektiven.21 Nikolajeva 

använder sig av termen fokalisering när hon i sin diskussion åskådliggör de olika 

läsarperspektiven. Begreppet fokalisering kan även kallas synvinkelhantering och förklarar 

genom vem läsaren får uppleva berättelsen. Fokalisering utifrån karaktärer i berättelsens 

perspektiv är vanligt förekommande i barnböcker. Fokalisering är således ofta knuten till en 

specifik karaktär, även om berättandet kan växla mellan karaktärer och även ligga utanför 

dem och istället te sig som en oberoende berättarröst i en så kallad noll-fokalisation. 

Fokalisering fungerar begränsande för framställningen av en berättelse vilket innebär att den 

information som ges till läsaren är anpassad efter karaktärens upplevelse. Läsaren upplever 

																																																													
19 Booth 1983. s. 112. 
20 Booth 1983. s. 221. 
21 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2:a uppl. [reviderad och omarbetad], Lund: Studentlitteratur 2004. 
s. 145. 
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berättelsen ”som om” läsaren själv var karaktären.22 En vuxen läsare förstår att en text är 

fokaliserad och upplever inte nödvändigtvis att det perspektiv som berättelsen berättas genom 

är det enda rimliga. Ett barn som läser eller lyssnar till en berättelse är dock i regel mera 

okritiskt till den berättarröst som ges plats.23 Detta naiva läsarperspektiv som barnet har 

innebär att det vuxna perspektivet i texten går barnet över huvudet. Ironi är ett bra exempel på 

hur olika läsarperspektiv kan ge olika information beroende på vem läsaren är och hur 

personen i fråga kan distansera sig till fokaliseringen. Nikolajeva menar att ironi är en 

dimension inom det vuxna perspektivet i barnböcker som i sin symboliska avkodning kräver 

viss erfarenhet hos läsaren och en förmåga att läsa texten med distans. Det läsande barnet är 

ofta naivt och godtroget vilket innebär att det många gånger utan vidare eftertanke intar den 

berättande karaktärens subjektsposition. Med andra ord identifierar sig barnet med den 

fokaliserade berättarrösten. Det innebär att berättarrösten blir den dominanta auktoritet som 

barnet lyssnar på och lyder.24  

Nikolajeva hävdar således att de berättartekniska greppen i en text är avgörande för läsarens 

förståelse och tolkning av den.25 Hon menar vidare att det är i den implicita författarrösten 

och i textens fokalisation som textens ideologi kan upptäckas och bedömas. Dock menar hon 

även att läsaren alltid måste vara medveten om att författaren inte utan vidare kan sägas 

deklarera sin egen åsikt genom texten, de ideologier och värderingar som uttrycks i texten är 

således inte nödvändigtvis representativa för författaren.26  

Även barnlitteraturforskarna Lena Kåreland och Boel Westin diskuterar berättarperspektivens 

betydelse i barnböcker. Även de menar att det komplexa i barnlitteraturen är de dubbla 

läsarperspektiven. I en artikel kring barnlitteraturforskning skriver Westin att barnlitteraturen 

bygger på en omöjlig relation mellan den vuxna och barnet. Denna relation är en omöjlig 

ekvation eftersom barnböcker i princip alltid ger uttryck för en världsbild i vilken den vuxna 

tilldelas en överordnad roll över barnet.27 Kort sagt ges den vuxne en möjlighet att genom 

litteraturen applicera och påverka det barnets ideologi och världsbild. Westin menar att det är 

sällan som barnböcker har barnets behov i fokus, utan snarare visar böckerna den vuxne 

																																																													
22 Nikolajeva 2004. s. 172. 
23 Nikolajeva 2004. s. 198. 
24 Nikolajeva 2004. s. 239. 
25 Nikolajeva 2004. s. 145. 
26 Nikolajeva 2004. s. 146. 
27  Boel Westin, ”Vad är barnlitteraturforskning?”, Litteraturvetenskap: en inledning, 2:a uppl. [reviderad och 
omarbetad], Staffan Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur 2002. s. 132. 
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författarens begär att återspegla sin egen barndom och/eller uppfattning om barndomen.28 

Kåreland argumenterar utifrån samma förståelse som Westin och även hon påpekar att barns 

läsning alltid präglas av den vuxnes åsikter, värderingar och erfarenheter.29  

Kåreland diskuterar i sin bok Barnboken i samhället Barbara Walls begrepp dual addressee. 

Begreppet betecknar den dimension i barnböcker där det finns såväl ett tilltal till det läsande 

barnet som till den läsande vuxna. Kåreland skriver att detta innebär att böcker som har ett 

dubbelt tilltal kan läsas på två olika sätt, men att inget av sätten är dominant över det andra. 

Tilltalen sker jämställt i berättelsen, men på olika nivåer. Som exempel på böcker med denna 

typ av tilltal ger Kåreland Tove Janssons muminböcker och hävdar att en vuxen likväl som ett 

barn kan finna nytta och nöje i dessa böcker, något som visar på böckernas komplexa 

sammansättning av berättarperspektiv.30 

Den vuxna rösten, eller det vuxna berättarperspektivet, är ofta didaktiskt moralskapande och 

de normer och åsikter som uttrycks säger mycket om den samtid böckerna är skrivna i.31 

Enligt Kåreland är den moraldidaktiska dimensionen i 1900-talets barnböcker mycket 

framträdande. Ofta uttrycker böckerna tydliga riktlinjer för vad som uppfattas som rätta 

värderingar och uppmanar till handlingskraft, mod och rättrådighet.32 Att barnlitteraturen har 

en viktig funktion i ett barns uppväxt och uppfostran är samtliga forskare inom 

barnlitteraturen överens om. Bland annat grundar sig denna funktion i att vara en del i barnets 

socialisering, i att lära barnet om sitt egenvärde och att utveckla barnets karaktärsuttryck. Men 

även genom att lära barnet om moral, samt ge barnet en uppfattning om större frågor så som 

demokrati, rättigheter och genuskonstruktioner.33 Även Nikolajeva poängterar hur barnböcker 

ofta uppmuntrar det läsande barnet att lära sig om och identifiera sig med olika 

könsstereotyper. Hon hävdar att flickor som läser tenderar att identifiera sig med 

flickkaraktärer och pojkar med pojkkaraktärer. Problematiken i detta menar Nikolajeva ligger 

i de stereotypa genuskonstruktionerna som ofta målas upp i form av motsatspar. Dessa 

motsatspar presenterar hon i form av en tabell i vilken det blir tydligt att de stereotypa 

karaktärsdragen hos pojkar och flickor inom barnlitteraturen har tydliga åtskillnader.34  

																																																													
28 Westin 2002. s. 132. 
29 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur 2009. s. 11. 
30 Kåreland 2009. s. 20. 
31 Kåreland 2009. s. 21. 
32 Kåreland 2009. s. 110. 
33 Kåreland 2009. s. 158. 
34 Nikolajeva 2004. s. 129. 
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Nikolajevas tabell över stereotypa karaktärsdrag hos de olika könen. Se originaltabell i Nikolajeva Barnbokens byggklossar 

s.129. 

Nikolajeva menar att det finns en poäng i att vid analyser av litterära texter som är avsedda för 

barn analysera karaktärerna. Detta eftersom karaktärerna ofta blir förbisedda trots att de i 

själva verket är en stor bidragande faktor till uppbyggnaden av en text. Hon menar även att 

när forskningen väl tenderar att analysera en text utifrån karaktärerna ligger utgångspunkten i 

vad karaktärerna är. Inte utifrån hur de konstrueras, vilket enligt Nikolajeva vore mer 

intressant eftersom det skulle bidra till en ökad förståelse för hur bland annat 

genuskonstruktioner skapas och fungerar.35 Även Westin påpekar vikten av studier av 

barnlitteratur där genusperspektiv appliceras. Hon menar att genusstudier av barnlitteratur 

skulle kunna bidra till ny förståelse för hur genus konstrueras i de fördolda delarna av 

texten.36 

 

																																																													
35 Nikolajeva 2004. s. 85–88. 
36 Westin 2002. s. 140. 

FLICKOR	 POJKAR	

vackra	 starka	

aggressionshämmande	 våldsamma	

emotionella,	milda	 aggressiva	

självuppoffrande	 tävlande	

omtänksamma	 rovgiriga	

beroende	 självständiga	

sårbara	 skyddande	

passiva	 aktiva	

syntetiserande	 analyserande	

tänker	kvalitativt	 tänker	kvantitativt	

intuitiva	 rationella	

etc.	 etc.	
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1.2.3. Performativa talakter  

Att genusperspektiv appliceras på såväl barnlitteratur som allmänlitteratur är allt vanligare 

förekommande. Likaså uppmärksammas förhållandet mellan språket och 

verklighetsuppfattningen och språkets makt att konstruera verkligheten mer och mer inom 

retorikens värld.37 Utifrån ett genusperspektiv på det symboliska språkbruket finns anledning 

att diskutera språkets och ordens praktiska funktion. Att ord och språk är normformande har 

konstaterats, likaså att genusstereotyper är en konsekvens av detta normformande symboliska 

språk. För varje gång vi tar del av en stereotyp uppfattning om genus och genusstereotyper 

etableras dessa påståenden som en sann världsbild hos oss. Detta fenomen, att ord och ordens 

innebörd blir till verklighet när de upprepas genom auktoritära språkliga medium diskuterar 

filosofen och retorikern Judith Butler.  

Butler har under 2000-talet blivit en ledande debattröst inom den genusfokuserade 

humanvetenskapen och hennes utveckling av begreppet performativitet har blivit ett sätt för 

många att förstå och förklara vad språket gör med oss människor och vår uppfattning om 

genuskonstruktioner. Med begreppet performativ avser Butler de språkliga handlingar som får 

symbolisk funktion i samhället: ”We do things with language, produce effects with language, 

and we do things to language, but language is also the thing that we do. Language is a name 

for our doing: both ’what’ we do (the name for the action that we characteristically perform) 

and that which we effect, the act and its consequences.”38 Språk och ord gör något med oss 

och vår uppfattning om vad som är sanning. Butler beskriver ett performativ som en talakt i 

vilken en existerande struktur upprepas och blir en repetition av en redan ansedd sanning. 

Detta innebär att performativ upprätthåller maktmönster i samhället eftersom de strukturer 

som har upprepats under en lång tid även har etablerat sig som en accepterad konstruktion av 

sanningen. Förvisso kan alla i samhället upprepa strukturella språk- och genusmönster, men 

Butler menar att performativ alltid är kopplade till makt och att ordens performativa funktion 

förutsätter att ”rätt” person utför den performativa handlingen. Vem som helst kan inte 

förklara paret i kyrkan för äkta makar utan det är prästen som genom sitt ämbete kan göra det. 

På samma sätt är det förlossningsläkaren som hävdar att den nyfödde är en pojke eller 

flicka.39 Det farliga med performativ är enligt Butler att allt vad vi ”vet” om kön, genus och 

sexualitet är ärvda konstruktioner som vi lär oss genom språkliga handlingar i form av 
																																																													
37 Ann-Sofie Lönngren, ”Butler, performativitet och transgender studies”, Retorisk kritik: teori och metod i 
retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. s. 259. 
38 Judith Butler, Excitable speech: a politics of the performative, New York: Routledge 1997. s. 8.	
39 Butler 1997. s. 49.	
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berättelser. Dessa ”vetenskaper” är således inte något naturligt som vi lär oss på grund av 

biologi utan är kulturellt konstruerade sociala företeelser som vi lär oss att leva efter och 

lyda.40  

Problematiken som Butler försöker bemöta genom att föra diskussioner kring performativens 

inverkan på vår uppfattning om genus och sexualitet är att vi människor inte kan använda oss 

av språk utan att repetera koncept och strukturer. Det innebär att vi är fångade i gamla 

diskurser och så länge vi är kvar i dessa diskurser kommer vi inte kunna förändra vårt kön- 

och genussystem. Detta eftersom vi ständigt genom språket upprepar dessa mer eller mindre 

o-/medvetet.41 Ständiga upprepningar av system och diskurser innebär enligt Butler att vi även 

håller fast vid en annan problematik, nämligen den heterosexuella matrisen vilken innebär en 

föreställning om ett tvåkönssystem där heteronormativitet anses som den enda riktiga 

sexualiteten. Denna matris ställer krav på att barn som pekas ut som flickor förväntas 

uppträda på det sätt som samhället värderar som kvinnligt, och barn som pekas ut som pojkar 

förväntas handla manligt. Dessa tankar har vi sett tidigare i teorikapitlet, bland annat hos 

Nikolajeva och hennes tabell över stereotypa beteenden hos flick- och pojkkaraktärer inom 

litteraturen. Det är tydligt att performativ är en viktig del även inom texter för barn. Om 

barnen ständigt matas med genusstereotyper ges ingen annan alternativ sanning för barnen att 

sluta sig till och lära sig efter. Om barnen betraktar berättarrösterna och 

karaktärsfokaliseringen som auktoritära källor att identifiera sig med och ta efter är det tydligt 

att dessa röster har makt att utföra performativ. Vad vi uttrycker som normativt i våra 

barnlitterära texter får således konsekvenser hos barnen som läser texterna. Litteraturen och 

orden har möjlighet att etablera vår egen vuxna sanning hos barnen. Butler påpekar dock att vi 

inte kan undvika performativa talakter eftersom de är en del av vårt språk, men vi måste fråga 

oss vilka konsekvenser de ord vi väljer att upprepa får i samhället.42 Således kan sägas att den 

som har makt att utöva performativ även har ett stort moraliskt ansvar för vad som genom 

språket skapas och konstrueras som sanning. 

 

																																																													
40 Butler 1997. s. 8. 
41 Butler 1997. s. 102. 
42 Butler 1997. s. 102. 
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1.2.4. Den retoriska situationen 

Att vi bär ett moraliskt ansvar för våra ord och handlingar och för den verklighetsbild vi målar 

upp är ingen uppfattning som inte aktualiserats innan Butlers forskning slog igenom. 

Diskussionen kring att retorn ger uttryck för en subjektiv sanning och således bär ett moraliskt 

ansvar har under lång tid varit en viktig del inom retorikteorin. En diskussion som länge har 

haft fokus på retorns faktiska uppgift och ansvar är den teoretiska diskussionen kring den 

retoriska situationen som bland annat belyser hur och varför en retor tar till orda. Den 

retoriska situationen är beteckningen på den kontext en retor med en retorisk framställning 

agerar i. Genom en kartläggning av den retoriska situationen får retorn en bild över kontexten 

och kan därigenom hitta passande argument till att bemöta situationen. Exempelvis skulle det 

för barnboksvärlden innebära att författaren iakttar och undersöker hur genus konstrueras och 

diskuteras i samhället för att sedan kunna ge uttryck för dessa observationer i sina texter. 

Den mest inflytelserika teorin om den retoriska situationen är kopplad till Lloyd F. Bitzer som 

också är den som namngav teorin. Han utgår från att retoriken är situationsbunden. Med detta 

menas att en situation som kräver en kommunikativ lösning är att betrakta som en retorisk 

situation. I Bitzers teori har den retoriska situationen tre huvuddelar: exigence, audience och 

constraints. Exigence kan på svenska översättas med ”det påträngande problemet” och 

betecknar den situation som uppstår och som retorn måste bemöta med en retorisk handling. 

Audience, ”publiken”, har möjlighet att påverka lösningen av situationen. Det vill säga en 

publik som är mottaglig för retorns bemötande av det påträngande problemet och som kan 

påverka utgången av situationen. Constraints översätts vanligen med ”tvingande 

omständigheter” och utgörs av faktorer som ligger utanför det specifika påträngande 

problemet men som ändå påverkar situationen. Dessa faktorer kan exempelvis utgöras av 

normer, värderingar, förväntningar, ekonomiskt läge etc.43  Magnus Ullén sammanfattar 

Bitzers syn på retoriken som situationsbunden enligt följande: ”utifrån Bitzers synsätt är det 

alltså inte talaren och dennes retoriska intention som utgör grunden för retorisk aktivitet, utan 

situationen som sådan: retoriskt tal uppkommer ur retoriska situationer. Att säga att retoriken 

är situationell innebär därför, hävdar han, att man betraktar den retoriska diskursen –talet –

som ett svar på den situation det ingår i på samma sätt som ett svar besvarar en fråga.”44 

																																																													
43 Lloyd F. Bitzer, ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric vol. 1, 1968. 
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer(1968).pdf. s. 6–8. 
44 Magnus Ullén, ”Den retoriska situationen. Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breiviks 2003”, 
Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: 
Retorikförlaget 2014. s. 199. 
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Bitzer talar inte explicit om retorns moraliska ansvar för hur den retoriska situationen bemöts 

och den mest kända kritiken mot Bitzer lägger fokus på just detta. För den kritiska åsikten 

kring retorns ansvar i situationen står främst Richard E. Vatz.  

Vatz kritiserade Bitzer för att ignorera den mänskliga faktorn i den retoriska situationen. Vatz 

hävdar att det är retorn som genom sitt agerande är med och skapar situationen. Det är retorn 

som väljer att belysa något i samhället och i och med detta tillskriver det som observerats 

innebörd och relevans och en retorisk situation bildas .45 Vatz är således mer explicit än Bitzer 

med att retorn bär ett etiskt och moraliskt ansvar eftersom denne genom sina uttalanden 

skapar den verklighet som situationen förklaras genom. Ullén sammanfattar Vatz med 

följande ord: ”Till grund för varje till synes objektivt föreliggande situation ligger nämligen 

en beskrivning som bygger på vår subjektiva upplevelse av situationen. Det sätt vi väljer att 

karaktärisera en situation på är alltid av avgörande betydelse för hur vi kommer att uppleva 

den. […] Vi väljer dels vilka händelser vi vill tala om, dels vad vi betraktar som kontext i 

relation till dessa händelser. Kort sagt väljer vi vilka fakta vi vill lyfta fram, och vad vi vill 

göra framträdande (’salient’).”46 I samband med sin diskussion av den retoriska situationen 

använder Vatz alltså begreppet salience. Det betecknar hur retorn genom sitt tal syftar till att 

tydliggöra ett samband/en likasinnad uppfattning om verkligheten mellan sig själv och sin 

publik. Genom mänskliga band blir salience framträdande och skapar en delad verklighets- 

och sanningsuppfattning mellan retorn och publiken. Vatz använder sig även av begreppet 

alienation och hävdar att alienation är en förutsättning för att salience ska bli framträdande. 

Här ser vi tydliga likheter med Burkes teori om identifikation och alienation. Enligt Vatz är 

salience den största komponenten i ett övertygande eftersom det är detta medhåll som skapar 

en gemensam verklighet och bemöter motsättningarna hos de som alienerat sig.47  

Att retorn har ett moraliskt ansvar för den sanning som uttrycks i bemötandet av en retorisk 

situation är inte något som Bitzer pekat ut som oviktigt. Förvisso är Vatz tydligare i sitt 

resonemang kring just denna faktor, men som Ullén hävdar i sin artikel så bör Bitzer och Vatz 

inte betraktas som motpoler med icke kombinerbara teorier. Även om de ofta presenterats på 

så sätt. Ullén vill istället visa hur teorierna kan användas tillsammans som komplement till 

varandra. Genom att använda Bitzers syn utifrån på den analyserande retoriken och Vatz syn 
																																																													
45 Richard E. Vatz, ”The Myth of the Rhetorical Situation”, Contemporary Rhetorical Theory. A Reader, John 
Louis Lucaites, Celeste Michelle Condit & Sally Caudill (red.), New York: Guilford Press 1999. s. 228. 
46 Ullén 2014. s. 201–202.  
47 Vatz 1999. s. 229. 
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utifrån retorns perspektiv erbjuds den som vill analysera en retorisk situation två olika 

ingångspunkter till analysen. Ullén menar därför att såväl Bitzer som Vatz är behjälpliga att 

använda vid analysen av retoriska situationer.48 

Ett sätt att angripa barnlitteraturen är att kartlägga dess retoriska situation. Här kan Bitzer 

användas i kombination med Vatz. Vid en tillämpning av Bitzer i denna uppsats analys kan 

muminböckernas funktion belysas, den didaktiska dimensionen kan diskuteras utifrån hur 

karaktärerna kan tänkas påverka läsaren. Bitzers teori kan även användas för att visa hur 

muminböckerna anknyter till händelser i samhället och hur de uppmanar läsaren att ansluta 

sig till en viss ideologiuppfattning. En applicering av Vatz på muminböckerna sätter däremot 

Janssons perspektiv och motiv som författare i fokus och belyser frågor kring vad och varför 

hon valt att aktualisera vissa budskap i sina böcker. Genom en kombination av Bitzer och 

Vatz kan muminböckernas ideologiska funktion mycket väl diskuteras utifrån retoriska 

funktioner och retoriska teorier både i och utanför muminböckerna.  

  

																																																													
48 Ullén 2014. s. 198. 
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1.3. Material och metod 
Uppsatsen utgår som framgår i teoriavsnittet från grundtanken att det finns en persuasiv 

dimension i barnböcker, och således även i muminböckerna. Det är rimligt att tänka att det 

läsande barnet övertygas genom att på olika sätt identifiera sig med de karaktärer som 

förekommer i berättelserna om Mumindalen. Metoden som tillämpas i uppsatsen är en 

retorisk närläsning med ett ideologikritiskt perspektiv. Metoden tar avstamp i en granskning 

av de kvinnliga karaktärerna och kartlägger deras beteenden och femininitet.  

 

1.3.1. Avgränsning av textmaterial och studieobjekt 

Jag använder alla kapitelböcker om Mumin och hans familj och vänner, det vill säga 

romanerna som utkom mellan 1945–1970. Janssons övriga författarskap – till exempel Vad 

hände sen? och Vem ska trösta knyttet? – vore också av intresse att beakta men de nio 

romanerna utgör ett tillräckligt underlag för att kunna lyfta fram generella mönster om 

muminvärldens syn på femininitet. Jag har valt att använda mig av bokförlaget Rabén & 

Sjögrens första upplaga från 2014 av muminserien. Anledningen till att jag valt denna utgåva 

är motiverad med att det är denna som är vanligast på biblioteken och hos bokhandlarna. Det 

är således rimligt att tänka sig att det är denna upplaga av serien som de flesta barnen idag tar 

del av. Förvisso finns det ett värde i att granska originalutgåvan av skönlitterära texter, men 

eftersom min analys och diskussion lägger stort fokus på hur dagens unga kan tänkas 

påverkas av en läsning av muminserien är det motiverat att använda den upplaga som de 

förmodligen kommer ta del av. Det innebär även att jag utgått från Janssons omarbetningar 

från 1968 av böckerna Muminpappans bravader skrivna av honom själv (1950) och 

Kometjakten (1946). Jag har även gjort undantag för den första boken i serien Småtrollen och 

den stora översvämningen där jag istället för Rabén & Sjögren utgått från Alfabeta 

Bokförlags nyutgåva från 1991. 49 

																																																													
49 Den första delen i muminserien ser lite annorlunda ut i förhållande till de senare böckerna på så sätt att 
bilderna i boken ges större plats. I de senare böckerna finns endast ett fåtal små illustrationer men i Småtrollen 
och den stora översvämningen är illustrationerna både fler och större. Således kan hävdas att den första boken i 
muminserien innehåller ett mer komplext förhållande mellan bild och text och därför är det motiverat att utgå 
från Janssons originalutgåva. Alfabetas upplaga från 1991 är ett oförändrat faksimil av originalutgåvan från 
1945. Den första utgåvan av Småtrollen och den stora översvämningen från 1945 gavs ut av Schildts förlag, men 
originalutgåvan går inte att få tag på i vanlig fackhandel och läses således inte idag. Därför har jag valt att 
använda mig av Alfabetas utgåva från 1991.  
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Förhållandet mellan text och bild i Janssons böcker är i tidigare forskning väl utforskat, jag 

kommer därför lägga fokus på det textliga i muminböckerna och tar således inte någon större 

hänsyn till bilderna. Däremot kommer bilderna tas i beaktande om de förstärker de delar av 

texten som analyseras. Eftersom bilderna påverkar hur läsaren ser på och uppfattar 

karaktärerna kan de inte helt uteslutas, men eftersom denna uppsats avser granska de textliga 

genuskonstruktionerna kommer bilderna förbli relativt ouppmärksammade. I de sista åtta 

böckerna i muminserien är texten i fokus och illustrationerna är endast ett komplement till 

texten. I den första boken Småtrollen och den stora översvämningen har bild och text givits 

lika stor betydelse. Jag kommer dock även i samband med analyser av texten ur Småtrollen 

och den stora översvämningen endast lägga fokus på bilderna om de fungerar förstärkande för 

den del av texten som diskuteras.  

I min läsning av muminserien har jag valt att i denna uppsats endast ta de kvinnliga 

karaktärerna i beaktande. Även en analys av manlighetsstereotyper vore av intresse, men en 

vidare avgränsning skulle göra arbetet alltför omfattande. Vid en analys av dessa karaktärer 

behövs en medvetenhet om att samtliga karaktärer kan analyseras enskilt i relation till deras 

funktion i berättelsen, men även uppfattas som en del av en kollektiv kvinnobild. För att 

kunna visa på vad som uppfattas som feminint i muminvärlden bör alla de kvinnliga 

karaktärerna beaktas. Varje karaktär är en del av en större helhetsbild och tillsammans är de 

ett kluster av karaktärsdrag som gemensamt förmedlar en bild av vad kvinnlighet anses vara. 

Att karaktärerna kan tänkas påverka barnets normbildning kring genuskonstruktioner är inget 

jag kan bevisa utan en läsarundersökning, något som dessvärre inte ryms i denna uppsats. 

Således kommer jag endast utgå från att det finns en persuasiv dimension i muminböckerna 

som har till syfte att få läsaren att uppnå identifikation med karaktärernas beteenden, och 

denna identifikatoriska läsning antas vara potentiellt ideologiskapande. För att underlätta 

förståelsen av analysen vill jag kortfattat presentera de kvinnliga karaktärer som denna 

uppsats har som utgångspunkt.  

Muminmamman: Muminmamman är den mest förekommande och mest omtalade kvinnliga 

karaktären i böckerna. Redan i första boken Småtrollen och den stora översvämningen ges 

muminmamman en central roll. Hennes funktion är tydligt kopplad till hennes moderskap och 

hennes roll som hustru. Det är uteslutande muminmamman som sköter hushållet i böckerna. 

Muminmamman har alltid en förmåga att sprida värme och trygghet, hon ser alltid till att alla 

andra karaktärer har det bra och mår gott.  
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Tulippa: Den vackra flickan Tulippa figurerar i muminseriens första bok Småtrollen och den 

stora översvämningen och har i den berättelsen en central roll. Tulippa beskrivs som modig 

och företagsam, samtidigt som hon inte är främmande för att stanna upp och betrakta sin egen 

och sin omvärlds skönhet. Hon är en snäll och flickaktig karaktär.  

Snorkfröken: Denna unga dam är välbekant för muminseriens läsare. Hon är mer eller 

mindre att anse som Mumintrollets flickvän, även om det inte explicit uttrycks. Hon beskrivs 

som mycket fåfäng och egocentrerad, även om hon ofta är medlidsam och visar ömhet mot 

karaktärer runt om sig. Snorkfröken vill alltid vara till lags och försöker alltid att agera med 

vänlighet, även om vänligheten inte alltid kommer till uttryck som hon planerat. Snorkfröken 

möter vi för första gången i muminseriens andra bok Kometen kommer och hon figurerar 

sedan i efterföljande böcker förutom de två sista delarna.   

Mårran: Mumindalens mest välkända antagonist Mårran förekommer med namn i alla 

muminböcker, dock möter vi henne som karaktär för första gången i bok nummer tre 

Trollkarlens hatt. Mårran är en ensam varelse som lämnar spår av is efter sig där hon går. I 

princip alla i Muminvärlden fruktar Mårran och hennes oberäkneliga uppförande. 

Muminkaraktärerna tycker samtidigt ofta synd om Mårran eftersom hon är så ensam.  

Mymlans dotter: Mymlans dotter, eller Mymlan som hon även kommer att kallas i de senare 

böckerna om Mumindalen, är en ivrig ung dam. Hon är fåfäng, men inte rädd att ge sig ut på 

äventyr. Mymlan är storasyster till Lilla My och i de senare böckerna innan muminfamiljen 

adopterar My hennes vårdnadshavare. Mymlan är ordentlig och hjälpsam och ofta svärmisk 

till sin karaktär. Hon blir lätt förälskad och är mycket flickig. Hon introduceras första gången i 

Muminpappans memoarer och figurerar efter det i resterande böcker.  

Lilla My: Den arga och envisa Lilla My är en av Janssons mest älskade karaktärer. Hon 

introduceras första gången i Muminpappans memoarer med orden: ”Och midsommarnatten 

kom och gick (då föddes förresten Mymlans minsta dotter som kallades My vilket betyder 

det-minsta-som-finns).”50 Lilla My är ofta arg och hon retar sig på omständliga personer som 

lever runt om henne. När något blir sentimentalt är hon snabb med att göra situationen 

plågsamt realistisk genom snabba repliker och hårda kommentarer. Även om hon har en 

kantig framtoning, är hetlevrad och impulsiv är hon aldrig medvetet elak. Lilla My lämnas av 

sin mor i sin storasyster Mymlans vård eftersom modern inte klarade av att uppfostra henne. I 
																																																													
50 Tove Jansson, Muminpappans memoarer (1968), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 135. 
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senare böcker har dock muminfamiljen adopterat Lilla My och de låter henne oftast få vara 

vildsint och ouppfostrad. Hon är extremt självständig och klarar det mesta själv.  

Misan: Misan presenteras i den femte boken i muminserien, Farlig midsommar, och är en 

olycklig och sorgesam karaktär. Hon tar illa vid sig för minsta lilla och är pessimistisk 

angående allt. Misan är ofta inställsam och avundsjuk, hon önskar att hon var vacker och 

social, framgångsrik och trevlig. Men trots dessa önskningar finner hon sig i att leva ett 

miserabelt liv. Misan är alltid rädd, men hon gillar att dramatisera. De få gånger hon vågar 

tala framför andra är när hon får spela teater. Dock vill hon gärna spela karaktärer som dör 

med stor dramatik och hon älskar olyckliga slut eftersom de är fyllda med vemod och 

förtvivlan. 

Filifjonkan: Den specifika karaktären med namnet Filifjonkan presenteras förstå gången i 

Farlig midsommar, men filifjonkorna som folkslag presenteras i tidigare böcker. Filifjonkan 

är en hispig kvinna som har ett behov av att uppnå perfektion i allt hon gör. Ordning och reda 

är av största vikt, liksom ett rent och prydligt hem. Hon har även städmani och största delen 

av sitt liv lägger hon på att städa i sitt hus eller sin trädgård. Eftersom allt i Filifjonkans liv 

måste vara perfekt för att hon ska vara lugn och trevlig är minsta motgång en jordens 

undergång. Filifjonkan bekymrar sig allt för ofta för vad andra ska säga om henne om hon 

inte är perfekt och om hennes hus inte är kliniskt rent.  

Too-Ticki: En av få karaktärer som Jansson medgivit är en avbild av en verklig person är 

Too-Ticki.51 Hennes mänskliga förebild är Janssons livspartner Tuulikki Pietilä. Too-Ticki 

figurerar i muminseriens sjätte bok Trollvinter. I boken får Too-Ticki en roll som den varma 

och omtänksamma, kloka och omhändertagande kvinnan som hjälper Mumintrollet i hans 

förvirring och rädsla av att ha vaknat upp mitt i den främmande vintern. Too-Ticki tar ofta 

dagen som den kommer och stressar sällan upp sig över onödigheter. Hon gillar lugnet som 

vintern rymmer, men är samtidigt välkomnande och social även om hon föredrar sin egen 

ensamma tillvaro i muminfamiljens badhus i vilket hon bor under vinterhalvåret.  

Isfrun: Isfrun är en kvinnlig gestalt som symboliserar döden. Hon förekommer i Trollvinter 

och beskrivs som mycket farlig. Den som ser henne i ansiktet fryser till is och dör. Således 

bör man akta sig för att möta hennes blick när hon drar in med den stora kölden. Isfrun är 

																																																													
51 Tuula Karjalainen, Tove Jansson: arbeta och älska, Stockholm: Norstedts 2013. s. 155.  
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mycket vacker och det finns en nyfikenhet kring henne, dock hämmas nyfikenheten av 

rädslan för henne.  

Ninni: Ninni har titelrollen i novellsamlingen Det osynliga barnet som är den sjunde boken i 

muminserien. Hon är även huvudkaraktären i novellen som bär samma namn som 

novellsamlingen. Ninni är en flicka som blivit osynlig på grund av att hennes vårdnadshavare 

har behandlat henne illa. Ninni kommer till muminfamiljen och blir omhändertagen av dem 

med värme och kärlek. Till slut blir Ninni allt eftersom tiden går mer och mer synlig för 

familjen och slutligen, när hon blir arg/rädd och tvingar sig själv till att försvara 

muminmamman (den karaktär hon tyr sig mest till) blir hon synlig.  

Mitt urval av de kvinnokaraktärer som denna uppsats diskuterar finns alla representerade i ett 

eller flera av de citat som finns att tillgå i Bilaga 1. Bilagan har tillkommit på följande sätt: 

om en karaktär av kvinnligt kön i någon av böckerna uttalat sig om vad det är att vara kvinna 

eller mamma har detta uttalande fått en plats som citat i bilagan. Även handlingar utförda av 

kvinnliga karaktärer som bryter mot eller förstärker det kvinnoideal som explicit uttrycks i 

böckerna har fått en plats i listan över citat. Citaten i Bilaga 1 är således ett resultat av hur de 

kvinnliga karaktärerna uttrycker sig och handlar efter den bild av femininitet som denna 

uppsats avser analysera. Detta innebär att det finns några kvinnliga figurer som inte tas upp 

för analys, detta på grund av att de inte explicit talar om, tänker kring eller handlar efter vad 

som förväntas dem utifrån deras kvinnliga kön. Dock bör tilläggas att de karaktärer som är 

centrala för handlingen på något sätt kommer aktualiseras i analys och diskussion. Som 

framgår har bilagan skapats av en förförståelse för muminböckernas kvinnoideal. Detta 

kartlagda kvinnoideal går att koppla samman med Nikolajevas sammanställning av de 

stereotypa könsideal som är vanligt förekommande hos fiktiva karaktärer.52  

Ytterligare ett tillägg för att skapa en god förståelse för denna uppsats är att även de manliga 

karaktärerna är stereotyper med ironiska drag. Däremot finns det tydliga scener, som denna 

uppsats avser analysera, där kvinnorna behandlas annorlunda från männen på grund av sitt 

kön. Dessa scener tyder på en patriarkal maktstruktur som begränsar de kvinnliga 

karaktärernas handlingsmöjligheter. Av den anledningen har valet fallit på att analysera de 

kvinnliga karaktärerna eftersom de ges mindre makt att agera med hänvisning till patriarkala 

maktstrukturer. Viktigt att bära med sig in i läsningen av denna uppsats är att även om de 

																																																													
52 Nikolajeva 2004. s. 129.  
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manliga karaktärerna kan verka osympatiska och kalla i denna uppsats analys så finns det mer 

till dem. Även de har viss sympati och har ironiska drag, något som är viktigt att förstå för att 

inte polarisera allt för mycket. Det innebär att det finns möjlighet att göra en liknande 

undersökning gällande de manliga karaktärernas maskulinitetsskapande och ironiseringen 

kring denna.  

 

1.3.2. Retorisk närläsning med ett ideologikritiskt perspektiv 

Metoden för denna uppsats är en retorisk närläsning med ett ideologikritiskt perspektiv. En 

retorisk närläsning ska här förstås som en tolkning inriktad på enskildheter i texten vilka 

analyseras i detalj för att få en förståelse av större persuasiva mönster i texten. I detta fall 

innebär det att tolka utvalda delar av de kvinnliga karaktärernas handlingar i muminböckerna 

för att sedan betrakta dessa som en helhet och kunna uttala sig om vilken gemensam bild av 

femininitet de förmedlar till läsaren. En viktig del av denna läsning är att karaktärerna har 

analyserats mot verket snarare än i förhållande till verket. En retorisk närläsning av en text har 

såväl för och nackdelar. Nackdelarna grundar sig i förståelsen för att tolkaren av en text oftast 

sedan tidigare har en erfarenhetsbaserad förförståelse av texten. Detta faktum kan uppfattas 

som ett potentiellt problem för denna uppsats eftersom forskningsresultatet riskerar att 

reduceras till tolkningar som är begränsade av uppsatsförfattarens subjektiva uppfattningar.  

Den retoriska närläsningen har i denna uppsats kombinerats med ett ideologikritiskt 

perspektiv. Det innebär att studieobjektets, det vill säga muminböckernas, sociala funktion 

står i fokus. Genom att analysera böckernas sociala funktion belyser metoden Tove Janssons 

sociala ideologiska ställningstaganden. Enligt Lennart Hellspong, som i sin bok Metoder för 

brukstextanalys beskriver en grundäggande metod för ideologikritisk analys, kan begreppet 

ideologi förklaras som ”en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar 

som präglar hur vi ser på människan, samhället och världen”.53 Syftet med ett ideologikritiskt 

perspektiv i kombination med en retorisk närläsning är således att granska hur texten bidrar 

till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och maktförhållanden. Men även visa hur 

dessa strukturer och förhållanden rättfärdigas och/eller ifrågasätts.54  

																																																													
53 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur 2001. s. 131. 
54 Hellspong 2001. s. 132. 
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I min ideologikritiska läsning har jag utgått från tre hållpunkter. Dessa är: (1) textens sociala 

förhållningssätt, (2) textens klassifikationssätt och (3) textens attityder, roller, röster och 

relationer. (1) Att ha textens sociala förhållningssätt som en hållpunkt i metoden innebär att 

granska texten utifrån dess genre och sociala funktion.55 Vilken genre tillhör muminböckerna 

och vad innebär genrebestämningen för textens persuasiva funktion i samhället? Denna 

hållpunkt blir belyst i uppsatsen utifrån en retorisk situationsanalys. (2) Böckernas 

klassifikationssätt kan analyseras först efter det att textens sociala förhållningssätt kartlagts. 

Att analysera klassificeringar i en text innebär att begrunda textens värdeladdade 

kategoriseringar. För denna uppsats innebär det att undersöka hur texten separerar kvinnor 

från män utifrån de ideologier och värderingar som uttrycks i verken. Samt att begrunda vad 

denna könsbaserade uppdelning kan få för sociala konsekvenser.56 Denna hållpunkt betraktas 

i uppsatsen utifrån en analys av citaten i Bilaga 1 där fokus ligger på att förklara hur 

femininitet beskrivs. (3) Den sista hållpunkten är att begrunda de klassificeringar som 

kartlagts i den föregående hållpunkten och analysera vilka konsekvenser dessa 

klassificeringar får för läsaren. Vilken roll skapar texten för sina läsare? Är det kanske en 

mottagare som självklart anammar vissa värderingar, en viss syn på världen och en viss 

relation till sändaren (till exempel vänskaplig eller respektfull)?”57 De frågor som ställs till 

den tredje utgångspunkten är relevanta för en diskussion kring den språksymbolik och till den 

hierarki som finns mellan ett vuxet läsarperspektiv och ett barns läsarperspektiv. Samt för att 

tydliggöra böckernas eventuellt övertygande och ideologiskapande funktion.  

De svårigheter som en ideologikritisk metod rymmer grundas i antagandet att jag som 

författare till uppsatsen och källa till analysen drivs av en egen agenda. Det innebär att jag har 

en ideologisk ståndpunkt och således inte kan applicera en neutral blick på materialet.58 

Genom att visa konkret var i böckerna något uttrycks visar jag på ideologins existens. Detta 

innebär att jag utgått från en kontrollprincip i vilken de tolkningar som görs i analysen finns 

synliga i studieobjektet. Således kan alla tolkningar som görs i anaysen pekas ut i 

textmaterialet.  

 

																																																													
55 Hellspong 2001. s. 134. 
56 Hellspong 2001. s. 135. 
57 Hellspong 2001. s. 137. 
58 Hellspong 2001. s. 139. 
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1.4. Tidigare forskning 
Forskningen kring Tove Jansson och hennes författarskap är väldigt stor och omfattar allt från 

avhandlingar till artiklar och studentuppsatser. Den mesta av den tidigare forskningen är 

litteraturvetenskapliga undersökningar. Någon tidigare retorikvetenskaplig forskning kring 

muminböckerna finns inte, ett faktum som bland annat motiverar denna uppsats. Jag har på 

grund av den stora mängden tvingats att göra en kraftig begränsning av vilka tidigare 

undersökningar jag presenterar här. Jag kommer endast ta upp de tidigare analysresultat som 

jag i denna uppsats explicit anknyter till. Dock utelämnas ingen för denna uppsats relevant 

tidigare studie kring femininiteten i muminböckerna, men en del studier om hur manlighet 

konstrueras i muminvärlden ges inte plats i denna uppsats. Vid en större studie skulle en 

jämförelse av hur samtliga genuskonstruktioner i muminböckerna kan uppfattas vara mycket 

intressant att göra.  

Boel Westin har sedan mitten av 1970-talet forskat kring barnlitteratur i allmänhet och Tove 

Jansson i synnerhet. Att Westins forskning är värdefull beror inte minst på att hon har haft 

tillgång till Janssons privata dokument och anteckningar. Westins biografi Tove Jansson: 

Ord. Bild. Liv. från 2007 har använts som en grundbok och som referenslitteratur i 

författandet av denna uppsats.59 Biografin är baserad på de privata dokument som Jansson 

lämnade efter sig, Westins tidigare forskning, samt intervjuer med Janssons släkt och vänner. 

Att Janssons allra närmsta har bidragit till biografin ger den ett stort värde då de kan intyga, 

berätta och förklara om Jansson och hennes böcker som trovärdiga ”förstahandskällor”. Även 

Westins avhandling Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld har använts.60 Vidare har 

Westins C-uppsats från 1974 betraktats eftersom den granskar könsrollsmönstren i 

muminböckerna.61 

Även litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström har studerat Jansson. I Witt-Brattströms bok Ur 

könets mörker från 1993, i omarbetad utgåva från 2003, finns essän ”Nummulitens hämnd” 

som berör genusproblematiken i Janssons böcker om muminfamiljen.62 I sin analys beskriver 

och diskuterar Witt-Brattström hur muminfigurerna är en samling karaktärer som trots sin 

																																																													
59 Boel Westin, Tove Jansson: ord, bild, liv, Stockholm: Bonnier 2007.  
60 Boel Westin, Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld, (diss.) Stockholms universitet, Stockholm: 
Bonnier 1988. 
61 Boel Westin, ”Könsroller hos mumintrollen: en undersökning av könsrollsmönstret i Tove Janssons 
muminböcker”, C-uppsats i litteraturvetenskap framlagd vid Stockholms universitet 1974. 
62 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker etc.: litteraturanalyser 1983-1993; Ur könets mörker etc. : 
litteraturanalyser 1993-2003, Stockholm: Norstedt 2003. 
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utseendemässiga frihet är könsstereotypa och vidmakthåller traditionella maktmönster och 

genuskonstruktioner. Witt-Brattström menar att muminfamiljen beskrivs som den 

eftersträvansvärda idealfamiljen som upprätthåller könsmönster och familjeroller. Witt-

Brattström lyfter även andra genusstereotypa karaktärer som exempelvis mymlorna som jag i 

uppsatsen får anledning att återkomma till. Witt-Brattströms analys ligger nära denna uppsats 

utgångspunkter, men den har inte samma fokus på det feminina och föreliggande uppsats 

utgår som framgått från ett retorikvetenskapligt perspektiv där textens konstruktioner och 

persuasiva effekter står i fokus.  

2013, inför 2014 års 100-årsjubileum av Janssons födelse gav den finska konstvetaren Tuula 

Karjalainen ut biografin Tove Jansson –Arbeta och älska.63 Biografin lägger främst fokus på 

Jansson som konstnär snarare än författare. En stor del av diskussionen i boken begrundar 

Janssons politiska intressen som hon uttryckte genom såväl bildkonst och serier som genom 

muminböckerna. Karjalainens biografi har bidragit till förståelsen av Jansson som politisk 

aktör. 

Det finns en hel del uppsatser som analyserar Janssons böcker ur ett genusperspektiv. Jag har 

använt mig av tre tidigare uppsatser i min egen analys. Johanna Berggrens kandidatuppsats i 

litteraturvetenskap ”Familjerna vid fyren. En jämförelse mellan Virginia Woolfs To the 

lighthouse och Tove Janssons Pappan och havet med avseende på familjemönster och 

könsroller” från 2009 diskuterar Pappan och havet utifrån ett perspektiv i vilken boken kan 

antas ha en vuxen publik.64 Berggrens slutsats är att de yngre muminkaraktärerna efterliknar 

de äldre karaktärerna och därigenom ärver deras genus- och könskonstruktioner. Yrsa 

Winberghs kandidatuppsats i litteraturvetenskap ”Mumminmammans värld. En analys av kön, 

makt och moderskap i Tove Janssons muminsvit” från 2014 har som syfte att analysera 

muminmamman som karaktär.65 Winbergh beskriver hur muminmamman är en källa till liv i 

Mumindalen, hur hon är den karaktär som alltid fungerar helande och uppbyggande för de 

andra karaktärerna och hur hon således står högst i hierarkin. Anna Schönbecks 

kandidatuppsats i genusvetenskap ”Muminmamman –bunden till sitt moderskap. En textuell 

																																																													
63 Karjalainen 2013. 
64 Johanna Berggren, ”Familjerna vid fyren: En jämförelse mellan Virginia Woolfs To the lighthouse och Tove 
Janssons Pappan och havet med avseende på familjemönster och könsroller”, C-uppsats i litteraturvetenskap 
framlagd vid institutionen för humaniora, Linnéuniversitetet 2009. http://lnu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A224196&dswid=178 Hämtad: 2017-05-02.  
65 Yrsa Winbergh, ”Mumminmammans värld: En analys av kön, makt och moderskap i Tove Janssons 
muminsvit”, C-uppsats i litteraturvetenskap framlagd vid institutionen för humaniora, Linnéuniversitetet 2014. 
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:729352/FULLTEXT01.pdf  Hämtad: 2017-05-02. 



26	

	

analys av rundhet och könsstereotyper i Tove Janssons böcker Småtrollen och den stora 

översvämningen och Pappan och havet” från 2006 granskar maktdimensionerna mellan 

muminpappan och muminmamman.66 Schönbeck kommer fram till att en feministisk analys 

av muminvärlden i allmänhet och av muminmamman i synnerhet visar att muminvärlden vid 

en första anblick kan tyckas vara jämställd, men att en närmare granskning visar ett patriarkalt 

mönster.  

Som tidigare nämnt finns det en lucka i forskningen kring Tove Jansson när det kommer till 

undersökningar som begrundar hur femininitet konstrueras, samt även i allmänhet forskning 

på ämnet som har en retorikvetenskaplig ingång. Därför är denna uppsats tillkomst motiverad.  

  

																																																													
66Anna Schönbeck, ”Muminmamman: bunden till sitt moderskap. En textuell analys av rundhet och 
könsstereotyper i Tove Janssons böcker Småtrollen och den stora översvämningen och Pappan och havet”, C-
uppsats i genusvetenskap framlagd vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet 2006. http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:197029/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 2017-05-02. 
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2. Analys 
Analysen är indelad i tre skilda kapitel.  Det första kapitlet 2.1 diskuterar muminböckernas 

retoriska situation och avser sätta Janssons muminböcker i en kontext som underlättar en 

förståelse av de andra analysdelarna. Det andra kapitlet 2.2 är en analys av de dubbla 

läsarperspektiv som muminböckerna har. Detta kapitel avser ge en förståelse av böckernas 

sammansättning och att kompositionen är komplex och kan betraktas ur såväl ett barns 

perspektiv som en vuxens perspektiv. Beroende av vilket perspektiv som tillämpas vid en 

läsning av muminböckerna påverkas förståelsen av dem. Den sista analysdelen 2.3 avser visa 

hur femininitet konstrueras hos de kvinnliga karaktärerna genom deras uttalanden och 

handlingar. 

 

2.1. Muminböckernas retoriska situation 

För att kontextualisera Janssons muminböcker som retoriska objekt med persuasiva villkor, 

samt för att förtydliga hur litteratur och retorik kan kopplas ihop, är en retorisk 

situationsanalys väl lämpad. Antagandet att litterära texter både påverkas av och påverkar 

samhället är en grundläggande utgångspunkt för litteratursociologiska undersökningar som 

bekräftar textens roll som ett påverkansmedel i samhället.67 Denna litteratursociologiska 

utgångspunkt antyder att även skönlitterära texter är möjliga att betrakta och analysera som 

retoriska objekt. Vi drar oss till minnes Bitzers klassiska uppställning av den retoriska 

situationen för att kontextualisera hur muminböckerna kan förklaras som retoriska 

påverkansmedel. Det finns ett påträngande problem som en retor försöker lösa genom en 

kommunikativ handling. Denna kommunikativa handling är ett försök att övertyga en publik 

som har möjlighet att påverka utgången av problemet. Situationen i sin helhet kantas av 

tvingande omständigheter som försvårar hur problemet bör bemötas. Dessa svårigheter ligger 

oftast på ett socialt grundat samhälleligt plan. Det vi generellt kan säga om barnböcker som 

retoriska objekt är att de historiskt sett har haft en uppgift att påverka det läsande barnet och 

således haft en didaktisk funktion.68 Böcker skrivna för barn berättar, uppmanar och förklarar 

för läsaren hur och varför man ska och inte ska göra saker och ting. Det är i denna tanke om 

																																																													
67 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, Litteraturvetenskap: en inledning, 2:a uppl. [reviderad och omarbetad], 
Staffan Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur 2002. s. 81. 
68 Kåreland 2009. s. 110.   
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barnbokens didaktiska uppgift som en situationsanalys av muminböckerna delvis bör ta sin 

utgångspunkt.  

En retorisk situationsanalys går att göra både med ett dåtida perspektiv och ett nutida 

perspektiv. Min analys av muminböckernas retoriska situation kommer ta Janssons 

intentioner och hennes person i beaktning vilket gör det dåtida perspektivet passande att 

tillämpa, även om situationen för böckerna är liknande även idag. En problematik när det 

kommer till en situationsanalys av Janssons böcker från såväl ett dåtida som nutida perspektiv 

är att de inte uteslutande läses av barn, de är även uppskattade som vuxenläsning. Det innebär 

att det vid en analys av den retoriska situationen finns två möjliga publiker som påverkar hur 

situationen kan och bör beskrivas: en barn- och en vuxenpublik.  

För barnpubliken beskrivs böckernas syfte ofta som didaktiskt i existentiella frågor och 

beskrivs inte nödvändigtvis som didaktiskt när det kommer till att lära barnen om 

genuskonstruktioner. Dock är Janssons existentiella didaktik ofta berättad genom eller 

upplevd av ett persongalleri av stereotypa och tillspetsade karaktärer som det läsande barnet 

upplever som verkliga. Det innebär att även om syftet med böckerna gentemot barnpubliken 

inte är att lära ut genuskonstruktioner blir denna problemformulering aktuell eftersom ett barn 

indirekt lär sig om genus och könsroller genom karaktärernas personlighet och uppförande. 

Denna problemformulering bör betraktas som det påträngande problemet. Således kan sägas 

att det finns en barnpublik som genom persongalleriet av karaktärer i verken om Mumindalen 

lär sig om normer och moral, och därmed även om genuskonstruktioner. När det kommer till 

vuxenpubliken är det tydligare att en del av syftet med böckerna är att ironisera över 

stereotyper och normer i samhället. En vuxen publik kan således ställa högre krav på att 

könsstereotyper och könsdiskussioner antingen ska upprätthållas genom klassiska ideal eller 

kritiseras för att vara ”bakåtsträvande.” Det är således mer rimligt att i samband med den 

vuxna publiken betrakta genuskonstruktioner och genusnormer som det påträngande 

problemet som Jansson bemöter genom ironiserade karaktärer och framställningar. Det skulle 

kunna argumenteras för att böckerna endast är avsedda för barn sett utifrån hyllplacering på 

bibliotek och hos bokhandlare, att paratexten i böckerna tydligt vill appellera till en 

barnläsare, och att språket är simpelt och stundtals explicit riktat till ett läsande barn. Dock är 

det oftast inte barnen själva som söker reda på böckerna, köper dem, går till biblioteket och 

lånar dem etc. Det finns i princip alltid en vuxen person med i bilden som ser till att boken 
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hamnar hos barnet. Det innebär att även böcker som är direkt riktade till barn måste tilltala 

dubbla publiker. Alla dessa faktorer gör publiken till en komplex sammansättning.69  

En annan problematik kring publiken är att oavsett om det är barn eller vuxna som läser 

böckerna så är ingen av dessa grupper homogena. De är istället bestående av en stor okänd 

skara människor med olika bakgrund och förutsättningar för förståelse och tolkning. Det är 

således omöjligt för författaren att veta exakt hur publiken ser ut och vilka som räknas till 

den. En diskussion av publiken i muminböckernas retoriska situation visar även en 

begränsning i Bitzers teori som ligger i det faktum att en skönlitterär text som erbjuds som ett 

svar på situationen är svår för publiken att påverka i efterhand. Bitzers krav för den retoriska 

publiken är att den ska ha möjlighet att påverka situationen.70 Det innebär i sin tur i 

förhållande till barnpubliken som ofta beskrivs som naiv att barnen inte kan påverka vad de 

lär sig. Lägg därtill till att den vuxna läsaren av boken har stor påverkan över barnet som läser 

eftersom den vuxna är den som i de allra flesta fall förmedlar boken till barnet. Barnet kan i 

och för sig alltid välja att inte ta efter den moral som uttrycks i ett skönlitterärt verk, men 

förmodligen kommer det oreflekterat att påverkas på det sätt som författaren avsett och inte 

diskutera bokens morallära. Detta ställer större krav på den vuxna publiken att vara den 

kritiska rösten. Inte heller denna publik kan påverka hur verket är skrivet, eller vad verkets 

syfte är. Dock kan den vuxna publiken vara kritisk i sin läsning och förmedla verket till 

barnläsaren på sätt som visar barnen att det finns möjlighet att ifrågasätta bokens moral. Den 

vuxna publiken kan vara kritisk både i sin egen läsning och i förmedlingen av böckerna vilket 

innebär att de kan påverka mottagandet av de didaktiska och moraliska ståndpunkterna. 

Läsakten blir en retorisk handling som den vuxna har möjlighet att påverka genom sitt 

deltagande i läsningen av böckerna. 

I Janssons böcker ges den vuxna läsaren vid flertalet tillfällen en explicit möjlighet och 

ingång till att påverka situationen i såväl läsning som tal. Detta genom de metakommentarer 

som förekommer. Exempelvis finns att läsa i Trollkarlens hatt: ”Om du vill ha reda på vad 

Bisamråttans löständer blev förvandlade till, kan du ju fråga din mamma. Hon vet nog. –förf. 

anm.”71 I denna, och även i liknande metakommentarer ger Jansson den vuxna läsaren 

möjlighet att vara medskribent i berättelsen och visar att böckerna är öppna för den vuxna 

																																																													
69 Mer om de dubbla läsarperspektiven och den dubbla publiken i kommande analyskapitel ”2.2 De två 
läsarperspektiven”.  
70 Bitzer 1968. s. 7–8. 
71 Tove Jansson, Trollkarlens hatt (1948), Stockholm: Rabén & Sjögren, 2014. s. 51. Eller citat 20 i Bilaga 1. 
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publiken att omberätta och omformulera. Den vuxna publiken i allmänhet, och mammorna i 

synnerhet eftersom Jansson specifikt skriver om att fråga sin mamma, ges möjlighet att 

påverka hur historien berättas och hur den ska tas emot av och förklaras för det läsande 

barnet. Det innebär att vuxenpubliken kan sägas uppfylla kraven för Bitzers retoriska publik.  

Det är tydligt utifrån en publikfokuserad diskussion att det inte är helt okomplicerat att göra 

en situationsanalys av muminböckerna. Dels på grund av den komplexa publiken, men också 

eftersom böckerna inte explicit svarar upp mot en specifik faktisk händelse i samhället. De 

behandlar snarare en ständigt pågående samhällsproblematik som ligger mer eller mindre 

implicit grundad i vårt samhälle. Detta gör det svårt att peka ut vad som utgör situationens 

påträngande problem utifrån Bitzers situationella syn på retoriken. Trots dessa svårigheter 

kommer en analys av den retoriska situationen utifrån denna uppsats femininitetstema att 

göras och presenteras. Detta eftersom en analys av situationen, som tidigare nämnt, kan 

underlätta förståelsen för övriga analysdelar.  

För en analys av Janssons bemötande av den retoriska situationen är det viktigt att vara 

medveten om att hon var aktiv i sin tids politiska kvinnokamp. Karjalainen skriver att Jansson 

genom sina tankar och sin livsstil var en av det nordiska 1900-talets mest hörda feministiska 

röster, detta trots att hon själv aldrig använde ordet ”feminist” om sig själv.72 Att 

könspolitiska frågor och debatter kring de orättvisor en kvinna tvingades möta i samhället 

engagerade Jansson är även något som Westin framhåller.73 Bland annat argumenterade 

Jansson ofta kring problematiken med att kvinnan inte har samma frihet att forma sitt liv som 

mannen har. Att äktenskapet begränsar kvinnans frihet eftersom det ställer förväntningar på 

kvinnan att föda barn och att barnen i sin tur tar all tid från kvinnan att utveckla sin egen 

karriär och självständighet.74 I ett brev till en nära väninna diskuterar Jansson äktenskapets 

begränsande funktion. Jansson skriver: ”kan vi inte bara få vara tillsammans utan att göra 

anspråk på varandras arbeten, liv och idéer, fortsätta att vara fria människor utan att någon av 

oss behöver underkasta sig?”75  

Mycket av de anteckningar som Jansson förde under tiden hon författade muminserien 

handlar om de förhoppningar som ställs på henne som normbildande barnboksförfattare, men 

																																																													
72 Karjalainen 2013. s. 129. 
73 Westin 2007. s. 126–128. 
74 Karjalainen 2013. s. 130. 
75 Westin 2007. s. 126. 
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också på henne som kvinnlig rättskämpe.76 Anteckningarna visar tydligt att hon var sliten 

mellan förväntningar, plikt och lust, något som indikerar att hon var väl medveten om de 

omständigheter som omgärdade hennes böcker vid författandet av dem. Under 1970-talet tog 

hennes anteckningar ofta upp frågor kring kvinnlig emancipation något som tydligt kom att 

återspeglas i de senare böckerna i muminserien.77 Om denna emancipation kommer senare 

delar av denna uppsats diskutera. Dock är det redan i denna fas  av analysen viktigt att veta att 

Jansson ofta integrerade sina feministiska åsikter i sina konstnärliga verk.  

Med tanke på Janssons politiska åsikter kring kvinnokampen är det rimligt att tänka sig att 

detta även finns avspeglat i hennes böcker. Dock är det som redan förklarat svårt att beskriva 

det påträngande problemet för muminböckernas retoriska situation utifrån ett 

genusperspektiv. Som vi sett är ett genusperspektiv applicerbart för en problemformulering 

för den vuxna publiken, men detta gäller inte för barnpubliken. Den största skillnaden i 

problemformuleringen utifrån de olika läsarperspektiven grundar sig i att barnpubliken ska 

läras upp i genustänk, de är omedvetna om dessa konstruktioner sedan innan och således 

”naiva” och påverkbara i sin förståelse för genus. Medan den vuxna publiken istället utgör en 

publik i vilken man vill skapa debatt kring genuskonstruktioner, de behöver inte uppfostras 

angående genus utan snarare tvingas reflektera och argumentera kring problematiken.  

När de kommer till de tvingande omständigheterna i den retoriska situationen grundar sig 

dessa i dels socioekonomiska förutsättningar för de båda publikerna. Först och främst måste 

böckerna finnas tillgängliga för läsarna på bibliotek och hos bokhandlare, men det är även 

viktigt att se till att publiken blir medveten om böckernas existens och innehåll. Om en vuxen 

läsare vill förse sitt barn, eller sig själv, med en genusmedveten läsning är det av största vikt 

att Janssons böcker blir igenkända för just detta. Om Jansson inte lyfts fram eller känns igen 

för sin genusmedvetenhet kommer den vuxna publiken inte heller att välja böckerna om det är 

just den genusspecifika diskussionen som efterfrågas. Vi kan tala om ett krav på medvetenhet 

för böckernas implicita budskap som gömmer sig i beskrivningen av böckerna som läsäventyr 

för barn. Således krävs en medvetenhet redan innan man läst böckerna, något som definitivt 

bör anses som en tvingande omständighet. Och om det finns en medvetenhet kring Janssons 

genusdiskussion blir en annan omständighet, som även skulle kunna betraktas som en del av 

det påträngande problemet, att Janssons ideologi ska tilltala den vuxna läsaren. Om läsaren 
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inte håller med Jansson kommer läsaren förmodligen inte att förse varken sig själv eller sitt 

barn med litteratur som inte bekräftar den egna ideologin. 

Här är det lämpligt att plocka in Vatz teori kring att en delad eller skild bild av 

sanningen/verkligheten kan bli synliggjord mellan retorn och publiken, det vill säga att 

salience eller alienation uppstår. Om Janssons läsare delar hennes värderingar och förstår 

hennes kritik av samhällets genuskonstruktioner framträder en delad sanning, salience. Om 

publiken däremot inte håller med Jansson i hennes genuskonstruktioner och genuskritik 

kommer de istället att ställa sig mot hennes ideologi, det uppstår alienation. Om alienation 

uppstår kommer de läsare som är del av den alienerade publiken inte fortsätta att läsa Janssons 

böcker och med största sannolikhet inte heller att vidarebefordra böckerna till en yngre 

publik. Hela hennes retoriska framställning går då förlorad. Precis som bland annat Ullén 

konstaterar så är salience och alienation en konsekvens av den subjektiva upplevelsen av hur 

den retoriska situationen bemöts.78 Och ur detta perspektiv är hela den retoriska situationen en 

subjektiv upplevelse av något i vilken retorn har en medskapande funktion och således 

möjlighet att påverka framtoningen av problemet.79  

Således är det viktigt för Jansson att i så hög utsträckning som möjligt ”gömma” de mest 

kontroversiella ideologikritiska tankarna och åsikterna bland mer klassiska ideal av 

genuskonstruktioner och könsroller. Detta för att undvika att stöta sig med läsare som 

eventuellt inte delar hennes ideologiska uppfattning. Detta gör Jansson genom att använda sig 

av tillspetsade karaktärer och ironi som appellerar till den vuxna läsaren. Även om hon 

förmedlar ett till synes okritiskt och klassiskt genusideal så kan den vuxna läsaren tolka dessa 

karaktärer med de ironiska glasögonen på. För ett läsande barn är det dock troligt att ironin 

går barnets näsa förbi och således impliceras inga kontroversiella ideal på barnet och 

böckerna kan fungera som ett kamouflage för en pågående genusdebatt.80 Om man som läsare 

förstår ironin och tar hänsyn till den är det även svårare att förskjuta Janssons böcker som 

gammalmodiga i sin könskonstruktion eftersom de genom sin tillspetsade ironi visar en 

medvetenhet i frågan. Stilgreppet är utifrån en förståelse för Janssons feministiska kamp en 

tydlig bekräftelse på hennes kritiska blick angående könskonstruktioner. Att Jansson 

dessutom var van vid att använda ironin som ett argumentationsmedel bekräftas genom 

hennes långa medverkan som illustratör och debattör i den politiskstatiriska tidskriften 
																																																													
78 Ullén 2014. s. 229. 
79 Ullén 2014. s. 199. 
80 Westin 1988. s. 183. 
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Garm.81 Under sin tid på Garm kritiserade Jansson många olika politiska händelser, politiska 

förslag och politiska personligheter genom att ironisera dem genom satir. När Jansson 1945 

gav ut den första muminboken hade hon redan etablerat sig som satirtecknare i Finland och 

hade under 1940-talet gått under epitetet ”Finlands obestritt främste skämttecknare”.82 Det är 

därför rimligt att tänka sig att de vuxna läsarna som kände till hennes tidigare arbeten 

förväntade sig viss satir även i muminböckerna. 

Denna analys tydliggör att det går att betrakta muminböckerna utifrån teorier om retorisk 

situation. Problemet utgörs av att Jansson som etablerad författare och feministisk röst måste 

skriva böcker som är såväl didaktiska i könsrollskonstruktioner samtidigt som de måste vara 

kritiska kring samma tema ur ett kvinnorättsperspektiv. Publiken är delad och utgörs av såväl 

en barnpublik som en vuxenpublik med olika förmågor att förstå texten som antingen 

bejakande av ideal eller som en kritik mot ideal. De tvingande omständigheterna ligger i 

böckernas tillgänglighet och i kunskapen om Janssons ideologiska uppfattning kring 

könskonstruktioner hos den vuxna som läser själv, eller som förmedlar böckerna vidare till 

sitt barn. De tvingande omständigheterna ligger även i att Jansson måste gömma sina mest 

kontroversiella ståndpunkter i till synes oskyldiga textkonstruktioner och bilder för att inte 

skapa alienation mellan sig själv och sina läsare. Detta gör hon genom tillspetsade karaktärer 

och ironi.  

 

2.2. De två läsarperspektiven 
I nästintill all barnlitteratur kan vi tala om olika läsarperspektiv där den primära publiken är 

det läsande barnet, samtidigt som det är den vuxne läsaren som bedömer om de texter som 

erbjuds barnet är relevanta, lärorika, har rätt värderingar etc. Det finns således två publiker 

som en barnbok bör anpassas till. Det finns tydliga läsarperspektiv i samtliga muminböcker 

som skiljer den vuxne läsaren från det läsande barnet. Redan när böckerna recenserades vid 

sin originalutgivning diskuterades de mer som litteratur i allmänhet än som berättelser för 

barn.83 Samtidigt har det ofta hävdats att det finns ett tydligt dubbelt men jämställt tilltal i 

muminböckerna, det vill säga en form av dual addressee.84 Detta visar ett tilltal där såväl en 

																																																													
81 Westin 1988. s. 67. 
82 Westin 2007 s.112. 
83 Westin 2007. s. 20. 
84 Kåreland 2009. s. 20–21. 
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vuxen läsare som ett läsande barn kan ta till sig muminböckerna och finna nöje och lärdom i 

dem. De båda tilltalen utgör varsitt läsarperspektiv och de verkar parallellt med varandra, 

inget av dem står över det andra som viktigare eller finare. Det intressanta i en diskussion 

kring muminböckernas olika läsarperspektiv och tilltal ligger i att förstå vad i texternas mer 

abstrakta partier ett barn förstår och vad som går förbi barnets förstånd. Stor del av det vuxna 

perspektivet ligger i att genom ironi på ett symboliskt/metaforiskt sätt diskutera bland annat 

könspolitiken. Detta är ett plan som det läsande barnet förmodligen inte klarar av att se på 

något annat sätt än ett bokstavligt sätt och barnet går miste om det ironiska och symboliska.85 

För att förstå det vuxna perspektivet behövs en förståelse för samhället utanför böckerna, samt 

en förståelse för abstrakta tankesätt och abstrakta känslor och händelser, till exempel tematik 

som ensamhet och död.   

Ett exempel på hur det symboliska i böckerna eventuellt går över barnens huvud är den 

övergripande existentiella diskussionen i Pappan och havet, som även är den bok som oftast i 

tidigare forskning lyfts fram för sina dubbla perspektiv. Bland annat visar Westin hur Pappan 

och havet är den av muminböckerna som tydligast har ett psykologiskt vuxet tema i vilket 

samtliga karaktärers inre demoner står i fokus och diskuteras i symbolisk bemärkelse. Boken 

har pekats ut som en vuxen människas uppgörelse med livet och världen.86 Även Witt-

Brattström menar att den näst sista boken i serien om muminfamiljen har ”drag av handbok i 

familjeterapi”.87 I den näst sista delen i muminserien har fokus flyttats från barnkaraktärerna 

till de vuxna karaktärerna och muminmamman börjar diskutera sin ställning och roll som 

kvinnan i familjen. Hon funderar kring mammarollen och ifrågasätter sin egen identitet 

genom att utsätta sig för situationer och upplevelser i vilka hon får agera fritt. Detta fria 

agerande är något som en vuxen läsare förstår att hon inte normalt är van att göra i tidigare 

böcker. Boken har en tydlig feministisk agenda i vilken muminmamman söker sin frigörelse 

från sin gammalmodiga roll som husfru och barnskötare. Exempelvis tydliggörs 

muminmammans kamp för sin frihet i följande citat.  

Var har du varit! utbrast pappan. Jag? sa mamman oskyldigt. Jag tog bara en liten tur för att lufta på 

mig. Du får inte skrämmas så där, sa pappan. Du måste tänka på att vi är vana att ha dig inomhus om 

kvällarna. Det är just det som är det förskräckliga, suckade mamman. Man behöver omväxling. Man 
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blir för van vid varann och allting är likadant, inte sant älskling? Pappan stirrade osäkert på henne men 

hon bara skrattade och fortsatte att sy.88 

Citatet är noll-fokaliserat genom en berättarröst. Fokalisationen får konsekvensen att 

muminmammans skratt och hennes handling inte förklaras och motiveras. Läsaren erbjuds 

endast en bild av vad som händer. Hade citatet istället varit fokaliserat utifrån en av de i 

händelsen inblandade karaktärerna hade eventuellt mammans skratt och pappans oförståelse 

för skrattet förklarats. Nu krävs det istället av läsaren att på egen hand måste förstå varför 

muminmamman handlade som hon gjorde och vad hon skrattar åt. Det läsande barnet förstår 

förmodligen situationen och händelseförloppet. Förmodligen förstår det att pappan blir orolig 

för mamman, hon bröt mot ett mönster som hon alltid följt. Men frågan är om ett läsande barn 

förstår den koppling till verkligheten som finns i detta sammanhang. Kvinnans begränsade 

frihet utanför hemmets väggar.  

När boken släpptes var kvinnors rätt till arbete och lika lön en het politisk fråga bland nordens 

feminister. Ett starkt argument i debatten var just kvinnans roll som något mer än hemmafru 

och mamma.89 För att kunna göra denna typ av feministiska tolkning krävs det att läsaren har 

koll på 1970-talets politik och är kapabel till att se berättelsen om muminmamman som en 

reflexion av den verkliga mänskliga världen. Det är inte troligt att ett barn gör denna koppling 

eftersom ett barn sällan klarar av att läsa böckerna på något annat sätt än att acceptera det som 

konkret står i texten.90 Således finns i ovan citat en kontext som tydliggör dual addressee. 

Barnet följer en berättelse som utspelar sig i en fiktiv värld och den vuxne läsaren istället 

applicerar den fiktiva världen på sin egen värld och ser likheterna. Ingen läsning är fel, de 

erbjuder bara olika ingångar för tolkning av berättelsen.  

Att Jansson hade feministiska åsikter som återspeglas i bland annat Pappan och havet är 

något som Westin framhåller. Jansson hade ett kritiskt förhållningssätt till sin samtids tankar 

om att en kvinnas enda roll var husfru och moder och hon uttryckte ofta detta i sina texter och 

i sin konst.91 Således kan hävdas att en feministisk läsning av citatet är en relevant läsning.  

																																																													
88 Tove Jansson, Pappan och havet (1965), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 152-153. Eller citat 12 i Bilaga 
1. 
89 Ulla Manns & Gunhild Kyle, ”Kvinnorörelse”, Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnorörelse, Hämtad: 2017-03-10. 
90 Nikolajeva 2004. s. 198. 
91 Westin 2007. s. 126–127. 
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Muminmammans tankar om rättvisa mellan könen är återkommande i Pappan och havet. 

Bland annat reflekterar hon kring mammors instängdhet och tänker att alla mammor skulle 

behöva få rymma iväg, ge sig av en stund och sova utomhus.  

Det här skulle Lilla My uppskatta, tänkte mamman och fnittrade till. Jag undrar var hon sover om 

nätterna. Och Mumintrollet… Det är synd att inte mammor också får ge sig av när de har lust, och sova 

utomhus. I synnerhet mammor kunde behöva det ibland. Hon skickade sitt troll en förströdd och 

tillgiven hälsning på det vanliga sättet. Mumintrollet kände den där han låg vaken i sin glänta och 

viftade ett vänligt svar med ena örat.92  

Citatet är fokaliserat dels utifrån muminmamman, men även av en noll-fokaliserad 

berättarröst som bekräftar att mumintrollet nåtts av muminmammans ”hälsning”. Eftersom 

citatet fokaliseras genom muminmamman ges läsaren en förklaring till hennes längtan efter 

att få sova utomhus. Såväl det läsande barnet som den läsande vuxna förstår att mamman 

tycker att utomhusövernattningar och äventyret i att bara ge sig av hemifrån är ett spännande 

företag som förmodligen alla karaktärer drömmer om. Dock är det rimligt att tänka att barnen 

inte förstår motivet till varför just alla mammor behöver rymma hemifrån, att mammor 

specifikt som grupp längtar efter frihet och självständiga äventyr. Detta citat visar tydligt 

Janssons tilltal till en vuxen publik som förstår det krävande jobbet med föräldraskap och att 

rollen som mamma traditionellt kräver viss uppoffring av egna drömmar och egen önskan. Att 

muminmamman begränsas på grund av sina åtaganden som mamma tydliggörs när det 

beskrivs att mumintrollet tacksamt tar emot mammans godnatthälsning och finner trygghet 

däri. Han har alltid en mamma att komma hem till om han skulle vilja avbryta sin 

utomhusövernattning. Därmed bekräftas även mammans traditionella plikt att vara hemma 

och tillgänglig. På samma sida som citatet är hämtat från finns även en illustration som 

fungerar förstärkande. Illustrationen visar hur muminmamman sitter på sin sängkant i ett 

mörkt rum, hon håller om sig själv och tittar med öppen blick in i rummet. Bakom henne står 

fönstret öppet och man ser havet som breder ut sig i bakgrunden.93 Bilden fungerar 

förstärkande för min analys på så vis att den visar upp mammans dystra och mörka ensamhet i 

sängkammaren. Bilden uttrycker ingen lycklig sinnesstämning hos mamman och bidrar till att 

läsaren förstår att hennes tankar kring friheten i att sova utomhus är viktiga och verkliga.  

																																																													
92 Jansson, Pappan och havet. s. 134–135. Eller citat 35 i Bilaga 1. 
93  Jansson, Pappan och havet. s. 134.  
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Även antagonisterna Mårran och Isfrun som förekommer i muminserien kan och bör läsas på 

ett symboliskt plan. En djupare tolkning av dessa karaktärer inrymmer allt som oftast en 

förståelse för hur kyla och is kan tolkas som metaforik för död och ensamhet. Att Mårran är 

en gestaltning av ensamheten är mer eller mindre given läsning hos den vuxna publiken, och 

att Isfrun är en gestaltning av döden är något som Jansson själv bekräftade.94 Hon menade 

även att hennes böcker inte alltid skulle ge förklaring till allt och berätta allt. Det skulle finnas 

ett oförklarat symboliskt plan för läsaren att utforska.95 Detta antyder en medvetenhet hos 

Jansson om barnperspektivet respektive vuxenperspektivet i böckerna. Det bör tilläggas att 

även barn har förmåga att tänka abstrakt och att det är olika från barn till barn hur mycket av 

symboliken som förstås. Även barnläsaren har således möjlighet att utforska det outtalade 

planet i muminböckerna som Jansson syftade på.  

För att återgå till Mårran finns ett bra exempel på hur böckernas tilltal är dubbelt i anslutning 

till Mårrans karaktärsbeskrivning. Bland annat beskriver Tofslan och Vifslan att innehållet i 

deras kappsäck för dem är det vackraste som finns men att det för Mårran endast är det 

dyrbaraste. ”Tofslan viskade någonting igen. Hemulen nickade. Det är en hemlighet, sa han. 

Tofslan och Vifslan tycker innehållet är det vackraste som finns men Mårran tycker bara det 

är det dyrbaraste.” 96 I detta citat finns ett konkret plan som barnen förstår ur sitt 

läsarperspektiv. De vet att det i kappsäcken ligger en rubin och att den kan anses vara såväl 

vacker som värdefull. Men om man som vuxen läsare gjort tolkningen att Mårran är en 

metaforisk figur som gestaltar ensamheten är den röda rubinen inte bara vacker för Tofslan 

och Vifslan, den är en symbol för deras mellanmänskliga vänskaps/kärleksband. Mårran anser 

rubinen som dyrbar eftersom hon själv saknar mellanmänsklig kärlek men fortfarande söker 

sig till värme och vänskap även om hon utplånar den med sin blotta närvaro. Om man 

dessutom har kunskap om att Jansson sägs ha målat in sig själv och en av sina älskarinnor i 

muminböckerna som Tofslan och Vifslan blir denna metaforik ännu tydligare.97 Denna 

läsning är dock en som med största sannolikhet kräver ett vuxenperspektiv för att förstås. 

Berättelsen om Tofslan och Vifslan och deras rubin är djupt filosofisk och har även 

framhållits som ett vuxet inslag i Janssons muminberättelser.98  

																																																													
94 Westin 2007. s. 325. 
95 Westin 2007. s. 325. 
96 Tove Jansson, Trollkarlens hatt. s. 119. Eller citat 107 i Bilaga 1. 
97 Westin 2007. s. 223–226. 
98 Westin 2007. s. 214. 
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Mårran beskrivs även som en växande kraft utifrån Mumintrollets perspektiv genom 

muminserien. Första gången han träffar på henne i Trollkarlens hatt framställs hon som 

ganska liten, om än obehaglig och läskig. I de senare böckerna i vilka Mumintrollet ensam är 

på äventyr beskrivs hon som mycket värre och mycket större. I följande citat tänker 

Mumintrollet ordagrant att ”hon var mycket större än i augusti.” Augusti är här en referens till 

det första mötet med Mårran i Trollkarlens hatt. 

Där satt Mårran. Hennes små runda ögon speglade elden, men annars var hon bara en väldig, oformlig 

gråhet. Hon var mycket större än i augusti. Trummorna tystnade när Mårran hasade sig upp för berget. 

Hon kom rakt fram till brasan. Och så satte hon sig i den utan att säga ett ord. Den fräste våldsamt och 

hela berget blev inhöljt i ånga. När den drev bort fanns ingen glöd längre. Bara en stor grå Mårra som 

blåste snödimma.99  

Citatet är fokaliserat utifrån Mumintrollet och utifrån barnperspektivet kommer läsaren tänka 

på Mårran som en karaktär som har blivit större än i tidigare böcker, hon har vuxit fysiskt. Ett 

vuxenperspektiv kommer snarare att anlägga ett perspektiv med en tolkning om att 

Mumintrollet kanske snarare upplever Mårran större än att hon de facto har fått en större 

kropp. Muminböckerna analyseras ofta som en berättelse om ett barn (Mumin) som i början 

av serien är omgärdad av familj och vänner och alltid lever i gemenskap och säkerhet för att i 

senare ha vuxit till sig och blivit en filosofisk tänkare. I de senare böckerna, det vill säga från 

och med Trollvinter och framåt, ligger mycket större fokus på att berätta om Mumintrollets 

tankar och känslor, hans drömmar om livet och hans syn på tillvaron.100 Om man vid en 

läsning av muminserien utgår från att böckerna är en gestaltning av Mumintrollets väg från 

barn till vuxen är det tydligt att Mårran, eller den inre ensamheten som hon även 

symboliserar, är växande och farligare ju äldre Mumintrollet blir. Desto mer han lär sig att 

reflektera kring livet, döden och ting som ligger utanför hans egen trygga Mumindal, desto 

större blir Mårran.  

I Pappan och havet får vi för sista gången möta Mumintrollet som karaktär och i ett avsnitt i 

den boken förklarar han själv det orättvisa och obehagliga med att ”bära Mårran med sig”.  

Kan du inte sova? frågade mamman. Mumintrollet stängde fönstret. Jag vaknade, sa han och kröp in i 

sin säng, nosen var alldeles stel. Det blir kallare, sa mamman. Så bra att jag sågade upp den där 

stocken… fryser du? Nej, sa Mumintrollet. Där satt hon och frös under fyren. Hon frös så hemskt att 

																																																													
99 Tove Jansson, Trollvinter (1957), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 56. Eller citat 119 i Bilaga 1. 
100 Moomin Characters svenska officiella hemsida, moomin.com, ”Figurer –Mumintroll”. 
https://www.moomin.com/sv/figurer/mumintroll/ Hämtad: 2017-04-24.  
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marken blev till is… Nu började det igen. Det kom krypande på honom och kunde inte skakas av. Det 

var alldeles för lätt att föreställa sig nån som bara förstörde allting vart än hon kom. Det var orättvist, 

varför skulle just han gå omkring och bära Mårran med sig, ingen annan gjorde det. Hon kunde inte 

värmas upp! Är du lessen för någonting? frågade mamman. Nej, sa Mumintrollet. Imorgon är en ny 

lång dag, sa mamman. Alldeles ens egen från början till slut. Det är väl en trevlig tanke.101 

I citatet är det tydligt att Mårran har förvandlats från konkret antagonist som Mumintrollet 

fruktat till en figur som symboliserar hans inre ångest, rädsla och ensamhet. Inte ens 

muminmamman som i tidigare böcker kunnat trösta honom kan rädda honom från henne. 

Även här är det rimligt att diskutera hur mycket av Mårrans växande kraft och den symboliska 

kopplingen som hon får till Mumins inre oro som ett barn klarar av att göra. Förstår det 

läsande barnet att Mårran ska läsas symboliskt i Pappan och havet, eller ser de fortfarande på 

henne som en konkret antagonist som hotar att frysa Mumindalen till is? Förstår de att hennes 

isiga framträdande egentligen är en metafor för den kraft som släcker barnasinnet? Svaret på 

frågan beror såklart på det läsande barnets egna erfarenheter och förståelse för symbolik, men 

det är ändå mycket tydligt att det krävs ett visst mått av förståelse för att kunna ta till sig 

texten helt och fullt.  

Även novellsamlingen Det osynliga barnet brukar framhållas för sin vuxna psykologiska 

dimension.102 Speciellt berättelsen om flickan Ninni som är osynlig eftersom hon misskötts av 

sin vuxna vårdnadshavare är den av novellerna som brukar pekas ut som en berättelse för den 

vuxna läsaren. Berättelsen om Ninni kan utifrån ett barns läsning ses som en mystisk saga om 

ett barn som med hjälp av sina vänner går från osynlig till synlig. Men den kan även läsas 

som en symbolisk berättelse om hur ett barn skapar sin egen identitet och kan således 

betraktas som en utvecklingsberättelse som förklarar ett barns utvecklingspsykologi.103 Ninni 

blir synlig när hon skapat sin egen identitet och vågar följa sin egen vilja.  

Det är tydligt att muminserien rymmer dubbla, men jämställda, tilltal och det skulle 

förmodligen kunna skrivas en hel uppsats med uteslutande fokus på att ge exempel för de 

scener i vilka de båda perspektiven blir tydliggjorda. Ovanstående exempel är att betrakta som 

just exempel som ska bidra till en förståelse för hur böckerna om Mumintrollet och hans 

vänner och familj kan läsas.  

																																																													
101 Jansson, Pappan och havet. s. 127. Eller citat 126 i Bilaga 1. 
102 Westin 2007. s. 368. 
103 Westin 2007. s. 364. 
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2.3. Den femininitetsskapande retoriken i Muminböckerna 
I min analys av den femininitetsskapande retoriken i muminböckerna har jag utgått från den 

bilaga som redovisar alla de scener och citat i vilka de kvinnliga karaktärerna i Mumindalen 

utför en handling som på olika sätt är att anses retorisk och som bidrar till att konstruera 

femininitet. Analysen tar inte upp samtliga citat utan ger exempel ur bilagans olika kategorier: 

moderlighet, den duktiga flickan, utseende och skönhet, rädda och bli räddad, och 

antagonisterna. Av den anledningen är det att rekommendera att ha bilagan tillgänglig vid en 

läsning av följande analys för att på ett enkelt sätt kunna se fler exempel kring de olika 

tematiska ingångarna.   

 

2.3.1. Moderlighet  

Muminserien är fylld med uttalanden om vad en mamma ska och inte ska göra. Om vad 

barnen lärt sig av sina mammor och om vad moderskapet innebär. Ofta framstår mamman 

som en moralisk förebild som barnen ofta refererar till som felfri. En mamma gör aldrig fel, 

en mamma är alltid godhjärtad och alltid klok. I Muminserien är muminmamman den perfekta 

modern. En stor del av muminmammans karaktär som just mamma beskrivs utifrån 

Mumintrollets tankar som ofta förblir naiva och okritiska, vilket leder till att ett ideal uppstår 

som är omöjligt att leva upp till. Exempelvis har Mumintrollet skapat en så stor tillit till sin 

mamma att han förväntar sig att hon ska kunna rädda hela världen från undergång. 

Han tänkte på hur förfärligt mycket han älskade allting, skogen och havet, regnet och vinden, solskenet 

och gräset och mossan och hur omöjligt det vore att leva utan alltsammans. Men sen tänkte han, 

mamma vet nog hur alltihop ska kunna räddas.104 

Berättarperspektivet i detta citat kan kategoriseras som telling och förmedlar en 

sinnesstämning som läsaren sympatiserar med. I detta citat får berättarperspektivet 

konsekvensen att även läsaren ser på mamman som räddaren av världen eftersom inget annat 

alternativ lyfts fram. Läsaren tvingas mer eller mindre att gå med på att det är mamman som 

ska rädda Mumindalen från undergång eftersom Mumintrollet säger det. Den naiva läsaren 

tvingas anta att detta är sanning, något som är typiskt för perspektivet enligt Booth.105 

Konsekvensen av citatet är att det skapas en föreställning i vilken mammor okritiskt påstås 

kunna rädda världen och ställa allt till rätta när något gått fel. 
																																																													
104 Tove Jansson, Kometen kommer (1968), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 113. Eller citat 17 i Bilaga 1. 
105 Booth 1983. s. 3. 
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Att denna allvetande funktion hos mödrar gäller även utanför Muminvärlden ger Janssons 

metakommentar Trollkarlens hatt bevis för. ”Om du vill ha reda på vad Bisamråttans 

löständer blev förvandlade till, kan du ju fråga din mamma. Hon vet nog. –Förf.anm.”106 

Citatet visar det Booth hävdar när han skriver att författarens röst, intention och moral inte 

bara representeras i verket utan även existerar parallellt i vår egen verklighet.107 Även 

fokalisationen är utifrån författarperspektivet. Det är svårt att tänka sig att Jansson inte 

tillskriver sina kommentarer verklig mening, med all sannolikhet avser hon att det läsande 

barnet faktiskt ska fråga sin mamma om en förklaring. Relationen mellan de två citaten ovan 

är att de gemensamt skapar en bild av moderskapet som gäller även utanför muminvärlden. 

Den verklighet som förmedlas i texten har möjlighet att påverka och förändra läsarens 

uppfattning om den verkliga världen och således får citaten en ideologiskapande funktion.108 

Ett läsande barn förstår förmodligen inte bättre än att göra verklighet av texten, däremot kan 

en kritisk vuxenblick ifrågasätta om mamman verkligen ska kunna svaret. En vuxen läsare är 

ofta väl medveten om distinktionen mellan den fiktiva världen och den verkliga på ett sätt 

som barn inte är, vilket innebär att mamman får möjlighet att ge en förklaring till vad som 

hände i den fiktiva Muminvärlden. Hon ges således en möjlighet att fortsätta Janssons 

berättelse utan att den skrivs ner i böckerna. Hon tillåts att skriva vidare på muminberättelsen 

i den verkliga världen och ges möjlighet att skapa en egen sanning. Ännu en indikation för att 

fiktion och verklighet vävs ihop. 

Detta får konsekvenser. Till exempel tillskrivs mammarollen i den verkliga världen samma 

allvetande funktion som mammarollen i Mumindalen har. Det innebär att mamman förväntas 

kunna svara på omöjliga frågor. Hos en kritisk läsare finns en förståelse för att 

kommentarerna bidrar till skapandet av ett ouppnåbart modersideal. Barnets förväntan på sin 

mamma att kunna svaret låser däremot en del av modersidealet till en ouppnåbar nivå. Utifrån 

en retorisk diskussion med ett vuxet kritiskt perspektiv i grunden finns dock en positiv effekt 

med kommentarerna, nämligen att mamman ges möjlighet att tala och att hon tillskrivs stor 

trovärdighet eftersom hon förväntas kunna veta svaret på det barnet inte förstår. Mamman 

tilldelas därmed ett högt ethos och retorisk agens .109 Mamman har således en viktig retorisk 

																																																													
106 Jansson, Trollkarlens hatt. s. 51. Eller citat 20 i Bilaga 1.  
107 Booth 1983. s. 221.  
108 Qvarnström 2014. s. 158. 
109 Ethos som begrepp är vida diskuterat och många definitioner finns. Den mest klassiska definitionen tillskrivs 
Aristoteles som menar att trovärdighet hos en talare uppstår bland annat ”[g]enom karaktären(ethos): när talet 
framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som trovärdig. Vi brukar lita på hederliga människor både mer och 
snabbare i nästan alla sammanhang, till och med reservationslöst när oklarhet råder och det finns rum för tvivel.”  
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funktion i den verkliga världen. Kanske kan detta utifrån en medvetenhet om Janssons 

kvinnorättskamp tolkas som en feministisk handling? En handling som syftar till att öka 

barnens tillit till sina mammor, till kvinnor, som sanningsbärare och retoriker med möjlighet 

att skapa en verklighet som barnen kan förhålla sig till. Detta resonemang kan kopplas ihop 

med Booths tanke om att författarens uppgift är att använda berättarperspektiven, i detta 

exempel metakommentarerna och Mumintrollets okritiska syn på sin mamma, för att 

applicera sin agenda på läsaren. I detta fall är agendan att tolka som att Janssons 

metakommentar fungerar som en karaktärsröst som formar läsarens reaktion och bereder 

mammorna möjlighet att konstruera en sanning i den verkliga världen utanför boken. Det 

innebär att Janssons kommentar dominerar och berättar för läsaren hur denne ska reagera på 

citatet.110  

Muminvärldens mammaroll inrymmer mer än att vara ett stöd och en tillitskälla för barnen. 

Mamman förväntas även vara ett känslomässigt stöd för sin make. Den följande scenen är 

noll-fokaliserad vilket bidrar till att karaktärernas beteenden inte förklaras.  

Pappan låg kvar och var förargad tills han somnade. När han vaknade på kvällssidan var halsen lite 

bättre men han var fortfarande förargad. Han ringde i matklockan som stod bredvid sängen och 

Mumintrollets mamma kom genast upp för trappan och undrade hur han mådde.111 

Scenen visar att muminmammans roll som vårdare och tröstare inte stannar hos barnens 

välmående, även muminpappan behöver henne. Han har till och med en klocka som han 

ringer i när han vill att hon ska komma. Detta är problematiskt ur en feministisk synvinkel 

eftersom det antyder att muminmammans roll i deras äktenskap är att likställa med en 

betjänts. Om pappan behöver henne ringer han på henne och hon kommer då att släppa allt 

vad hon har för sina händer och se till honom istället. Detta faktum innebär även att hon är 

bunden till att förbli inom hemmets väggar eftersom hon måste svara på klockans eventuella 

ringning.  
																																																																																																																																																																																														
Aristoteles, Retoriken, översättning: Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012. Avsnitt 1.2.4. s. 70.  
 
En vanlig definition av retorisk agens är att ”agens” avser en beteckning för när en retor tilldelas makt att vara 
med och forma en diskurs/sanning. Det innebär att få tillåtelse att tala och ge sin syn på saken. Vem som tilldelas 
retorisk agens bestäms utifrån situationens sociala och kulturella förutsättningar. Maktdimensioner spelar ofta en 
stor roll i tilldelandet av retorisk agens. En person med mycket makt och trovärdighet, det vill säga en person 
med högt ethos, tilldelas oftare agens framför en person med lägre ethos. Det innebär i praktiken att 
maktstrukturer, ethos och retorisk agens hör ihop och sätter spår i våra sociala handlingar. För vidare diskussion 
se exempelvis Theresa Enos (red.), Encyclopedia of rhetoric and composition: communication from ancient 
times to the information age, New York: Garland Publ. 1996. s. 750. 
110 Booth 1983. s. 215. 
111 Tove Jansson, Muminpappans memoarer. s. 8. Eller citat 9 i Bilaga 1. 
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Förutom detta förväntas det även av mamman att vara den perfekta värdinnan. Det ligger i 

moderns ansvarsroll som skötare av hus och hem att se till att husets gäster har det bra. 

De talar utländska, sa Sniff. Ingen kan begripa vad de säger! Hur lät det? frågade Mumintrollet som satt 

och stötte kardemumma med Hemulen. Råttsla kan du vara självsla, sa Sniff. Muminmamman suckade. 

Det här blir just månljust, sa hon. Hur ska jag kunna förstå vad de önskar sig till efterrätt på sin 

födelsedag eller hur många kuddar de vill ha under huvudet!112 

Även detta citat lämnas oförklarat, om än inte omotiverat, för läsaren som måste värdera och 

analysera det på egen hand. Muminmamman uttrycker tydligt varför hon blir uppgiven och 

orolig för att inte kunna förstå sina nya gäster: hon vet inte hur hon ska förstå deras 

önskningar och således vet hon inte hur hon ska behaga dem och se till deras behov. Hon 

oroar sig alltså inte för att inte kunna samtala med gästerna om annat än hur hon ska kunna 

tillfredsställa dem. I detta citat konstitueras ännu tydligare att mammans viktigaste uppgift är 

att var tillmötesgående och serviceinriktad snarare än att vara en god samtalspartner. Det 

innebär att kvinnans kommunikativa handlingar värderas lägre än männens och att kvinnan 

inte förväntas ta till orda i ett samtal eftersom hon förmodligen kommer vara upptagen med 

att se till att de övriga runt om henne mår gott och har det bra.  

Citat och scener som den ovan är vanligt förekommande i muminböckerna och medför 

konsekvenser för läsaren av böckerna. Varje gång denna gammaldags syn på könsroller inom 

skötsel av hemmet och synen som kvinnan som passiv samtalspartner upprepas etableras 

dessa konstruktioner och föreställningar som en sann världsbild hos den läsare som inte 

förstår att göra skillnad på verklighet och fiktion.113 Konstituerandet av denna stereotypa 

tanke kring vem som ansvarar för andras välbefinnande får konsekvensen att mamman själv 

tycker att hon bär ansvaret. Förväntningen på henne att tillgodose andras behov har blivit till 

sanning. Det skulle kunna sägas att mamman uttalar ett performativ, det vill säga ord som får 

reell innebörd för hur livet och verkligheten formas.114 Hennes ord blir sanning eftersom hon 

har makten att uttala dem då hon genom tidigare upprepning av könsnormativa mönster banat 

väg för att kvinnans roll är att vara värdinna i hemmet. Hon som värdinna har rätt och makt att 

uttala sig om vem som bär ansvaret för värdinneuppgifterna, således får hennes performativa 

																																																													
112 Jansson, Trollkarlens hatt. s. 110. Eller citat 8 Bilaga 1. 
113 För utförligare resonemang om konsekvensen av upprepningar av stereotypa könsmönster, se exempelvis 
Butler 1997. s. 102. 
114 Butler 1997. s. 8. 
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talakt och hennes sociala makt i hemmet ett tydligt samband.115 Denna makt tydliggörs i 

följande citat som visar att inte vem som helst kan iklä sig muminmammans unika roll. 

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… fast de vet. Hon tystnade hjälplöst.116 

Filifjonkan har inte ”beviljats” rollen och lyckas inte behaga eftersom hon inte har makten att 

ta till orda och handling på det sätt hon gör. Hon saknar den sociala maktposition som krävs 

för att (om)definiera verkligheten. I sin frustration skuldlägger även Filifjonkan 

muminmamman för att inte vara hemma och fullfölja det värdinneuppdrag som Filifjonkan 

själv försöker vikariera för. Scenen förstärks i boken med en illustration som visar hur 

Filifjonkan vält omkull sin stol och ställt sig upp inför de övriga runt bordet som fortfarande 

sitter ner. Det är tydligt att Filifjonkan är upprörd.117 Illustrationen fungerar förstärkande i den 

bemärkelsen att den tydliggör att Filifjonkan är ”maktlös” och att hon upprörs över det faktum 

att hon inte beviljas rollen som ”vikarie” för mamman trots att hon gör allt rätt. 

Att modersrollen är bunden till hemmet har tydliggjorts, med det finns även en viss 

ansvarsroll i att beskydda sina barn i modersrollen som inte nödvändigt är bunden till hus och 

hem på samma sätt. Denna ansvarsroll är välbekant även för barnen i Mumindalen och således 

förlitar de sig på att mamman alltid ska finnas till hjälp och stöd för dem.  

Mamma! Vakna! skrek Mumintrollet och drog i hennes täcke. Hela världen har kommit bort! Men 

mamman vaknade inte. Hennes sommardrömmar blev oroliga och bekymrade ett litet tag, men hon 

kunde inte vakna. Mumintrollet rullade ihop sig på mattan bredvid hennes säng, och den långa vintern 

fortsatte.118 

Genom noll-fokalisation berättas scenen ur ett showing-perspektiv. Det innebär i detta citat att 

Mumintrollets och muminmammans reaktioner inte förklaras för läsaren som istället själv 

måste gissa varför muminmamman inte vaknar. Berättarperspektivet ger läsaren en bild av 

mörker, kyla och rädsla och en okritisk läsare förstår inte varför mamman inte vaknar, hon 

kan i en sådan läsning uppfattas som en dålig mamma som inte är förmögen att skydda sitt 

barn från den farliga vintern.  

																																																													
115 För liknande resonemang se Butler 1997. s. 49. 
116 Tove Jansson, Sent i november (1970), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 110. Eller citat 36 i Bilaga 1.  
117 Jansson, Sent i november. s. 110. 
118 Jansson, Trollvinter. s. 9. Eller citat 22 i Bilaga 1.  
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Det intressanta i detta citat är att ett nästintill magiskt band mellan Mumin och 

muminmamman skymtar fram trots att mamman inte vaknar.119 Det sägs att hennes drömmar 

blir oroliga och bekymrade, det tolkar jag som ett sätt att påpeka att mamman egentligen vill 

vakna och beskydda sitt barn men att hon inte kan. Hennes undermedvetna band till sitt barn 

kallar på henne. Även här får det betydelse att scenen är berättad ur perspektivet showing och 

inte telling. Hade det varit ur ett telling-perspektiv hade scenen troligtvis upplevts utifrån 

Mumintrollets ögon vilket hade lett till att läsaren inte fått reda på att mammans drömmar 

blev oroliga. Hon hade i så fall uppfattas ännu mer osympatisk. Detta tydliggör att Jansson på 

ett medvetet sätt använder berättarperspektiven för att forma hur läsaren ska reagera på 

hennes berättelse. Det är svårt för läsaren att bli arg på muminmamman så länge som vi får 

reda på att hennes sömn berörs av den förändrade sinnesstämningen.  

Som tur är har Mumintrollet inte blivit helt övergivet i vintern, han har istället för sin mamma 

fått hjälp av en annan kvinna som tagit på sig den beskyddande mammarollen, nämligen Too-

Ticki. Hon dyker upp i Mumindalen när Mumintrollets mamma ligger i vinterdvala och är 

oförmögen att finnas tillgänglig. Too-Ticki kommer med klokhet, värme och tröst till 

Mumintrollet, men hon ser även till att vara beskyddande mot de som inte tidigare mött 

vintern.  

På eftermiddagen kände Too-Ticki i sin nos att den stora kölden var på väg. Hon hällde flodvatten över 

hästen och bar in ved i badhuset. Håll er inomhus idag, för nu kommer hon, sa Too-Ticki. De osynliga 

mössen nickade och det prasslade instämmande i garderoben. Sen gick Too-Ticki ut för att varna de 

andra. [… ] Too-Ticki fortsatte mot dalen. På vägen träffade hon ekorren med den vackra svansen. 

Ikväll ska du hålla dig inomhus för nu kommer den stora kölden, sa Too-Ticki. Javisst, sa ekorren. Har 

du möjligen sett till en kotte som jag har förlagt någonstans här i närheten? Nej, sa Too-Ticki. Men lova 

nu att inte glömma bort vad jag har sagt. Håll dig inomhus när skymningen kommer. Det är viktigt.120 

I citatet får vi genom noll-fokalisation och ett showing-perspektiv se hur Too-Ticki tar på sig 

ansvarsrollen och varnar Mumindalens invånare för den stora kölden. Showing-perspektivet 

skapar i detta fall en stämning av att något farligt ska hända eftersom läsaren inte får förklarat 

för sig varför Too-Ticki är rädd för den stora kölden. Det innebär att berättarperspektivet i 

detta fall bidrar till att bevara mystiken kring vintern som en kraft som hotar Mumindalen. 

Det som förblir oförklarat är varför just Too-Ticki har auktoritet att avgöra när något är 

farligt. Man får inte reda på vad hennes kunskap kring den stora kölden bottnar i. En vuxen 

																																																													
119 Fler exempel på detta omskrivna band se citat 19 och 26 i Bilaga 1. 
120 Jansson, Trollvinter. s. 36–37. Eller citat 34 i Bilaga 1. 
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läsare kanske tolkar in att Too-Ticki har mött den stora kölden tidigare, det vill säga döden, 

eftersom hon känner igen känslan då hon ”kände i sin nos att den stora kölden var på väg.” 

Att Too-Ticki därför vill beskydda de andra förefaller sig således naturligt. För ett läsande 

barn blir det inte lika tydligt att hennes handlande baserar sig på erfarenhet. Ett barn kanske 

snarare ser på Too-Ticki som ett substitut för den sovande muminmamman eftersom hon 

tidigare i berättelsen hjälper Mumintrollet med det som hans mor vanligen brukar göra, det 

vill säga ger honom mat, råd, hjälp, ser till att han är trygg etc.. Just detta citat förstärks av en 

bild som illustrerar hur Too-Ticki håller upp ett förmanande finger för ekorren som hon 

försöker få att stanna inomhus.121 Denna uppmanande gets kopplas lätt ihop med en 

uppfostrande, bestämmande auktoritet. Att lyfta pekfingret för att poängtera att ”nu lyssnar du 

på mig” är nog en gest som de flesta föräldrar använt någon gång. Bilden fungerar 

förstärkande för scenen eftersom den visar att Too-Ticki ser auktoritär ut.  

Eftersom Too-Ticki dyker upp som en modersgestalt när Mumintrollet behöver hjälp 

konstitueras föreställningen om att ett barn kan förvänta sig moderligt beskydd när de behöver 

det, detta även om den verkliga mamman inte är tillgänglig. Således sträcker sig 

modersidealet utanför muminmamman och stafettpinnen lämnas vidare tills dess att mamman 

vaknar från sin vinterdvala. Det är tydligt efter en läsning av Trollvinter att Too-Ticki kliver 

in i Mumins värld som en alternativ mamma när hans riktiga mor gått i ide.  

Även om muminmamman beskrivs som den ideala modern utan fel och brister och som den 

karaktär som kanske främst bidrar till ett stereotypt idealskapande kring modersrollen så 

bidrar även de andra kvinnliga karaktärerna till detta. En ironisk framställning av hur 

mammor förväntas vara och vad de förväntas göra står Mymlan för med detta citat: ”Ledsen? 

sade Mymlan förvånad. Varför? Jag har inte tid att vara ledsen. Aderton nitton ungar att 

tvätta, klä av och klä på, mata, snyta, trösta och Mårran vete vad. Nej, min unga vän, jag har 

roligt jämt!”122 Citatet är tydligt ironiskt. Det är noll-fokaliserat vilket innebär att läsaren inte 

får reda på att Mymlan uttrycker sig med glimten i ögat. Ironin förklaras således inte. Det 

komiska i citatet är ironiseringen av att en mamma skulle vara förmögen att känna efter hur 

hon själv mår istället för att sätta sina ungars mående i första rum. I detta finns en tydlig 

koppling till Janssons egen inställning till moderskapet som grundades i tanken på att bli 

																																																													
121 Jansson, Trollvinter. s. 36. 
122 Jansson, Muminpappans memoarer. s. 107–108. Eller citat 31 i Bilaga 1. 
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mamma innebär slutet på det fria livet.123 Det ger en viss ålderdomlig bild av den perfekta 

mamman: en som aldrig klagar över livet och som alltid passar upp och sätter andra framför 

sig själv. Att Mumindalens mammor i allmänhet och muminmamman i synnerhet har en lång 

tradition av att vara de som sköter om andras välmående, av att vara de som har en förståelse 

för andra och av att upprätthålla moralbaserade och omtänksamhetsbaserade traditioner ger 

följande citat exempel på.  

Han letade igen om alla byrålådorna. Han vände upp och ned på allting, men han hittade inte vad han 

sökte efter. Då gick han bort till mammans säng och viskade en fråga i hennes öra. Hon suckade och 

rullade runt ett varv. Mumintrollet viskade igen. Då svarade mamman i sömnen, djupt ur sin kvinnliga 

förståelse för allt som bevarar traditionen: Sorgband… de finns i min garderob… högst upp… till 

höger… Sen sjönk hon in i sin vintersömn igen.124 

Mamman såg täcket lyfta sig och buktas i en mycket liten upphöjning. Det var en grop i dynan. Hon 

gick ner till sig och letade fram mormors gamla anteckningar för Ofelbara Huskurer. Onda ögat.  Medel 

mot melankoli. Förkylning. Nej. Mamman bläddrade och sökte. Tillslut hittade hon en anteckning i 

slutet som mormor hade gjort när hennes stil redan hade blivit ganska darrig. ”Ifall ens bekanta blir 

dimmiga och svåra att se.” Nåja. Tack och lov. Mamman läste igenom receptet som var ganska 

komplicerat. Sen satte hon igång med att blanda ihop en huskur för lilla Ninni.125 

De två citaten har något växlande fokalisering men trots detta erbjuds läsaren ingen förklaring 

till vad som menas med exempelvis ”djupt ur sin kvinnliga förståelse för allt som bevarar 

traditionen”, här tvingas läsaren själv att tolka en del av den kvinnliga traditionen och således 

en del av Mumindalens feminina moderskonstruktion att inrymma ett kvinnligt arv. 

Kvinnorna har länge varit vårdare i hemmet, de vet var saker och ting finns, oavsett om de är 

vid medvetande eller ej. Även i det andra citatet bekräftas kvinnornas historiska ansvar i att 

råda bot på diverse saker. Kvinnan som läkande kraft, kvinnan med känsla för andra och med 

vilja att hjälpa de som inte mår bra är ett ärvt ideal. Eftersom det talas explicit och upprepande 

om en kvinnlig tradition och vad denna tradition innebär konstitueras genom performativa 

talakter ett sedan länge invant tankemönster. Denna tradition förankrar föreställningen om att 

det finns en kvinnlig förståelse som är bevarad genom generationer. Extra tydligt blir detta 

förstås i och med den nedskrift av sina kvinnliga föregångares huskurer som muminmamman 

vänder sig till för att få råd. Det är tydligt att dessa nertecknade kunskaper har gått i arv från 

																																																													
123 Westin 2007. s. 126–127. 
124 Jansson, Trollvinter. s. 45. Eller citat 5 i Bilaga 1. 
125  Tove Jansson, Det osynliga barnet och andra berättelser (1962), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 102. 
Eller citat 28 i Bilaga 1. 
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mor till dotter och bidragit till att det i viss mån förlegade idealen om att modern/kvinnan är 

vårdaren vid sjukdom upprätthålls. Denna föreställning blir genom såväl muntliga talakter 

som ärvda skrifter upprepad och konstituerad genom performativa handlingar. Det bör 

poängteras att det inte talas om dessa ideal på något negativt sätt, tvärt emot är dessa saker att 

betrakta som positiva då de framhåller att även kvinnan är klok och vet vad som är passande 

för olika situationer. Det negativa i detta performativa språkbruk är att dessa ideal inte 

presenteras kritiskt eller att det erbjuds alternativa sätt för mammorna och kvinnorna att vara. 

Detta faktum bidrar till att femininitetskonstruktionen blir snäv och i och med detta svår att 

bryta sig bort ifrån.  

 

2.3.2. Den duktiga flickan 

Även om muminmamman lyfts fram som den ideala kvinnan i Mumindalen och att 

moderskapet framhålls som en stor del av att vara en god kvinna så har 

femininitetskonstruktionen fler sidor. Ett av de tydligaste sätten att beskriva vad en kvinna bör 

och inte bör göra är att framhålla när hon ska belönas eller bestraffas. Det innebär att det finns 

en normativ bild av att en bra kvinna är en duktig flicka. Att vara en duktig flicka innebär att 

vara artig, att vara ordningsam och sköta hushållet, att göra nytta och vara plikttrogen, och att 

bevisa sin duglighet och självständighet. Mycket av det som denna del av analysen kommer 

berätta om vad det innebär att vara en duktig flicka kan tydligt sammankopplas med 

Nikolajevas tankar om stereotypa beteenden hos flickor respektive pojkar. Bland annat att 

flickor är passiva, emotionella och aggressionshämmande, medan pojkarna tillåts vara aktiva, 

aggressiva och våldsamma.126 

Den mest omskrivna riktningen inom temat ”den duktiga flickan” i muminböckerna är den 

som diskuterar att vara ordningsam och att ha hushållsansvar. Det kanske tydligaste exemplet 

på detta är den scen i vilken Filifjonkan reagerar på att Hemulen uttryckt att hon ska diska och 

laga mat eftersom hon är kvinna.127 Följande citat är en reaktion på Hemulens uttalande: 

Hela tiden, ända från första början, hade Filifjonkan tänkt att det var hon som skulle laga maten. Hon 

tyckte om att ordna mathyllor med små burkar och påsar i vackra rader, hon tyckte det var roligt att 

räkna ut nya sätt att gömma gamla rester i puddingar och kroketter så att ingen kände igen dem. Hon 

älskade att laga mat så sparsamt som möjligt och veta att inte minsta mannagryn gick förlorat. 

																																																													
126 Nikolajeva 2004. s.129.  
127 Se Jansson, Sent i november s. 59. Eller citat 45 i Bilaga 1 för att läsa citatet. 
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Familjens stora gonggong hängde på verandan. Filifjonkan hade alltid längtat efter att vara den som 

förkunnade middag i ljudande mässing, bong bong, över hela dalen tills alla kom springande och 

ropade: Mat! Mat! Vad har du åt oss idag? O vad vi är hungriga! Filifjonkan fick tårar i ögonen. 

Hemulen hade tagit hela roligheten ifrån henne. Hon skulle ha diskat också, gärna, bara hon fick hitta 

på det själv. Filifjonkan ska hushålla för hon är fruntimmer. Hah. Och med Mymlan dessutom.128 

Citatet kommer som en direkt respons på Hemulens uttalande tidigare i scenen som bekräftar 

att det finns en normativ föreställning om att en kvinnas plats är i köket och att hon ska sköta 

hushållet. Dock förblir det oklart vad hos de kvinnliga karaktärerna som gör dem mer 

lämpade än de manliga karaktärerna att sköta disken mer än att de är just kvinnor. Denna 

föreställning ligger grundad i ett gammalt maktsystem i vilket den heterosexuella matrisen 

upprätthålls. Eftersom kvinnor och män ofta ställs som motsatspar är det naturligt att 

Hemulen upprepar detta system mer eller mindre medvetet, det ligger etablerat i hela vårt 

samhälleliga sätt att tänka kring könsnormer.129 Filifjonkans respons på händelsen är berättat 

ur telling-perspektiv och fokaliseras genom henne själv. Att perspektivet ändras till att 

återspegla ”offret” för den stereotyp som tidigare diskuteras får funktionen att Filifjonkan ges 

möjlighet att bemöta och argumentera emot de föreställningar som styr hennes handlingar. 

Här är det även relevant att tänka sig att Jansson gömmer sig själv och sina egna åsikter i 

Filijonkan. Det ger Jansson möjligheten att uttrycka sig i en känslig fråga utan att 

nödvändigtvis behöva ta ansvar för åsikten, eftersom den hör till Filifjonkan som karaktär. 

Detta är enligt Booth ett vanligt sätt att använda berättarperspektivet telling.130  

Hemulens uttalande i sin tur är en performativ upprepning av könsbundna normer som håller 

fast vid ett gammalt invant mönster. Att Filifjonkan väljer att kommentera först efteråt och då 

endast i sitt eget sinne innebär att den performativa handlingen fick gå obemött förbi, 

åtminstone i det ”offentliga” i den fiktiva världen. Det som dock sker och som är en viktig 

poäng i hela scenen är att Filifjonkan ställs öga mot öga med de normer som styr hennes liv 

och att läsaren får ta del av hennes tankar och känslor. Hon blir upprörd när hon inser att det 

finns en viss sanning i att de saker hon gillar att göra och de saker hon är bra på ligger 

inbäddade i en klassisk kvinnoroll som hon omedvetet iklätt sig. Det förklaras att Filifjonkan 

blir ledsen eftersom hennes kunnande blir ifrågasatt. Hon ska inte vara i köket för att hon är 

bra på att laga mat, nej Hemulen tycker hon ska vara i köket eftersom hon är kvinna. Detta 

																																																													
128 Jansson, Sent i november. s. 61. Eller citat 46 i Bilaga 1.  
129 Butler 1997. s 102. 
130 Booth 1983. s. 18-19.  
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innebär att Filifjonkans kunskap blir förminskad eftersom alla kvinnor förväntas ha den. Det 

är inget speciellt, inget värdefullt i att laga god mat och vara bra på att diska.  

En intressant diskussion som kan uppstå i samband med citatet är huruvida Filifjonkan gillar 

att laga mat eftersom hon är bra på det, eller om det är för att någon annan bestämt åt henne 

att hon ska göra det, samt eftersom hon får bekräftelse när hon uppfyller det ideal som hon 

själv inte skapat. Hon vill visa upp sig genom den ideala kvinnostereotypen och ser inget fel i 

detta tills Hemulen påpekar att det är just en stereotyp hon är. Eftersom hon inte vill bli 

betraktad som en stereotyp utan istället bli sedd för sina personliga färdigheter sker ett 

ifrågasättande av den egna karaktären som får till konsekvens att Filifjonkan ifrågasätter sitt 

eget kunnande. Detta bevisar såväl makten av Hemulens uttalande av ett performativ som det 

bevisar att Filifjonkan har format sitt liv efter liknande performativa handlingar som skapar 

ideal att leva efter. 

Att vara en duktig flicka innebär även att vara artig även i underliga och otrevliga situationer. 

Denna scen med Snorkfröken i fokus ger exempel på detta. I scenen har Mumintrollet 

förvandlats till ett spökdjur som ingen av de andra känner igen. De tycker att Mumintrollet är 

otrevlig, konstig och oartig. Den enda som faktiskt tar till orda är Snorkfröken, och det endast 

eftersom det förväntas av henne som en duktig flicka att vara artig.  

Vad ni är ovänliga, mumlade Mumintrollet sorgset. Ni fick väl leta för länge. Vad ska vi nu göra? Först 

av allt borde du kanske presentera dig, sa Snorkfröken stelt. Vi vet ju inte alls vem du är. Mumintrollet 

tittade förvånad på henne, men så kom han på att det här var en ny lek. Han skrattade förtjust och sa: 

Jag är Kungen av Kalifornien! Och jag är snorksystern, sa Snorkfröken. Det här är min bror.131  

Citatet är noll-fokaliserat och motivationen till karaktärernas handlingar förblir oförklarat. 

Men Snorkfrökens dialog visar två saker om den stereotypa uppfattningen om femininitet. För 

det första att en kvinna alltid ska vara artig och i viss mån välkomnande vid möte med 

främmande personer. För det andra avslöjar hennes sätt att presentera sig själv något om 

artighet, nämligen att hon presenterar sig själv i relation till någon annan. Hon säger inte ”jag 

är Snorkfröken” utan istället att hon är ”snorksystern” vilket får konsekvensen att den 

naturliga följdfrågan blir vem hon är syster till. På så vis är hela hennes artighet ett sätt att 

framhålla andra, viktigare, personer i sällskapet. I detta fall hennes bror Snorken. Denna 

underkastelse/förminskning av sig själv kan ses som en del av att vara artig, då artighet kan 
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anses vara att lyfta fram andra personer och inte själv ta upp allt spelrum i en konversation. 

Men detta leder även till ett förminskande av sig själv och ett konstituerande av 

maktstrukturer mellan könen/syskonen/karaktärerna. 

Att underkasta sig sina manliga vänner är inte något som alla kvinnliga karaktärer gör. Det 

finns en kvinnlig karaktär som tar för sig och syns utan att hon bestraffas för sina försök, 

nämligen Mymlans dotter. Hon drivs av en inre vilja att bevisa sin duglighet, att bevisa att 

även hon kan vara störst, bäst och vackrast. Hon ger sig frivilligt, om än med misstrodd 

förmåga, med på männens äventyr med drivkraften att bevisa att hon också minsann är 

självständig och frigående. Witt-Brattström skriver att narcissism och lustprinciper är det som 

driver mymlorna som folkslag, något som kommande diskussion om Mymlans dotter 

bekräftar. 132 

Asch mamma, svarade Mymlans dotter. Nästa gång du ser mig är jag den största mymlan i hela världen! 

Ska vi ge oss av nu med detsamma?133 

Joxaren sov i sitt träd och Mymlans dotter var väl ute och sprang någonstans för att visa sin mamma att 

hon var självständig.134 

I dessa två noll-fokaliserade citat får vi reda på att Mymlans dotter inte är rädd att ta plats, 

men även att hon vill vara fri och självständig. En läsare som förstår att tolka dessa citat på en 

nivå utanför det konkreta inser ganska snart att Mymlans dotter motiveras av tanken på att få 

ge sig ut på äventyr, få bevisa för alla att hon klarar sig själv. Denna motivation grundar sig 

med all säkerhet i en vilja att vara lika fri som sina manliga vänner och inte bunden till 

hemmet. Det intressanta i berättelsen om Mymlans dotter är att hon faktiskt övertygar sin mor 

och sina vänner om att hon är självständig och kan klara nästan alla utmaningar som ges 

henne och ironiskt nog ”belönas” hon med det omöjliga uppdraget att uppfostra sin lillasyster 

Lilla My. Det är en ironisk belöning eftersom det kommer att knyta Mymlans dotter till 

hemmet och klassiska kvinnoideal som hon tidigare kämpat emot. 

Lilla My är den karaktär som tydligast trotsar ideal och ärvda konstruktioner genom att vara 

självständig och följa sin egen vilja, något som även Berggren konstaterar i sin uppsats.135 

Problemet är ofta att hon blir extremt självständig vilket istället uppfattas som trotsigt och 

																																																													
132 Witt-Brattström 2003. s. 201. 
133 Jansson, Muminpappans memoarer. s. 117. Eller citat 52 i Bilaga 1. 
134 Jansson, Muminpappans memoarer. s. 120. Eller citat 53 i Bilaga 1. 
135 Berggren 2009. s. 10. 



52	

	

bråkigt. Lilla My omskrivs ofta som omöjlig, ryslig och elak men egentligen vill hon ingen 

illa och hon är väl medveten om vad som avses med ett gott beteende hos en duktig flicka.  

Bredvid henne satt Lilla My, till hälften generad, för hon hade med egna tassar försökt laga 

kaffepannsmössan och gnott in silverbrickan med sand. Ingetdera hade mått bra av det, men antagligen 

är uppsåtet viktigare än resultatet.136 

Får jag klippa sönder nystanet? skrek Lilla My ur syskrinet. Varsågod, sa muminmamman.137 

Plötsligt gav Lilla My till ett ilsket hojtande. Sätt dig och var som folk! skrek hon.138  

Samtliga tre citat är noll-fokaliserade men kräver dock ingen svårare analys på det abstrakta 

planet för att förstås. I det första citatet förklaras det till och med att Lilla My är generad för 

att hon inte lyckades laga kaffepannsmössan och brickan. I det första citatet får vi även en 

moraliserande kommentar som berättar att Lilla Mys uppsåt är viktigare än resultatet, något 

som indikerar att en flicka alltid ska försöka laga saker även om hon inte kan. Huruvida denna 

moraliserande uppmaning gäller för pojkar också framgår inte, men förmodligen är 

moraldidaktiken i detta fall riktat till de båda könen. Kommentaren är även ett bra exempel på 

när telling-perspektivet får inrymma moral som formar läsarens förståelse. Booth skriver att 

”[c]ommentary about the moral and intellectual qualities of characters always affects our view 

of the events in which those characters act” ett citat som tydligt förklarar hur de moraliska 

uppmaningarna för fiktiva karaktärer blir gällande även i den verkliga världen.139  

De tre citaten om Lilla My bevisar att hon inte är den odåga som hon ofta framhålls vara. Hon 

skriker förvisso fram sina meningar vilket kan uppfattas som otrevligt, men hon visar trots 

detta på kunskap om vad det innebär att föra ett gott manér. Att Lilla My trots medvetenhet 

kring kravet på henne att uppföra sig som en duktig flicka bryter mot regler och gör som hon 

själv vill får konsekvensen att läsaren uppfattar henne som olydig. Denna uppfattning grundas 

mycket i hur de andra karaktärerna talar om Lilla My, och utifrån det sätt som hennes språk 

och handlingar beskrivs.  

Borta vid huset hörde de Mymlans dotter skrika på sin lillasyster. My! My! skrek hon. Rysliga lilla 

barn. Myyy! Kom hem så ska jag lugga dig!140 

																																																													
136 Jansson, Trollvinter. s. 125. Eller citat 58 i Bilaga 1. 
137 Tove Jansson, Farlig midsommar (1954), Stockholm: Rabén & Sjögren 2014. s. 10. Eller citat 54 i Bilaga 1. 
138 Jansson, Pappan och havet. s. 198. Eller citat 61 i Bilaga 1. 
139 Booth 1983. s. 196.  
140 Jansson, Farlig midsommar. s. 13. Eller citat 47 i Bilaga 1.  
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Hon grabbade tag om en kakbit och draken flög med detsamma som en liten gyllene furie och bet henne 

i tassen. Din fan! skrek My och daskade till draken med servetten. Om du säger sådär kommer du inte 

till himmelen, började Mymlan ögonblickligen, men Mumintrollet avbröt henne och ropade häftigt: Det 

var inte drakens fel! Han trodde du tänkte äta opp flugan som satt på kakan.141 

Tänk, till och med fiskaren har en egen födelsedag! Honom blir det lätt att ge presenter, sa Lilla my. 

Små paket med sjögräs! En mossmatta! Eller en fuktfläck, va? Nu är du elak, sa mamman. Ja, inte sant! 

ropade Lilla My.142 

Dessa citat kräver ingen närmre analys men några saker bör dock påpekas i samband med 

dem. Till att börja med visar Lilla My att hon vet att hon är elak vilket i en analytisk 

diskussion innebär att Lilla My inte tänker följa de ideal som uttrycks kring kvinnlighet, hon 

vägrar visa påverkan av dem. Detta är i en feministisk diskussion ett positivt beteende 

eftersom Lilla My bryter mot de patriarkalt styrda mönstren. Hon bevisar att hon är en 

individ. Samtidigt är det i samma diskussion ett negativt sätt att bemöta och trotsa dessa 

mönster eftersom Lilla My de facto uppträder oartigt och medvetet elakt. Det ger henne 

stämpel av att vara olydig och omöjlig att fostra, vilket inte är sant eftersom hon är medveten 

om sina fel. En annan sak som är viktig att påpeka i samband med de tre citaten är att Lilla 

My direkt blir tillrättavisad när hon gör fel, hotad med bestraffning och omtalas som ovärdig 

att komma till himmelen. När pojkarna i muminböckerna gör bus blir de inte bestraffade på 

samma sätt. De möts istället med en mentalitet av att ”pojkar är pojkar” och får snarare 

förståelse för sina bus och/eller hårda ord. Denna insikt är en viktig förståelse för de 

maktstrukturer som finns mellan karaktärerna i Mumindalen. De manliga karaktärerna får 

större plats att leva ut sina bus och sina lustar i jämförelse med kvinnorna som förväntas att 

alltid uppföra sig.  

Lilla My är dock inte den enda av de kvinnliga karaktärerna som bestraffas när de inte uppför 

sig enligt duktiga-flickan-idealet. Ett av de största felen en kvinna kan göra är att narras. En 

scen med Mymlans dotter exemplifierar detta tydligt: 

Varför kan du inte följa med då?! frågade Rådd-djuret upprört. Är du för liten? Då började Mymlans 

dotter gråta och utropade: Jag har ont i halsen! Mamma tror att det är difteri![…] Gå genast och lägg 

dig, sade Fredriksson förskräckt. Vi måste hämta din mamma! Nej, gör inte det, utbrast dottern. I själva 

verket lurades jag bara. Jag är inte alls sjuk. Jag fick inte följa med på trädgårdsfesten för att jag har 

varit så omöjlig att till och med mamma blev trött på mig! Lurades? Varför? frågade Fredriksson 
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förbluffad. För att göra det lite roligare! sade Mymlans lilla dotter och började gråta igen. Jag har så 

hemskt tråkigt!143 

 Citatet är noll-fokaliserat med showing som perspektiv och förstärks med en illustration som 

visar hur olycklig och ”sjuk” Mymlans dotter ser ut att vara.144 I denna scen fungerar 

showing-perspektivet som en stämningssättare. Vi får reda på att stämningen är sorgsen och 

oron för Mymlans dotter är påtaglig hos de övriga karaktärerna. Showing som 

stämningssättande berättarperspektiv förklarar Booth är ett vanligt sätt för en författare att 

kontrollera sina läsares uppfattningar om texten och läsarens reaktioner på 

händelseförloppet.145 Även om det är tydligt att Mymlans dotter narras så är hennes reaktion 

ändå intressant att begrunda utifrån ett femininitetsskapande perspektiv och ett par saker bör 

uppmärksammas. När Rådd-djuret frågar henne varför hon är tvungen att stanna hemma 

ljuger hon för att undvika sanningen, vilken är att hon blivit bestraffad med utegångsförbud 

eftersom hon är en omöjlig flicka, det vill säga hon är inte en duktig flicka i den normativa 

meningen. När Fredriksson sedan vill hämta hennes mamma så att hon kan bli 

omhändertagen, de andra karaktärerna tror förstås på Mymlans dotters lögn om att hon skulle 

vara sjuk, tvingas hon erkänna att hon narrats med dem. Hon börjar då gråta vilket bör tolkas 

som ett tecken på skam. Hon skäms för att hon dels blivit förbjuden att lämna hemmet 

eftersom hon inte är en duktig flicka, men även för att hon ljugit. Lögner är inte passande för 

en flicka… Dessa två reaktioner, eller händelser kanske man bör kalla dem, får konsekvenser 

för hur en del av femininiteten konstrueras. Mymlans dotter blir i och med sitt utegångsförbud 

domesticerad, bunden till hemmet. Hon ska lära sig var en kvinnas plats är, nämligen i det 

lugna hemmet där hon inte kan utsätta andra för bus och otyg. Att hon skäms över sin lögn är 

ett bevis för att hon egentligen redan är styrd av idealet i att en kvinna alltid ska vara korrekt, 

trevlig och artig och att ljuga ingår inte i något av dessa beteenden. Mymlans dotter är till sin 

karaktär busig, äventyrslängtande, häftig etc. men tvingas att behärska sig och leva efter ett 

ideal som inte klär henne. Hon tvingas på så sätt begränsa sin karaktär och följa könsmatrisen. 

Som det visat sig i detta analyskapitel råder ett tydligt duktig-flicka-ideal i Mumindalen som 

ställer till det för de kvinnliga karaktärernas individuella utveckling. Detta ideal präglar dem 

så pass hårt att de har svårt att leva ut sina naturliga lustar och infall utan att uppfattas som 

dåliga flickor. I en diskussion med fokus på de konsekvenser som kan uppstå när en läsare tar 

																																																													
143 Jansson, Muminpappans memoarer. s. 94. Eller citat 50 i Bilaga 1. 
144 Jansson, Muminpappans memoarer. s. 95. 
145 Booth 1983. s. 202–203. 



55	

	

del av berättelserna om de duktiga flickorna finns risken att läsaren identifierar sig med de 

fiktiva karaktärerna och påverkas av deras ideal. Som Nikolajeva visar syftar ofta barnböcker 

till att läsaren uppmuntras identifiera sig med karaktärerna och att flickor ofta tenderar att 

känna igen sig och ta efter de fiktiva flickorna. Om denna identifiering sker finns risken att 

verklighetens flickor adopterar de fiktiva flickornas sätt att vara, deras normer och 

handlingsmönster.146  

Det finns ett undantag i diskussionen om stereotypa flickor och det är Lilla My. Dock är det 

tydligt av diskussionen ovan att även hon egentligen är medveten om och kapabel till att följa 

idealet som uppmuntrar henne att vara en duktig flicka, men att hon aktivt väljer när hon vill 

och inte vill vara idealisk. I en feministisk diskussion är Lilla My en tacksam karaktär att 

analysera och som visar att kvinnlig emancipation är möjlig att åstadkomma genom att vara 

medveten om hur kvinnor kan välja att följa eller inte följa de förväntningar som ställs på 

deras person och personlighet. 

 

2.3.3. Utseende och skönhet 

Att vara vacker inför andra och att själv känna sig vacker är en explicit uttryckt del av vad 

femininitet innebär för de kvinnliga muminkaraktärerna. De scener och citat som behandlar 

temat behöver oftast inte analyseras på någon djupare metaforisk nivå eftersom dessa scener 

är tydliga redan från början. Karaktärerna, såväl kvinnliga som manliga, hävdar ofta att det är 

just skönheten som formar kvinnan och lyfts fram nästan som en dygd. Citaten som berör 

skönhet och utseende hos de kvinnliga karaktärerna kan delas upp i tre olika riktningar: hur 

kvinnorna reflekterar kring sitt eget utseende, hur andra karaktärer tänker och tycker kring en 

kvinnlig karaktärs utseende, och hur de kvinnliga karaktärerna avundas varandras utseende 

och skönhet.  

De följande citaten är exempel på hur de kvinnliga karaktärerna betraktar sig själva. 

Problematiken i deras tankar tydliggörs genom den stora vikt som de lägger vid att se bra ut 

för andra. Att de uppmuntrats att upprätthålla idealet att kvinnor ska se bra ut bekräftar ett 

visst performativt mönster. Talar man om kvinnor som vackra, sköna, söta personer så 

upprätthålls dessa förväntningar. En kvinna kan inte bara vara smart eller duktig för att vara 

perfekt, hon måste se bra ut också.  
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>>Här skulle jag vilja bo>>, sa Tulippa. >>De här blommorna är ännu vackrare än min gamla tulpan. 

Dessutom gick mitt hår aldrig riktigt i färg med den.>>147 

Nu ska du få en liten present! Och så gav han henne fotringen av guld. O, sa Snorkfröken och blev 

alldeles gul av glädje. Jag har letat så hemskt efter den! Nej så roligt! Hon tog den på sig med detsamma 

och vred och vände sig för att se hur fin hon var.148 

Dessa två citat är noll-fokaliserade dock uttrycks ändå värderingar som avslöjar att 

Snorkfröken blir fin när hon bär ett smycke. Detta kan tyckas låta som en bagatell, för det är 

ju vedertaget att smycken gör en person fin, oberoende könstillhörighet. Men det är hela 

Snorkfrökens reaktion som bidrar till min tolkning av citatet. Hon går från att vara ledsen över 

att ha tappat sin fotring till att bli glad och helt plötsligt känna sig vacker. Underförstått 

innebär det att utan smycke känner hon sig inte vacker. Hennes glädje över att vara fin höjer 

hennes syn på sitt egenvärde. Snorkfrökens reaktion förstärks med en illustration som visar 

hur hon betraktar sin vackra fotring och hon ser mycket nöjd och tillfreds ut med sig själv.149 

Likadant är det med Tulippa som anser att hennes hår går fint ihop med de blommor som 

växer kring hennes nya hem. Hennes reflexion bidrar till att hon objektifierar sig själv. Hon 

måste passa in och vara vacker i det nya hemmet för att trivas. Detta bidrar inte bara till bilden 

av att en kvinna ska vara vacker utan markerar även att hon bör passa ihop med hemmet. Det 

blir nästan som en domesticering i vilken kvinnans roll är att vara en vacker hemmafru som 

pryder hus och hem. Liksom i diskussionen kring Tulippas vilja att vara vacker i sitt hem 

belyser kommande citat lite samma tematik.   

Mamman hade på sig smaragdskärpet varje dag för att visa pappan hur mycket hon tyckte om det. Fast 

det alldeles avgjort var en söndagsprydnad. Och det var lite ledsamt att glasbitarna fastnade i allting och 

att risgrynen lossnade om man inte rörde sig mycket försiktigt.150 

Muminmamman väljer det vackra framför det praktiska för att framstå som attraktiv inför sin 

man. Det uttrycks även att hennes man kommer bli besviken om hon tar av sig skärpet. Detta 

visar att det finns en föreställning om att en kvinna hellre bör vara vacker och sitta stilla än att 

vara aktiv och eventuellt medföra att hennes utseende, eller utsmyckning, drabbas negativt. 

Citatet fokaliseras genom muminmamman och är berättat med ett telling-perspektiv. Det 

innebär att vi får en inblick i muminmammans känslor och tankar kring situationen och dessa 
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är relativt negativt laddade. Hon känner sig osmidig, obekväm och hindrad att röra sig fritt 

som hon brukar som en konsekvens av att hon bär sitt smycke. Men hon gör det eftersom hon 

vet att en kvinna bör vara vacker, hon bör behaga sin man och just i detta fall innebär det att 

begränsa sig själv och stänga inne impulserna att ta av sig skärpet. Skärpet blir i den 

meningen symboliskt för hela mammans femininitetsuttryck som är ”bältat” av en man, hon 

kan inte själv styra över det utan är tvingad att anpassa sig. Det är mycket troligt att Janssons 

feministiska tankar har fått gömma sig i muminmammans karaktär och att Jansson valt att 

använda telling som berättarperspektiv för att kunna gömma sin egen ståndpunkt en aning.151  

Även i detta resonemang kan vi se tydliga kopplingar till Nikolajevas analys av kvinnor som 

vackra och passiva, snarare än starka och aktiva.152 

Att männen har en del att säga till om när det kommer till kvinnornas utseende och skönhet 

tydliggörs i muminböckerna. Detta gör de genom komplimanger till de kvinnor som lägger 

vikt vid sitt utseende och genom att explicit tala om kvinnlig skönhet som en del av 

femininiteten hos kvinnorna.  

Nåja, tänkte Snusmumriken. Det är lika bra att de får komma hem. Och en snorkfröken med fotring är 

antagligen bättre än en som är utan, antingen kometen kommer eller inte.153 

Vi ska klättra vidare genom den här skogen. Och ta och kamma pannluggen lite, för jag tycker om att 

titta på dig när du är vacker!154 

De båda citaten är fokaliserade genom Snusmumriken respektive Mumintrollet och utgår från 

telling-perspektivet. De båda citaten är tydligt präglade av karaktärernas egna tycken och 

tankar, men de förblir omotiverade. Varför de tycker som de gör, det vill säga att en 

snorkfröken med fotring antagligen är bättre än en utan och att Snorkfröken är vacker när hon 

har kammad lugg, ges det ingen förklaring till. Det innebär att läsaren tvingas gå med på deras 

värderingar, en vanlig konsekvens av ett välplacerat berättarperspektiv.155 Det sker således en 

upprepning av ideal som förblir okritiskt granskade men som trots detta presenteras som en 

självklar verklighetsbild för kvinnan att leva upp till.  

En läsare som är kritisk förstår förmodligen att dessa uttalanden är högst personliga och 

kopplade till de specifika karaktärerna. Det skulle nästan kunna talas om en ironisk ton i dem 
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om man gör en feministisk läsning med Janssons egna värderingar och kvinnokamp i 

bakhuvudet. En okritisk läsare kommer däremot inte att se det som ett problem att både 

Snusmumriken och Mumintrollet lägger så stor vikt vid Snorkfrökens utseende. I den 

okritiska läsningen får deras uttalanden en viktig retorisk betydelse, en performativ funktion, 

eftersom de är upprepningar av och upprätthållare av rådande normer i vilka en kvinna anses 

mer värdefull om hon är vacker. Snusmumriken uttrycker ju faktiskt explicit att en smyckad 

kvinna är bättre än en osmyckad kvinna. Vad säger uttalanden som detta till en okritisk ung 

flicka som läser boken? Ska hon identifiera sig med den unga flickan, det vill säga 

Snorkfröken, och tro att även hon måste se fin ut för att vara bra nog för de manliga 

karaktärerna? 

Att utseendet har fått en stor betydelse för de kvinnliga karaktärerna och att de ser på sitt 

utseende som en del av egenvärdet klargörs i de scener där de betraktar och avundas varandra.  

En morgon satt Misan, Mymlans dotter och Snorkfröken och kammade sig. Misan borde lägga om sin 

frisyr, sa Mymlans dotter. Hon klär inte i mittbena. Pannlugg kan hon inte ha, ansåg Snorkfröken och 

burrade upp det mjuka håret mellan öronen. Hon gav svanstofsen en lätt trimning och vred på sig för att 

se om fjunet låg som det skulle över ryggen. Känns det trevligt att vara luddig helt och hållet? frågade 

Mymlans dotter. Mycket, svarade Snorkfröken belåtet. Misan? Är du luddig? Misan svarade inte. Misan 

borde vara luddig, sa Mymlans dotter och började vrida upp hårknuten. Eller full med små lockar, sa 

Snorkfröken.156 

Citatet är noll-fokaliserat, men genom Mymlans dotter och Snorkfrökens uttalanden blir det 

tydligt vad som anses vara vackert och värdefullt i en kvinnas utseende. Det finns även en 

angränsande illustration som förstärker det scenen vill berätta. På bilder synd de tre 

karaktärerna sittandes på en rad. Mymlans dotter och Snorkfröken är vackra och ser nöjda ur, 

men Misan ser blek, platt och ledsen ut.157 Mymlans dotter och Snorkfröken är medvetna om 

att de uppfyller Mumindalens skönhetsideal, de båda pekas ofta ut som vackra och söta, men 

för Misan som inte uppfyller något av dessa ideal blir scenen jobbig. Hon väljer att inte svara 

på de andras tilltal, hon tystnar. Senare i boken bekräftas det även att hon känner sig ful, liten 

och värdelös. Att de andra kvinnorna pekar ut Misans utseende som annorlunda, och mindre 

vackert ger Misan anledning att tro dem. Hennes syn på sitt eget värde blir lidande. Att Misan 

och Snorkfröken genom sitt samtal upprätthåller dessa ideal visar på en performativ makt i 

språket, de både säger hur något bör se ut och ser till att uppfylla detta själva. Misan som 
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omöjligen kan bli luddig, skaffa pannludd eller lockigt hår tvingas acceptera att hon är fulare 

och mindre värd i förhållandet till idealet. För ett barn som läser är det mycket troligt att 

barnet känner igen sig i Misan och förstår hennes bristande självförtroende. Problematiken är 

att Mymlans dotter och Snorkfrökens uttalanden okritiskt passerar i boken och Misans känslor 

förblir oförklarade, det leder till att det inte förklaras att deras beteende mot Misan är fel och 

elakt. Att ”mobba” någons utseende och att peka ut någons skönhetsbrister hävdas därmed 

inte som något förbjudet även om deras beteende inte heller rättfärdigas.  

En karaktär som tydligt bestämmer sitt eget värde utifrån sitt utseende är Filifjonkan. Hon 

jämför sig ofta med Mymlans dotter som hon framställer som mycket vacker.  

Håret hade inte torkat ordentligt, undra på det i den här fukten, lockarna föll ner som raknade 

spiskrokar, allt var fel, varenda sak, och morgonfrisyren som var så viktig och med Mymlan i huset och 

allt.158 

Filifjonkan såg på dem. Hon såg på Onkelskruttets buckliga hatt och homsans rufsiga huvud, Hemulens 

stadiga nacke och Mymlans hår var ack, så vackert – och plötsligt överfölls Filifjonkan av en stor 

trötthet och hon tänkte: Men de tycker ju inte alls om mig.159 

De båda citaten är fokaliserade genom Filifjonkan och berättade ur ett telling-perspektiv som 

är tydligt präglat av henne. Telling-perspektivet i dessa citat rymmer även den ironiska 

dimensionen som en vuxen läsare uppfattar. Den vuxna läsaren skrattar åt Filifjonkans 

fåfänglighet och överdramatisering. Citaten exemplifierar den problematik med att ironi 

framställs genom karaktärskommentarer som Booth diskuterar. Han skriver följande angående 

denna svårighet i tolkningen av ironiska inlägg: ”the ironies at work among character, author, 

and reader are considerably more difficult to describe.[…] The story is presented without 

comment, leaving the reader without the guidence of explicit evaluation.”160 I det första citatet 

är det intressant att begrunda hur Filifjonkan tycker att allt blir fel endast på grund av att 

hennes hår inte blir lika fint som det brukar bli. Att detta sker är även ännu värre eftersom 

Mymlan, som Filifjonkan tycker är vacker och eftertraktad, är i samma hus. Varför Mymlans 

närvaro gör situationen ännu sämre uttrycks inte explicit, men det kräver ingen svårare analys 

för att förstå att Filifjonkan är rädd för att framstå som ful i jämförelse med henne. Detta visar 

på att Filifjonkan lägger en stor del av sitt egenvärde i sitt utseende. Om hennes hår är fult så 

är hela hon ful och då är hon även sämre än andra kvinnor.  
																																																													
158 Jansson, Sent i november. s. 72. Eller citat 85 i Bilaga 1. 
159 Jansson, Sent i november. s. 73. Eller citat 86 i Bilaga 1.  
160 Booth 1983. s. 7.  
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Resonemanget tydliggörs i den scen som följer och ur det andra citatet som kommer från 

scenen. I den scenen fortsätter Filifjonkan att grubbla över sitt eget utseende i förhållande till 

de andra karaktärernas yttre attribut. Hon ser deras karaktäristiska utseenden som en del av 

dem men eftersom hon i scenen innan konstaterat att hon är rakt igenom ful och att allt är fel 

så är hon oförmögen att se på sitt eget utseende som karaktäristiskt. Hennes argumentation är 

helt ogrundad och felaktig i den bemärkelsen att hon baserar sin slutsats, att de andra 

karaktärerna inte tycker om henne, på att hon inte kan se sina egna karaktäristiska 

utseendedrag som värdefulla. Hon tycker hon är ful och då är det självklart att de andra inte 

tycker om henne.  

Filifjonkans resonemang och argumentation inte hållbar i en granskning. Premisser och 

slutsatser stämmer inte överens och hon gör således felaktiga slutledningar. Det farliga i detta 

är att en naiv läsare som inte är förmögen att se mellan raderna och förstå att argumentationen 

består av fallasier kommer att gå med på Filifjonkans resonemang. Om denne läsare även 

identifierar sig med henne, eller hennes tankesätt, finns där en övertygande funktion som 

bekräftar att en ful kvinna inte är omtyckt. Men egentligen finns det inga belägg för att 

Filifjonkan ens är ful, det är bara hennes egen subjektiva bild av sig själv som säger det. 

Citaten är bra exempel för hur muminböckerna inte alltid är anpassade för ett barns 

läsarperspektiv då de har en argumentationsuppbyggnad som går okritiserad förbi men som 

ändå bidrar till att skapa sanning. Läsaren ges ingen möjlighet att tycka annat än Filifjonkan, 

eller för den delen andra kvinnokaraktärer som ogrundat värderar sig själva utifrån sitt 

utseende, och således blir det i förhållandet till berättelsen viktigt att en kvinna ser bra ut. 

Som Booth skriver tvingas läsaren av en fiktiv framställning att acceptera den sanning som 

presenteras.161 Läsaren tvingas således i detta fall att gå med på att Filifjonkan är ful och 

mindre värd än andra karaktärer, något som såklart är en orimlig värdering utanför verket. I 

muminvärlden har kvinnans utseende en stor betydelse för hur kvinnorna kommer uppfattas, 

hur deras femininitet konstrueras och hur de värderas av såväl sig själva som av andra 

karaktärer.  

 

																																																													
161 Booth 1983. s. 3. 
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2.3.4. Rädda och bli räddad 

En stor del av femininitetskonstruktionen i muminböckerna går ut på att peka ut kvinnorna 

som de som alltid behöver räddas. Mumindalen är som bekant ofta drabbad av katastrofer och 

i dessa katastrofer får de manliga karaktärerna många chanser att spela hjälte genom att rädda 

eller beskydda de kvinnliga karaktärerna. Dessa handlingar har lett till att de kvinnliga 

karaktärerna förväntar sig att bli beskyddade, de väljer att vara passiva och kalla på beskydd 

istället för att vara modiga och möta faran på egen hand. Problematiken med detta ligger i att 

det sker en femininitetskonstruktion i vilken kvinnan förväntas vara svag och behöva 

beskydd. Det finns många scener och citat som bekräftar detta. Några exempel är: 

De väntade igen under olidlig spänning. Snorkfröken gömde huvudet i Mumintrollets famn och Sniff 

pep av förskräckelse.162 

Jag är rädd! ropade Snorkfröken. Håll mig i tassen… Mumintrollet tog henne stadigt i tassen.163 

Snorkfröken stack darrande sin tass i Mumintrollets, och han kände sig mycket beskyddande och 

manlig.164 

Dessa tre korta citat visar främst på Snorkfröken och Mumintrollets relation, men det är även 

den som ofta står i centrum för räddningsaktionerna på grund av att Mumintrollet är 

huvudkaraktären som böckerna utspelar sig kring. Citaten är noll-fokaliserade och lika 

varandra till utformning på så sätt att Snorkfröken söker skydd antingen genom att uttrycka 

det muntligt eller genom att fysiskt göra sig liten hos Mumintrollet. Detta bidrar till ett 

upprepande av ett sedan länge konstituerat maktmönster i vilket kvinnan blir den passiva 

karaktären som måste räddas. Det rör sig således om performativa handlingar. I det tredje 

citatet bekräftas normen om att beskydd är ett manligt substitut inom 

maskulinitetskonstruktionen. Liksom det är begränsande för kvinnor att inte förväntas kunna 

rädda utan bli räddade är det lika begränsande för de manliga karaktärerna att förväntas vara 

modiga och beskyddande. Sniff är ett bra exempel på en manlig karaktär som inte uppfyller 

sin manliga plikt som ”räddare i nöden” eftersom han alltid är feg och rädd.165  

Även om det finns en stereotyp uppfattning om att kvinnan ska beskyddas och att hon inte är 

förmögen att ta hand om sig själv i en katastrof så finns det scener i muminböckerna där de 

																																																													
162 Jansson, Trollkarlens hatt. s. 37. Eller citat 91 i Bilaga 1. 
163 Jansson, Kometen kommer. s. 123. Eller citat 96 i Bilaga 1. 
164 Jansson, Trollkarlens hatt. s. 65. Eller citat 98 i Bilaga 1.  
165 Sniffs brott mot manlighetskonstruktionen diskuteras bland annat i Westins uppsats från 1974 (se exempelvis 
s. 10 i Westin 1974). 
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kvinnliga karaktärerna får spela hjälten. Dessa scener är färre till antalet än de i vilka samma 

kvinnor blir räddade, men jag vill ändå lyfta fram att Mumindalens kvinnor är förmögna till 

aktiva handlingar i vilka de visar mod och styrka. Nästkommande fyra citat är exempel på hur 

det ser ut när de kvinnliga karaktärerna tar mod till sig och utför aktiva handlingar. 

Inne i stolen satt en våt katt med fem lika våta små ungar omkring sig. Arma moder! skrek 

mumintrollets mamma och sprang ut i vattnet ända till midjan. Håll i mig så försöker jag få tag i dem 

med svansen![…] Nu virvlade länstolen förbi, mumintrollets mamma slog blixtsnabbt ett halvslag med 

svansen kring ena armstödet, och så drog hon.166 

Maneter och småfisk låg och kippade efter andan överallt och Snorkfröken sprang hit och dit och 

släppte ner dem i vattenhålorna. Såja, såja, sa hon. Nu ska du strax få det bra igen…Jag är hemskt 

ledsen, sa Mumintrollet. Men jag tror inte vi hinner rädda allihop. Ja, men några, sa Snorkfröken och 

suckade.167 

Det intressanta med dessa scener är inte att analysera dem på en symbolisk nivå, eller att 

begrunda berättarperspektivet. Händelseförloppet är tydligt i de båda och visar tydligt på både 

muminmammans och Snorkfrökens förmåga att aktivt välja att rädda katterna och fiskarna. 

Det intressanta är att båda karaktärerna tycks motiveras i sina räddningsaktioner av medkänsla 

för de utsatta. De möter inte, som så ofta när de manliga karaktärerna får en beskyddande 

uppgift, något stort monster eller ett plötsligt fientligt anfall. Nog för att de båda citaten 

berättar scener om liv och död vilket gör kvinnornas handlingar till livsviktiga och avgörande 

för andras liv, men de behöver inte ta till vapen, de behöver inte slåss, och de utsätter inte sig 

själva för fara i sina räddningsaktioner. Ett exempel på när en kvinnlig karaktär faktiskt tar till 

fysiskt våld för att rädda någon annan berättas det om i följande citat: 

Rädda min syster! skrek hon. Slå ihjäl lejonet! Och plötsligt tog hon ett desperat skutt upp på scenen, 

rusade fram till lejonet och bet det i bakbenet med sina små vassa tänder.168 

I citatet som är noll-fokaliserat berättas det hur Lilla My går till anfall mot ett lejon (utklädda 

skådespelare) som försöker äta upp hennes syster Mymlan (som spelar en roll i skådespelet). 

Citatet kan diskuteras på olika nivåer. Utifrån Lilla Mys synvinkel är hennes handling modig, 

argsint och fullt inställd på att det gäller en kamp om liv och död. Det är farligt att slåss med 

ett lejon. Citatet förstärks av en illustration som visar hur liten Lilla My är i jämförelse med 

”lejonets” ben. Eftersom hon är så liten förstärks hennes handling på så sätt att hon uppfattas 

																																																													
166 Jansson, Småtrollen och den stora översvämningen. s. 41. Eller citat 88 i Bilaga 1. 
167 Jansson, Kometen kommer. s. 104. Eller citat 101 i Bilaga 1. 
168 Jansson, Farlig midsommar. s. 130. Eller citat 104 i Bilaga 1. 
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mycket modig och beslutsam i sitt beslut att attackera en så mycket större fiende.169 Det Lilla 

My inte förstått är att det hon ser är en del av ett skådespel som hennes syster har en roll i. 

Om man vet att det rör sig om en pjäs och att lejonet faktiskt inte tänker äta upp Mymlan, blir 

Lilla Mys handling inte lika modig längre. Det finns absolut en heroisk attityd hos Lilla My 

som kastar sig upp på scenen utan att tveka, det är en handling fylld med kärlek eftersom hon 

tror att hon sätter sitt eget liv i fara för att rädda Mymlans, men hon beundras inte för sitt mod 

utan skrattas snarare ut för sitt oförstånd, för sin naivitet. I ett vidare perspektiv är citatet 

viktigt utifrån en diskussion av de scener i muminböckerna där kvinnan får vara räddaren i 

nöden eftersom detta är det enda stället i böckerna där en kvinnlig karaktär aktivt tar ett beslut 

om att fysiskt slåss mot ett vidunder. Eftersom lejonet inte är verkligt i detta fall blir inte 

heller Lilla Mys räddningsaktion en riktig sådan. Den är inte godkänd eftersom Mymlan hade 

överlevt även om Lilla My inte hade ingripit.  

Liknande scenario sker i en av de få scener där Snorkfröken tar mod till sig för att möta en 

fara på egen hand. I detta fall visar det sig vara en galjonsfigur som skrämt henne och som 

hon misstänkt vara något farligt. Hennes mod blir i likhet med Lilla Mys en ogiltig handling 

eftersom det snarare tyder på att hon är ständigt rädd och feg än rationell nog att förstå när det 

är en verklig fara.  

Nu får du inte vara rädd igen! sa Snorkfröken åt sig själv. Du måste titta efter vem det är! Och darrande 

närmade hon sig det hemska. Det var en stor fru…170 

Vad de två sistnämnda citaten har gemensamt är att de båda kvinnliga karaktärerna är 

oförmögna att göra skillnad på en verklig fara och en imaginär, eller spelad, fara. Detta till 

skillnad från de manliga karaktärerna som i princip alltid både upptäcker och bekämpar den 

verkliga faran. Det innebär om vi lägger ihop samtliga citat som hittills diskuterats att till 

femininitetskonstruktionen inte bara innefattar förväntningar om att kvinnor ska bli räddade 

snarare än att rädda, att om de räddar så ska de inte utsätta sig själva för fara genom att gå i 

tvekamp, och att en motivation för att en kvinna ska påbörja en aktiv räddningsaktion grundar 

sig i medkänsla. Femininitetskonstruktionen rymmer även en föreställning om att kvinnan inte 

bara är fysiskt inkapabel att vinna ett slagsmål utan även att hon rent intellektuellt är 

oförmögen att bedöma omfattningen av ett hot eller en fara. I muminböckerna finns en scen i 

vilken Snorkfröken omotiverat räddar Mumintrollets liv. Scenen beskrivs enligt följande: 

																																																													
169 Jansson, Farlig midsommar. s. 130.  
170 Jansson, Trollkarlens hatt. s. 79. Eller citat 100 i Bilaga 1. 
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Jag är räddad igen, svarade Snorkfröken glatt och tog fram sin spegel för att se om den hade gått sönder. 

Men tack och lov, glaset var helt och alla rosenrubinerna satt kvar på baksidan. Inne i spegeln såg 

Snorkfröken sin egen våta pannlugg, hon såg den svarta luckan, hon såg Mumintrollets öron därnere 

och bakom honom, längst inne i mörkret såg hon någonting annat någonting som rörde sig… Som sakta 

kröp närmre och närmre Mumintrollet… Akta dig! skrek hon. Det är nånting bakom dig![…] 

Snorkfröken satt och skrek däruppe och spegeln hade hon fortfarande i tassen. Och bläckfisken kom 

närmre. Plötsligt stannade den och blinkade. Spegeln hade fångat kometens glödande skiva i sitt glas 

och slog en stor bländande solkatt rakt i ansiktet på bläckfisken. […] Snorkfröken, du har räddat mitt 

liv, sa Mumintrollet. Och på vilket intelligent sätt! Det gick av misstag, svarade hon. Men jag önskar att 

jag fick rädda dig från en bläckfisk om dan!171 

Citatet fokaliseras inledningsvis genom Snorkfröken men övergår sedan till att vara noll-

fokaliserat. Svårigheten i denna scen ligger inte på ett symboliskt plan utan grundar sig 

snarare i den bild som skapas kring Snorkfröken. Hon upptäcker faran, men istället för att 

aktivt försöka rädda Mumintrollet skriker hon rakt ut och tappar helt fattningen. Hennes 

fåfänga i form av hennes behov att spegla sig och att äga vackra saker är det som räddar 

Mumintrollet. Vad scenen säger om Snorkfröken är att hon är mer mån om att kontrollera sitt 

utseende och sina ägodelar snarare än att se till att hjälpa Mumintrollet ur hålet från första 

början. Hennes räddning blir passiv och kan således inte tillskrivas henne som en klok 

räddningsaktion. Eftersom Snorkfröken är en duktig flicka utifrån idealet som diskuterats i 

tidigare analyskapitel erkänner hon även att allt gick av tur och inte eftertänksamhet eller 

aktiva val. Hon vill inte ta på sig något beröm, vilket fungerar förminskande för hennes egen 

karaktär. För även om hon räddade Mumintrollet av ren tursamhet så var hon där, hennes 

fåfänga karaktärsdrag bidrog till att han inte dog, men ändå framställs hennes handling och 

räddningsaktion som ”underkänd”. Snorkfrökens reaktion visar som Nikolajeva hävdar att 

hon som flickkaraktär är: passiv, att hon är oförmögen att se en syntetiserad bild av 

situationen, och att hon är oförmögen att fatta ett rationellt räddningsbeslut.172  

För att sammanfatta detta kapitel om att rädda och bli räddad kan sägas att en stor del av 

Mumindalens femininitetskonstruktion grundar sig i en tanke om att en kvinna ska räddas och 

inte rädda. Kvinnan är den passiva och mannen den aktiva. Något som även tidigare analyser 

bekräftat.173 När hon måste handlar kvinnan på grund av medkänsla för den utsatte i kontrast 

till mannen som istället handlar eftersom han är företagsam, modig och intellektuellt kapabel 

																																																													
171 Jansson, Kometen kommer. s. 108–110. Eller citat 90 i Bilaga 1. 
172 Nikolajeva 2004. s. 129. 
173 Se exempelvis Westin 1974, s. 17.  
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till att reda ut en hotfull situation. Dessa föreställningar upprätthålls främst genom upprepade 

mönster och upprepade åsikter och tankar om vem som ska räddas och vem som ska rädda. 

Det är tydligt att dessa upprepningar har en performativ funktion eftersom det inte anses 

konstigt att kvinnorna förblir passiva och förväntar sig att bli räddade av männen. I detta 

avseende görs det stor skillnad på manlighet och kvinnlighet och könens olika förmågor att 

bemöta farliga och hotfulla situationer. Ett flertal punkter av ovanstående analys kan återigen 

kopplas till Nikolajevas resonemang kring vilka egenskaper och beteenden som stereotypt 

tillåts pojkar respektive flickor.174 Bland annat kan vi konstatera att de kvinnliga karaktärerna 

är emotionellt motiverade, beroende av andra, sårbara och passiva, detta i kontrast till de 

manliga karaktärerna som istället är aggressiva och går i närkamp med farorna, självständiga, 

skyddande och aktiva när det kommer till att bemöta faror och hot. 

 

2.3.5. Antagonisterna 

Som det beskrivits hittills i analysen är en viktig del av femininiteten i Mumindalen att vara 

moderlig, trevlig, välkomnande, vacker och omhändertagande. Dessa varma egenskaper är det 

som till största delen präglar vad en kvinna i muminböckerna förväntas vara. Men vad händer 

om dessa egenskaper inte uppfylls och en kvinna är helt annorlunda. Vad händer när hon 

istället har egenskaper som är kalla, om hon är skrämmande, avståndstagande, tar allt hon 

kommer över, och hon är en asocial kvinna präglad av ensamhet? Jo, då har hon blivit 

antagonist i historien. Det intressanta i muminböckerna är att de enda två riktigt otäcka och 

farliga antagonisterna i historien är två kvinnor som är motsatser till det varma kvinnoideal 

som dalens invånare strävar efter. Dessa två karaktärer är Mårran och Isfrun och de beskrivs 

som farliga, okänsliga och ensamma varelser som inte vill någon gott. 

Mårran hade suttit så länge på samma ställe att marken hunnit frysa under henne. Gräset brast 

som glas när hon reste sig upp och hasade ett litet stycke närmare ljuset. En viskning av förfäran 

gick genom lövverken, några lönnblad rullade ihop sig och föll skälvande ner för hennes axlar. 

Astrarna sträckte sig så långt ifrån henne de kunde. Gräshopporna slutade att gnissla.175 
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Han tittade ner på jasminbusken som var ett slarvigt trassel av nakna grenar och tänkte förfärad: 

den är död. Hela världen har dött medan jag sov. Den här världen tillhör nån annan som jag inte 

känner. Kanske Mårran. Den är inte gjord för mumintroll att leva i.176 

De båda citaten beskriver Mumindalens kanske mest kända och mest fruktade karaktär, 

Mårran. Det andra citatet är fokaliserat genom Mumintrollet och berättat utifrån telling-

perspektivet, vilket innebär att upplevelsen av Mårrans karaktär i det andra citatet är starkt 

präglat av Mumintrollet och även okritiskt. Mårrans hemskhet är helt bunden till 

Mumintrollets upplevelse av henne. Gemensamt för de båda citaten är hur de beskriver att 

Mårran för död med sig. Hela naturen fruktar henne och räds hennes närvaro. I det andra 

citatet klargör Mumintrollet att en värld som tillhör Mårran är en värld i vilken mumintroll 

inte kan leva. Mårran blir således en motpol till den varma, blommande och trygga världen i 

vilken Mumintrollet är van att leva.  

Mårrans könstillhörighet får först betydelse när man granskar Mumindalens 

femininitetskonstruktioner på ett bredare plan. Då är, som tidigare påpekat, Mårran den mörka 

motpolen till allt det som en god kvinna förväntas vara. Hennes extrema okvinnliga sätt och 

framtoning gör att hon upplevs och framställs som ondskefull. Dock förstår en av de andra 

kvinnliga karaktärerna varför Mårran uppfattas som obehaglig, och det är muminmamman. 

Hennes förklaring av Mårrans karaktär blir även en bekräftelse av det som jag ovan 

argumenterat för, Mårran är obehaglig därför att hon är en motsats till vad som anses vara 

positiva kvinnliga egenskaper. 

Snälla du, sa mamman. Man blir rädd för Mårran därför att hon är helt och hållet kall. Och 

därför att det inte finns någonting som hon tycker om. Men hon har aldrig gjort nånting. Nu går 

vi och lägger oss.177 

Citatet är fokaliserat genom muminmamman och berättat ur telling-perspektiv. Det är tydligt 

att muminmamman är förmögen att se och acceptera olikheter och av den anledningen förstår 

att Mårran är annorlunda och därför skrämmande, men även att hon inte är farlig såvida hon 

lämnas ifred. Här används berättarperspektivet telling för att skapa trovärdighet hos mamman 

och hennes kloka ord. I och med perspektivet lämnas mammans förklaring av Mårran 

okritiserad och i detta fall fungerar det positivt på så sätt att Mårrans karaktär förklaras. Hon 

är missförstådd men aldrig farlig. Om vi kopplar muminmammans uttalande om Mårran till 
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en diskussion om kön flyttas fokus till Mumindalens snäva idealbild av vad femininitet bör 

utgöras av, men även till att det finns karaktärer som är beredda att acceptera och försöka 

förstå att det som är annorlunda inte nödvändigtvis är farligt. Att muminmamman är en 

karaktär som representerar en idé av värld där kärlek, frihet och respekt för allas unika 

identitet är en slutsats som Winbergh drar i sin uppsats.178 Med hennes ord i bakhuvudet blir 

muminmammans uttalande om Mårran förståeligt. Muminmamman kämpar för en värld där 

alla har rätt att leva och en värld där alla ska visas respekt och förståelse. Även om man inte 

passar in i den oflexibla föreställningen om vad femininitet är.  

Mårran är inte farlig, men det är den andra huvudsakliga antagonisten i Mumindalen där 

emot. Till skillnad från Mårran som egentligen inte beskrivs som kvinnlig över huvud taget 

beskrivs Isfrun som vacker, förföriskt, omhuldande, och inbjudande i sin vinterskönhet. Dock 

är hela hennes framtoning omgärdad av is och kyla, och som vi vet är snö och kyla något som 

mumintrollen undviker. Mumintrollet, som är den som får skåda Isfrun, är rädd för henne 

eftersom hon kyler ner honom. I följande citat, som fokaliseras genom Mumintrollet och 

berättas med ett okritiskt telling-perspektiv, ger han sin bild av Isfrun. 

Långt ute på isen kom isfrun gående. Hon var vit som stearin, men om man tittade på henne 

genom den högra fönsterrutan blev hon röd, och sedd genom den vänstra var hon ljusgrön. 

Plötsligt kände Mumintrollet rutan bli så kall att det gjorde ont och drog förskräckt tillbaka sin 

nos. De satte sig bredvid kaminen och väntade.179 

Av Mumins upplevelse av Isfrun framgår att det finns något beundransvärt med henne, han 

vet att han ska hålla sig undan men kan ändå inte hålla sig undan. Det finns något hos Isfrun 

som är tilldragande, nästintill förförisk, som får de andra karaktärerna att se upp i hennes 

ansikte även om de vet att det innebär döden. Ett kvinnligt monster, ett kvinnligt ont, är 

således lockande, förföriskt och farligt. Det innebär att Isfrun är ett exempel för hur det 

kvinnliga skönhetsidealet inte bara är av god karaktär utan även hur det innefattar förmågan 

att vara lockande och farligt samtidigt. Här finns likheter med andra farliga monster ur vår 

naturbaserade sagovärld som tillexempel Skogsrået som lockar in människor genom sin sköna 

																																																													
178 Winbergh 2014. s. 25. 
179 Jansson, Trollvinter. s. 40. Eller citat 113 i Bilaga 1. 
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framsida av kroppen men vars baksida är ihålig och död. Hon verkar vacker och lockande 

men är egentligen svekfull och mordisk.180  

Den karaktär som vet om Isfruns farliga karaktär och som träffat på henne förut är Too-Ticki 

som även tar på sig den beskyddande rollen och varnar alla andra vakna karaktärer för att 

komma för nära Isfrun. Det är även Too-ticki som beskriver Isfrun som en vacker kvinna.  

Håll er inomhus idag, för nu kommer hon, sa Too-Ticki. […] Den här är den farligaste, svarade 

Too-Ticki. Hon kommer i skymningen när himlen blir grön, rakt in från havet. Är den en hon?´ 

frågade Mumintrollet. Ja, och mycket vacker, sa Too-Ticki. Men om du ser henne rakt i ansiktet 

fryser du till is. Du blir precis som knäckebröd så att vem som helst kan bryta dig i småbitar. 

Därför ska du hålla dig inomhus ikväll.181 

Citatet är fokaliserat genom Too-Ticki och berättat ur telling-perspektiv vilket innebär att 

läsaren inte erbjuds någon annan sanning än den hon berättar för oss. Too-Tickis ord blir lag i 

detta fall, dock är hon en pålitlig källa eftersom hon är den enda som mött Isfrun tidigare. 

Citatet gör det tydligt att Isfrun är just en kvinna, och att hon är en vacker sådan. Detta kan 

tolkas på lite olika nivåer utifrån en diskussion om femininitetskonstruktioner. För det första 

bör det symboliska kring Isfrun lyftas. Som diskuterat i analyskapitlet om de två olika 

läsarperspektiven är Isfrun en gestaltning av döden. Det innebär i detta fall att Too-Ticki har 

varit med om döden förut och att hon förstår att den som träffar Isfrun blir stel för alltid. 

Döden framställs utifrån Too-Ticki som blixtsnabb och farlig men även som vacker. I citatet 

framställs Isfrun som en mytisk varelse, som Mumindalens eget Skogsrå, och Too-Tickis 

berättelse har en ton av spökhistoria över sig som innefattar fara, mystik och 

skymning/mörker.  

Ur ett retoriskt perspektiv bidrar inte denna scen i första hand till att skapa femininitet utan 

berättar snarare för läsaren om hur det är att möta döden. Det didaktiska i sammanhanget är 

att genom en konkretiserande symbolik förklara det abstrakta fenomen som döden är för den 

naiva läsaren som inte tidigare har förstått vad död är och vad det innebär. Dock finns det en 

funktion av att beskriva döden som en kvinna som är farlig, kall och ondskefull eftersom 

																																																													
180 G. Granberg, ”Skogsrå”, Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skogsrå#litteraturanvisning Hämtad: 2017-05-
01. 

181 Jansson, Trollvinter. s. 37–38. Eller citat 112 i Bilaga 1. 
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detta, som tidigare nämnt, skapar en kontrast till det eftersträvansvärda varma kvinnoidealet 

samtidigt som det blir en del av en större femininitetskonstruktion.  

Mårran och Isfrun bidrar i denna analys till det stora kluster av kvinnokaraktärer i 

Mumindalen som gemensamt formar en bild av vad femininitet innebär. De båda är 

intressanta att betrakta som exempel på hur en kvinna som inte följer den normativa 

femininitetsbilden beskrivs och uppfattas. Isfrun är förvisso fortfarande mycket kvinnlig på så 

sätt att hon beskrivs som vacker och förförisk, men Mårran däremot har inga drag av 

kvinnlighet alls. Jag är även av åsikten att hela Mårrans mystik och allt det som gör henne 

läskig ligger grundat i det faktum att hon är obestämbar, hon är en grå klump utan uttryck och 

form. Men egentligen är Mårran inget annat än en kvinna som inte passar in i tabellen över 

vad som är att anse kvinnligt och som därför blivit bortskjuten och förvisad till sin sorgsna 

ensamhet. Mårran är på så sätt egentligen inget annat än en missförstådd kvinna.   
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3. Sammanfattande diskussion 
Som analysen har visat kan Janssons muminböcker mycket väl betraktas som retoriska objekt, 

texter som påverkar läsaren genom bland annat användandet olika berättarperspektiv. 

Analysen har undersökt böckernas sociala funktion och diskuterat hur böckernas budskap och 

retoriska situation kan skilja sig mellan de två publiker som berättelserna om muminfamiljen 

kan sägas rikta sig till. I förhållande till en barnpublik kan sägas att böckerna har ett didaktiskt 

syfte i att lära de unga läsarna om existentiella frågor, men även påverka barnens moral och 

etik. I förhållande till en vuxen publik kan muminböckerna istället beskrivas som politiska 

inlägg i den kvinnokamp som var pågående vid utgivningen av dem. Utifrån ett resonemang 

kring den vuxna publiken är det rimligt att argumentera för att Janssons kvinnliga karaktärer 

är porträtterade ironiskt och gör narr av, och på så vis kritiserar, det kvinnoideal som var 

rådande under Janssons tid. Muminböckernas sociala funktion blir således bunden till vilken 

publik de presenteras för och därmed är även böckernas genre skiftande även om de för det 

mesta sorteras in under kategorin barn- och ungdomslitteratur.  

Analysen har även visat att det finns tydliga könsklassificeringar, både explicita och implicita, 

som delar upp karaktärerna i manligt och kvinnligt. Det ”farliga” i dessa könsklassificeringar 

är att de är performativa och således upprepar gamla normativa maktsystem som upprätthåller 

en patriarkal och heterosexuell matris i vilken kvinnan ofta är underkuvad mannen. Att män i 

högre grad har större rätt att tala och att de ”manliga” egenskaperna i vår kultur länge har 

ansetts som bättre än de ”kvinnliga” egenskaperna diskuterar bland annat Nikolajeva och 

Mral, Borg och Salazar.182 Detta drabbar kvinnans retoriska position, hennes rätt och 

möjligheter till att tala, på så sätt att mannen alltid förväntas ta till orda i en retorisk situation. 

Det innebär att män har högre inledande ethos än vad kvinnor har och eftersom kvinnan 

förväntas tiga för att ge den manliga talaren plats förhindras hon att öka sin egen trovärdighet 

eftersom hon förblir tyst.183 Att de kvinnliga karaktärerna i muminböckerna talar mindre än de 

manliga karaktärerna och att de kvinnliga karaktärerna i regel alltid drar sig tillbaka till 

hemmet och låter de manliga karaktärerna ge sig ut och möta världen bekräftar att detta 

patriarkala system gäller även i Mumindalen. Det innebär att de manliga karaktärerna ges fler 

möjligheter till retoriska handlingar än vad de kvinnliga karaktärerna ges.  

																																																													
182 Brigitte Mral, Nicole Borg & Philippe Joseph Salazar (red.), Women's rhetoric: argumentative strategies of 
women in public life : Sweden & South Africa, Åstorp: Retorikförlaget 2009. s. 11–12. 
     Nikolajeva 2014. s. 130. 
183 Mral, Borg & Salazar 2009. s. 16–17.  
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För att förstå varför denna konstruktion lever vidare i såväl Mumindalen som i vår egen 

verkliga värld har muminböckernas femininitetskonstruktion granskats i denna uppsats. En 

tydlig femininitetskonstruktion som diskuterats är att den ultimata kvinnan även är mamma. 

Således blir moderskapet en viktig del av vad det i Mumindalen innebär att vara kvinna.  

Analysen visar även att modersrollen innefattar föreställningar om att vara en god värdinna 

och hustru som alltid sätter andras välmående framför det egna. Det innebär att modersrollen 

innefattar mycket mer än att ”endast” vara mamma. Det är även tydligt att muminmamman är 

den kvinnliga karaktär som har högst inflytande av de kvinnliga karaktärerna, detta inflytande 

grundar sig endast i det faktum att hon är en god kvinna och mamma som följer de 

femininitetskonstruerande idealen. Witt-Brattström bekräftar dessa tankar i sin tolkning av att 

muminmamman sätter normen för vad det innebär att vara mamma.  Modersidealet kan 

sammanfattas med att en mamma är en som alltid bryr sig om andra och som aldrig är rädd.184 

Dessa modersideal lyfts som positiva, sympatiska och trevliga egenskaper hos en kvinna, men 

de begränsar även kvinnans möjligheter att leva sitt liv som hon själv önskar och knyter henne 

till hemmet vilket förhindrar henne att se och uppleva världens alla äventyr. Hon är 

domesticerad.  

Vidare visar analysen av femininitetskonstruktionen i muminböckerna att kvinnokaraktärerna 

även förväntas vara duktiga, artiga och att de alltid ska visa upp ett gott manér även i de mest 

underliga situationer. Detta får konsekvensen att kvinnorna inte får tillåtelse att leva ut sina 

känslor och sin personlighet eftersom de förväntas passa in i en smal stereotyp bild av vad det 

innebär att uppföra sig kvinnligt. Till detta uppförande ligger även förväntningar på de 

kvinnliga karaktärerna att låta sig bli räddade av de manliga karaktärerna när något farligt 

inträffar. De kvinnliga karaktärerna fråntas därmed sin rätt till att vara aktiva och 

initiativtagande. I de få scener där kvinnorna trots allt tvingas möta en fara på egen hand visar 

det sig alltid att faran inte är farlig eller att monstret som kvinnan tvingas möta inte är argsint 

och hotfullt. Detta fråntar även kvinnan hennes förstånd att kunna göra skillnad på verklig och 

imaginär fara. De kvinnliga karaktärerna framställs därmed mindre intellektuella än de 

manliga karaktärerna.  

En intressant diskussion av muminböckernas femininitetskonstruktion ligger i att begrunda 

vad som händer med de karaktärer som inte passar in i det trevliga kvinnoidealet. Vad händer 

																																																													
184 Witt-Brattström 2003. s. 191. 
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om en kvinna inte är trevlig, mild och vacker? I Mumindalen beskrivs hon som en antagonist, 

ett monster som hotar livet och glädjen. Mårran är det tydligaste exemplet på hur en karaktär 

har fråntagits all charm, all godhet och personlighet. Hon ser knappt ut som något annat än en 

grå substans och det enda som läsaren får reda på om Mårran är att hon är en ensam kvinna 

som är obehaglig och hotfull. Den andra antagonisten är Isfrun som förvisso är mycket vacker 

men som kan döda med endast en blick. Janssons isfru har många gemensamma nämnare med 

andra författares ondskefulla kvinnor. Till exempel kan nämnas vinterns drottning Jadis som 

är den farligaste antagonisten i C.S. Lewis böcker om landet Narnia eller H.C. Andersens 

snödrottning som kidnappar barn och hotar att frysa dem till döds. Att vackra vinterkvinnor är 

farliga är således ingen unik bild som Jansson konstruerat, men i Mumindalen är Isfrun mer 

än en vacker antagonist: hon är även en metaforisk gestaltning, en allegori, av döden.   

Det budskap som detta kluster av kvinnogestalter vill framföra landar i min analys i att en 

kvinna måste anpassa sig till ett smalt och begränsande ideal. Hon ska vara passiv, 

omhändertagande, varm, omtänksam, mån om sitt utseende utan att för den delen bli för 

fåfäng och hon ska förvänta sig att bli räddad av och föras i trygghet av en manlig karaktär. 

Mumindalens femininitetskonstruktion går mycket väl ihop med det som Nikolajeva 

diskuterar som vanligt förekommande drag hos kvinnliga karaktärer, det vill säga att de är 

vackra, aggressionshämmade, emotionella, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, sårbara, 

beroende, passiva, syntetiserande, tänker kvalitativt och är intuitiva. Enligt Nikolajeva innebär 

dessa ideal för en kvinnlig karaktär som hamnar i fokus för en fiktiv framställning att ”istället 

för att visa personens utveckling mot styrka och oberoende, som skulle vara fallet med en 

manlig huvudperson, visar romanen hur kvinnan av det patriarkala, mansdominerande 

samhället tvingades att anpassa sig efter den rådande kvinnliga stereotypen.” Vidare resonerar 

hon att dessa stereotypa beteenden hos flickkaraktärerna grundar sig i ett ”performativt 

genus” eftersom de beter sig på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet.185  

Detta performativa handlande har tydliggjorts i analysen och kan således sägas gälla även för 

Mumindalens kvinnliga karaktärer. Även Kåreland diskuterar hur böcker när de upprepar 

olika stereotyper och ideal fungerar uppfostrande för det läsande barnet. Det innebär att 

barnen som läser böckerna socialiseras av dem och påverkar dem i deras syn på sitt 

egenvärde, i deras individuella karaktärsutveckling, i deras tankar om demokrati och 

																																																													
185 Nikolajeva 2004. s. 130. 
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genusfrågor, samt i deras utveckling av moral.186 Även Booth hävdade att en läsare av en 

fiktiv text alltid påverkas av karaktärernas handlingar och moral. Det är genom karaktärerna 

som läsaren lär sig hantera situationer och värdera dem.187  

Problematiken med att läsaren påverkas av de fiktiva karaktärernas moral och ideal grundar 

sig i att barnläsaren ofta inte förstår bättre än att blint lita på den berättarröst som bekräftar 

dessa ideal.188 Detta kan innebära att en ung och okritisk läsare som identifierar sig med 

Janssons kvinnliga karaktärer inte förstår att de ska läsas som ett ironiskt kluster. Läsaren 

riskerar därmed att anamma ett gammaldags sätt att se på vad det innebär att vara kvinna och 

vad som förväntas av en kvinna. Även Nikolajeva framhäver det farliga i ett ironiskt tilltal i 

barnböcker eftersom ironin är ett berättargrepp som ofta går barnen över huvudet och således 

tolkas av barnen som eftersträvansvärda verklighetsskildringar. Barnet klarar inte av att se på 

karaktären som en överdriven och humoristisk framställning.189 Westin bekräftar i sin 

avhandling att detta gäller även specifikt för muminböckerna och att parodin går barnens näsa 

förbi. De ironiska greppen ligger på en allt för hög förståelsenivå för att barnläsaren ska 

uppfatta det humoristiska.190 I en ironisk framställning ligger problematiken således i att ett 

barn ofta saknar förmåga att göra den avkodning som den ironiska symboliken kräver.  

I samband med en diskussion av muminböckernas ironiska dimension är det även viktigt att 

lyfta in hur showing och telling används för att framställa olika ideal och normativa 

föreställningar som verken ger uttryck för. Qvarnström uttrycker att för att kunna förstå ett 

budskap och se dess mening är tolkningen avgörande.191 Det innebär att för att kunna ta till 

sig av samtliga berättarperspektiv och alla muminböckernas symboliska dimensioner krävs en 

viss vana i att avkoda och förstå olika tolkningar. En texts ideologi kan förstås på många sätt 

men vanligen genom att sätta texten i relation till författaren, till publiken, till den historiska 

kontexten eller till en politisk agenda.192 Dessa kopplingar mellan text och verklighet har 

prövats i analysen i denna uppsats och gemensamt för samtliga kopplingar är 

berättarperspektiven. Det innebär att oavsett om man begrundar textens relation till Jansson 

som författare eller textens historiska kontext så har berättarperspektiven bidragit till att forma 

																																																													
186 Kåreland 2009. s. 158.  
187 Booth 1983. s. 196.  
188 Nikolajeva 2004. s. 198. 
189 Nikolajeva 2004. s. 239. 
190 Westin 1988. s. 183.  
191 Qvarnström 2014. s. 150. 
192 Qvarnström 2014. s. 154. 
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utsagan. Det är viktigt att komma ihåg det som Booth hävdar när han skriver att ”we must 

never forget that though the author can to some extent choose his disguises, he can never 

choose to disappear.”193 Med detta menar Booth att författaren kan gömma sina åsikter i olika 

berättarperspektiv för att på så vis implicera sin åsikt och sin ideologi i texten även om 

författaren själv förblir osynlig. Det innebär att retorikens övertygande effekt beror helt på 

retorns maktposition.194 När det kommer till såväl muminböckerna som till annan litteratur 

har författaren all makt i sin hand och kan obegränsat påverka vad som ska uttryckas i verket 

när det kommer till ideologi, normer och könskonstruktioner. Således har litteraturen stora 

möjligheter till att övertyga sina läsare.  

I analysen av femininitetskonstruktionen i muminböckerna har det visat sig att Jansson ofta 

använder ett berättarperspektiv som är präglat av telling när hon vill uttrycka en politisk eller 

för den delen ironisk framställning i muminböckerna. Denna användning av telling ger henne 

möjlighet att gömma sig själv i någon av Mumindalens karaktärer, kanske för att undvika att 

kopplas ihop med åsikten privat. Användandet av telling som gömställe för Janssons ironiska 

och emellanåt feministiska åsikter är mycket skickligt. Däremot lämnas ofta de scener som 

berättas ur telling-perspektivet okommenterade vilket får konsekvensen att en läsare som inte 

förstår ironin eller den politiska satiren påverkas genom att ta efter karaktärens handlande och 

åsikt.  Det andra perspektivet, showing, används i muminböckerna som en stämningssättare 

som påverkar läsarens avkodning. Om showing används får läsaren ofta en tydlig bild av vad 

som sker, stämningen beskrivs och karaktärernas handlingar motiveras. Dessa faktorer leder 

till att läsaren uppfattar scenen eller karaktärernas åsikter på det sätt som Jansson önskar att vi 

ska uppfatta dem. Läsaren får en tydlig uppfattning om en karaktärs handlingar ska uppfattas 

positivt eller negativt, om karaktären ska anses vara god eller ond. En okritisk läsare kommer 

förmodligen inte att förstå att detta ”stämningsfilter” i form av ett showing-perspektiv är det 

som präglar framställningen och uppmuntrar till en viss tolkning. Janssons användande av de 

två berättarperspektiven showing och telling är som framgår mycket skickligt utfört och en 

okritisk läsare som är oförmögen att identifiera och förstå perspektivens inverkan på den 

läsandes individuella tolkning av texten. Det innebär att det finns en stor risk för läsaren att 

identifiera sig med och efterlikna karaktärers beteende även om Janssons intention var att 

framställningen skulle vara ironisk” och inte eftersträvansvärd. 
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Slutsatsen av denna diskussion grundar sig i att barnläsarna av muminböckerna kan antas vara 

oförmögna att läsa böckerna kritiskt. Hur ska de förstå att de inte ska ta efter 

muminmammans domesticering eller Snorkfrökens passivitet när de inte förstår att dessa 

epitet är ironiskt menade och överdrivna i sin framställning? Muminböckerna är i den 

bemärkelsen farliga för de unga läsarna eftersom de ger uttryck för, om än med humor, ett 

kvinnoideal som samhället försöker motverka. Samtidigt tillhör muminböckerna vår 

barnlitterära kanon och det blir således svårt att undgå att barnen tar del av muminfamiljens 

äventyr. Detta problem är inte specifikt kopplat till Janssons böcker utan är vanligt 

förekommande bland andra delar av den barnlitterära kanon. Barnen uppmuntras att läsa de 

klassiska verken eftersom de hör till allmänbildningen, samtidigt som de förväntas att inte 

påverkas av de ålderdomliga ideal som uttrycks i dessa litterära verk. Detta trots att böckerna 

har en effekt av att vara normbildande. Men hur kan man lösa detta problem då? Finns det 

något sätt att undvika att barnen tar efter karaktärernas beteenden? Jag både tror och tycker att 

de vuxna som förmedlar böckerna till barnen bär ett stort ansvar för att presentera dem på ett 

sätt som förklarar för barnen hur de kritiskt ska förhålla sig till texterna.  

De vuxna bokförmedlarna har ett moraliskt ansvar att hjälpa barnen att tolka de delar av 

böckerna som de själva inte förstår. De bör förklara för barnen hur karaktärerna i en 

framställning alternativt hade kunnat agera, varför karaktärerna gör på ett visst sätt och ge 

barnet förståelse för att alla ageranden hos karaktärerna är personliga och inte nödvändigtvis 

är representativa för den verkliga sanningen. Detta anser jag blir extra viktigt i de fall då 

författaren till en bok är död och således inte själv kan förklara sin intention eller bekräfta 

symboliken och ironin. De vuxna övertar på så sätt rollen som retor från exempelvis Jansson 

och bär med den ett ansvar för att berätta om och lära barnen kring samhällets maktsystem 

och hur dessa kommer till uttryck i bland annat muminserien. Barnen måste lära sig att förstå 

att även om kvinnokaraktärerna i böckerna gör på ett visst sätt behöver man inte ta efter deras 

beteende. Vad som var att anses som korrekt femininitet i dåtiden, det vill säga när böckerna 

skrevs och publicerades, är inte nödvändigtvis korrekt femininitet i dagens samhälle där 

femininitetskonstruktionen är bredare och mer öppen för förändring. Idag är det kanske till 

och med svårt att tala om en korrekt femininitet eftersom femininitetskonstruktionen varierar i 

samhället. Om den vuxna förmedlar och förklarar hur samhället ändras och värderingar och 

språknormer förändras med samhället får barnet förhoppningsvis en större förståelse för hur 

ideal konstrueras och kan således förhålla sig mer kritisk i sin läsning.  
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Detta innebär i en vidare mening att det är av största vikt att lyfta denna typ av 

retorikforskning och tala om den i samhället. Ju högre medvetenhet för var retoriken kan 

finnas och hur den kan influera en litterär framställning, desto bättre förutsättningar skapas för 

läsaren att upptäcka den och kunna bemöta den innan den påverkar tolkningen i en allt för hög 

utsträckning. Detta innebär även att synliggöra hur retoriken formar genuskonstruktioner. Att 

män och kvinnor bedöms språkligt olika utifrån samhällets maktstrukturer och inte av 

biologisk anledning. Att framhäva retorikens roll i samhället, performativa talakters existens 

och inverkan på hur vi konstruerar kön i vårt samhälle, i såväl tal som text, samt att en 

framställning alltid appellerar till att skapa identifikation med sina mottagare för att övertyga 

om ett budskap behöver belysas. Jag tror att vi måste öka vår medvetenhet i samhället kring 

hur retoriken lever och verkar i alla tänkbara forum och hur retoriken påverkar och influerar 

på samhällets alla nivåer. Vi måste även bli bättre på att förstå att all symbolik och allt 

meningsskapande bestäms och möjliggörs av den kontext som det förekommer i. Kontexten 

avgör hur symboliken är rimlig att tolka. Speciellt viktigt ur ett feministiskt perspektiv är att 

belysa hur retoriken är ett uttryck för makt och hur retoriken kan bidra till att skapa 

maktdimensioner mellan människor och människogrupper. Om vi fortsätter att okritiskt 

förmedla och upprepa gamla könskonstruktioner som de i Janssons muminböcker kommer vi 

aldrig att helt komma ifrån dem och kvinnan kommer då aldrig att tilldelas samma makt som 

mannen har.  

Min intention med denna uppsats var bland annat att förklara hur Janssons böcker som är 

älskade klassiker i vår barnlitterära bokhylla är farliga att läsa eftersom de har möjligheter att 

påverka unga läsares uppfattning om vad femininitet är och hur den konstrueras. Janssons 

böcker är förvisso mästerverk, den äldsta har som sagt över 70 år på nacken, och vi ska 

fortsätta läsa dem och beundra den berättartekniska skickligheten och vi ska fortsätta skratta 

åt de tillspetsade karaktärerna och den feministiska ironiska humorn. Däremot hoppas jag att 

denna uppsats kan bidra till att vi läser Janssons böcker med ett kritiskt öga. Jag hoppas att vi 

kan upplysa de unga läsarna som inte själva förmår att se den totala symboliken och 

meningsskapandet i böckerna om att symboliken existerar och att den skapar mening i det 

verkliga livet. I takt med att vårt samhälle förändras och nya ideal skapas måste vi även lära 

oss att betrakta saker och ting som vi tidigare älskat på nya, kritiska sätt. Vi kan inte fortsätta 

hylla en svunnen tid om den inte längre representerar den tid vi lever i och den tid vi längtar 

till. 
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4. Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar Tove Janssons muminböcker med avsikt att granska hur femininitet 

skapas i dessa romaner. Syftet för uppsatsen är att visa hur femininitet konstrueras hos 

verkens kvinnliga karaktärer. Böckerna analyseras utifrån retorikvetenskapliga teorier och 

metoden utgörs av en retorisk närläsning med ett ideologikritiskt perspektiv. Böckerna 

analyseras utifrån en teoretisk grundförståelse för att retoriken som disciplin är 

symbolskapande till sin karaktär samt med förståelsen om att kön- och genustillhörigheter är 

socialt skapade. En viktig utgångspunkt för uppsatsen är att betrakta böckerna utifrån den 

retorisk-pragmatiska synen på fiktion, vilket kortfattat innebär att betrakta fiktionslitteratur 

som retorisk handling med persuasiva möjligheter. Det innebär att fiktionslitteraturen 

betraktas som ett medium som syftar till att ge en bild av den verklighet som läsaren befinner 

sig i och därmed gör litteraturen anspråk på att konstituera en verklighet för läsaren att 

förhålla sig till. Denna grundförståelse innebär att litteraturen har en funktion av att vara 

ideologiskapande. 

I analysen av muminböckerna appliceras berättarperspektiven showing och telling på olika 

textpartier för att kartlägga hur dessa kan tänkas fungera övertygande för läsaren och påverka 

läsarens uppfattning om vad femininitet innebär. Analysen visar tydligt att Jansson på ett 

skickligt sätt använt sig av de olika perspektiven för att kritisera dåtidens kvinnoideal. 

Janssons kritiska förhållningssätt till genuskonstruktioner i allmänhet och 

femininitetskonstruktioner i synnerhet uttrycks i regel genom ironi och satir. Hennes 

kvinnliga karaktärer skapar tillsammans ett kluster av femininitetskonstruktioner som 

tillsammans ironiserar över samhällets syn på kvinnlighet. Som vuxen läsare med förmåga att 

se utanför böckernas fiktiva värld är Janssons ironisering av genuskonstruktioner 

underhållande och kan förstås som ett politiskt inlägg i en, för Janssons tid, pågående politisk 

debatt. Däremot är det svårt att se hur ett läsande barn som okritiskt läser Janssons böcker kan 

undvika att påverkas av böckernas tillspetsade kvinnokaraktärer som alla gestaltar 

ålderdomliga kvinnoideal. Risken för ett barn som läser Janssons muminböcker är således att 

påverkas i sin syn på genus vilket i detta fall innebär att anamma föråldrade ideal som inte 

längre återspeglar vårt moderna, mer jämställda, samhälle.  

Eftersom det läsande barnet med stor sannolikhet inte kommer att förstå Janssons ironisering 

av femininitetskonstruktioner och om vad det innebär att vara kvinna är det av största vikt att 

de vuxna läsarna av Janssons böcker upplyser barnet om ironin. Det ligger således även på de 
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vuxnas ansvar att förmedla muminböckerna, som är en given del av den svenska 

barnlitteraturkanon, på ett sätt som upplyser barnen om hur de kan förhålla sig kritiska i sin 

läsning. Samt att berätta för barnen att muminböckerna inte uttrycker ett eftersträvansvärt 

kvinnoideal och eftersträvansvärda genuskonstruktioner eftersom dessa är ironiskt menade 

samt eftersom de representerar en svunnen tid. 	 	
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Bilaga 1 
Bilagan är indelad i fem kategorier. Citaten från de olika karaktärerna blandas med varandra 

och således är indelningen inte gjord efter vilken karaktär som säger vad utan är istället 

tematiskt uppdelad. De fem kategorierna är: (1) moderlighet, (2) den duktiga flickan (3) 

utseende och skönhet (4) rädda och bli räddad (5) antagonisterna. Citaten är numrerade för att 

kunna hänvisas till i analysen. 

Moderlighet 

1. Förfadern skakade kristallkronan men sa ingenting. Jag ska visa honom huset, tänkte 

Mumintrollet. Det skulle mamma ha gjort ifall en släkting hade kommit för att hälsa på. 

(Mumintrollet s. 65 i Trollvinter) 

2. Han slog upp salongsdörren och slängde igen den bakom sig. Mymlan narrades. Hon visste 

ingenting om mamman. Hon visste inte att en mamma aldrig får bära sig illa åt. (Homsan om 

muminmamman s. 122 i Sent i november) 

3. >>Det är nog ett mycket litet djur. Vänta så ska jag lysa på det. Allting ser värre ut i 

mörkret förstår du.>> Och så plockade hon en av de stora blomlamporna och lyste med den in 

i skuggan. Då såg de att där verkligen satt ett mycket litet djur och att det säg vänligt ut och 

lite uppskrämt. >>Där ser du,>> sa mumintrollets mamma. (Muminmamman s. 11 i 

Småtrollen och den stora översvämningen) 

4. Bisamråttan fnös. Frun vet inte vad jag talar om, sa han. Har ni inte känt någonting 

underligt i luften på sista tiden? Har ni inte haft aningar? Kryper det inte i nacken på er 

ibland? Neej, sa Muminmamman förvånad. Någonting farligt? viskade Sniff och stirrade på 

Bisamråttan. Man vet aldrig, mumlade Bisamråttan. Världsrymden är så stor och jorden så 

förfärligt liten och ynklig… Nu tror jag vi går och lägger oss, sa mamman hastigt. Det är 

aldrig bra med hemska historier sent på natten. (Muminmamman s. 22 i Kometen kommer) 

5. Han letade igenom alla byrålådorna. Han vände upp och ned på allting, men han hittade 

inte vad han sökte efter. Då gick han bort till mammans säng och viskade en fråga i hennes 

öra. Hon suckade och rullade runt ett varv. Mumintrollet viskade igen. Då svarade mamman i 

sömnen, djupt ur sin kvinnliga förståelse för allt som bevarar traditionen: Sorgband… de finns 

i min garderob…högst upp…till höger… Sen sjönk hon in i sin vintersömn igen. 

(Mumintrollet och Muminmamman s. 45 i Trollvinter) 



	

6. Mumintrollets mamma satt i köket och dekorerade en krokan med skär vispgrädde. Runt 

omkring den stod det i vackra slingor av choklad: Till mitt älskade Mumintroll, och högst upp 

hade den en stjärna av spunnet socker. Mamma visslade sakta för sig själv och då och då 

tittade hon ut genom fönstret. Muminpappan vankade från det ena rummet till det andra och 

var bekymrad och i vägen. Varför kommer de inte? sa han. Klockan blir halv två. De kommer 

nog, sa mamman. Du ska inte vara orolig. Lyft upp krokanen ett tag är du snäll så jag får in 

kakpappret. Sniff får slicka fatet, det tycker han om… (Muminmamman s. 128–129 i 

Kometen kommer) 

7. Mumintrollets mamma dukade åt dem på verandan men var och en fick bara granbarr i sin 

kopp (det är nämligen viktigt att ha magen full av barr om man tänker sova tre månader). När 

middagen var slut (och den smakade inget vidare) sa man god natt lite ordentligare än vanligt 

och mamman uppmuntrade alla att borsta tänderna. Sen gick Mumintrollets pappa omkring 

och stängde alla dörrar och fönsterluckor och hängde myggnät över takkronan för att den inte 

skulle bli dammig. (Muminmamman s. 8 i Trollkarlens hatt) 

8. De talar utländska, sa Sniff. Ingen kan begripa vad de säger! Hur lät det? frågade 

Mumintrollet som satt och stötte kardemumma med Hemulen. Råttsla kan du vara självsla, sa 

Sniff. Muminmamman suckade. Det här blir just månljust, sa hon. Hur ska jag kunna förstå 

vad de önskar sig till efterrätt på sin födelsedag eller hur många kuddar de vill ha under 

huvudet! (Muminmamman s. 110 i Trollkarlens hatt) 

9. Pappan låg kvar och var förargad ända tills han somnade. När han vaknade på kvällssidan 

var halsen lite bättre men han var fortfarande förargad. Han ringde i matklockan som stod 

bredvid sängen och Mumintrollets mamma kom genast upp för trappan och undrade hur han 

mådde. (Muminpappan och Muminmamman s. 8 i Muminpappans memoarer) 

10. Javisst, sa mamman. Tack och lov att du tog hand om gästerna så jag inte fick stå där med 

skammen. Och vet du vad, huset är liksom mycket luftigare utan en massa mattor och 

småsaker. Dessutom behöver man inte städa så ofta. (Muminmamman s. 123 i Trollvinter) 

11. Där hemma hade mamman skottat fram verandan och tagit fram livbälten och asperin, 

pappans bössa och varma omslag. För man kunde ju aldrig veta. Ett litet knytt satt längst ute 

på soffkanten och drack te. Det hade suttit i snön under verandan och sett så ynklig ut att 

mamman hade bett in det. (Muminmamman s. 150 i Det osynliga barnet) 



	

12. Men just då tändes två ljus i fyrens fönster, mamman hade kommit hem. När de kom in 

satt hon glatt och lagade en handduk. Var har du varit! utbrast pappan. Jag? sa mamman 

oskyldigt. Jag tog bara en liten tur för att lufta på mig. Du får inte skrämmas så där, sa 

pappan. Du måste tänka på att vi är vana vid att ha dig inomhus om kvällarna. Det är just det 

som är det förskräckliga, suckade mamman. Man behöver omväxling. Man blir för van vid 

varann och allting är likadant, inte sant älskling? Pappan stirrade osäkert på henne men hon 

bara skrattade och fortsatte att sy. (Muminmamman och muminpappan s. 152-153 i Pappan 

och havet) 

13. Men det skrämmer ungarna, invände mamman. Och Bisamråttan skrämmer dem ännu 

värre. Kan du inte få honom att tala om trevliga saker eller inte säga någonting alls? 

(Muminmamman s. 25 i Kometen kommer) 

14. Hej, hej, ropade Mumintrollet och Sniff. Flotten började glida neråt floden. Ha så trevligt! 

ropade Mumintrollets mamma. Och kom hem till söndan för då har vi änglamos! Glöm inte 

att ta yllebyxorna på er om det blir kallt! Magpulvren ligger i vänstra sidfacket… 

(Muminmamman s. 31 i Kometen kommer) 

15. Finns ni kvar? frågade Sniff darrande. Jag tror jag finns kvar, svarade Mumintrollet. Det 

här blir någonting att berätta för mamma! (Mumintrollet s. 45 i Kometen kommer) 

16. Och så drog de av alla krafter, en bit i taget, och äntligen syntes Mumintrollet över kanten. 

Först öronen, sen ögonen, sen nosen, sen ännu mera nos och tillslut hela Mumintrollet. Vid 

min svans, sa han. Det här skulle mamma ha varit med om. (Mumintrollet om 

muminmamman s. 70 i Kometen kommer) 

17. Han tänkte på hur förfärligt mycket han älskade allting, skogen och havet, regnet och 

vinden, solskenet och gräset och mossan och hur omöjligt det vore att leva utan alltsammans. 

Men sen tänkte han, mamma vet nog hur alltihop ska kunna räddas. (Mumintrollet om 

muminmamman s. 113 i Kometen kommer)  

18. Vi ska fundera ut någonting åt dig, sa Mumintrollet tröstande. Mamma vet säkert. Från det 

ena till det andra, har du sett Bisamråttan? (Mumintrollet om muminmamman s. 23 i 

Trollkarlens hatt)  

19. Titta noga på mig, mamma, så måste du känna igen ditt muminbarn!! Muminmamman 

tittade noga. Hon såg in i hans skrämda tallriksögon, mycket länge, och sen sa hon stillsamt: 



	

Jo, du är Mumintrollet. Och i samma ögonblick började han förvandlas. Ögonen och öronen 

och svansen krympte ihop. Och nosen och magen växte. Och där stod Mumintrollet hel och 

hållen framför dem i all sin glans. Kom i min famn, sa Muminmamman. Ser du, mitt lilla 

muminbarn kommer jag ändå alltid att känna igen. (Mumin och Muminmamman s. 31 i 

Trollkarlens hatt) 

20. Om du vill ha reda på vad Bisamråttans löständer blev förvandlade till, kan du ju fråga din 

mamma. Hon vet nog. – Förf.anm. (Metakommentar s. 51 i Trollkarlens hatt.) (Se även s. 104 

i samma bok för samma typ av metakommentar. ”Fråga din mamma; hon vet hur man gör 

med dem! –Förf.anm.”) 

21. Mumintrollets mamma tvekade lite. Ska det vara saker som syns? frågade hon, eller idéer. 

Ifall herrn förstår vad jag menar. Jovisst, sa Trollkarlen. Saker är lättare förstås men det går 

nog med idéer också. Då skulle jag bra gärna vilja att Mumintrollet inte sörjde efter 

Snusmumriken längre, sa Muminmamman. (Muminmamman s. 144 i Trollkarlens hatt) 

22. Mamma! Vakna! skrek Mumintrollet och drog i hennes täcke. Hela världen har kommit 

bort! Men mamman vaknade inte. Hennes sommardrömmar blev oroliga och bekymrade ett 

litet tag, men hon kunde inte vakna. Mumintrollet rullade ihop sig på mattan bredvid hennes 

säng, och den långa vintern fortsatte. (Mumintrollet s. 9 i Trollvinter) 

23. Har den äran att gratulera, sa mamman och neg. Fiskaren böjde allvarligt på huvudet. Ni 

är de första som har kommit ihåg min födelsedag, sa han. Jag känner mig mycket ärad. Vi har 

gjort en liten fest för honom där hemma, fortsatte mamman. I fyren!? frågade fiskaren och 

blev mindre i ansiktet. Dit vill jag inte. Nu ska du höra på mig, sa mamman lugnt. Han 

behöver inte ens titta på fyren. Blunda nu ordentligt och ge mig tassen. My, spring före och 

sätt på kaffet är du snäll. Och tänd ljusen. Fiskaren blundade hårt och stack fram tassen. 

Mamman tog den och ledde honom försiktigt genom ljungen fram till fyrberget. Här ska han 

ta ett högt kliv, sa hon. Jag vet, svarade fiskaren. När porten knarrade for han ihop och ville 

inte fortsätta. Vi har kaka och dekorationer, sa mamman. Det finns presenter. Hon fick honom 

över tröskeln och de började långsamt gå upp för vindeltrappan. Sydvästen mullrade utanför 

tornet, ibland tjöt det till i ett trasigt fönster. Mamman kände att fiskarens tass darrade och sa: 

Här är det inte farligt. Det bara låter så. Vi är snart framme. Hon öppnade dörren till 

fyrrummet och ropade: Nu får han titta! Fiskaren öppnade sina ögon. (Muminmamman s. 

197–198 i Pappan och havet) 



	

24. >>Nu är du alldeles våt om fötterna. Klart att du blir förkyld.>> Så tog hon fram ett par 

torra strumpor åt honom ur sin väska och lyfte opp honom och det lilla djuret på ett stort runt 

näckrosblad. (Muminmamman s. 12–13 i Småtrollen och den stora översvämningen) 

25. När hon vaknade igen hörde hon en väldig jämmer och förstod att det var hennes 

mumintroll som fått ont i magen. (Det får mumintroll mycket lätt.) Den hade blivit alldeles 

rund av allt han ätit och det gjorde gräsligt ont. Bredvid honom satt det lilla djuret som fått 

tandvärk av alla karamellerna, och klagade ändå värre. Mumintrollets mamma grälade inte, 

utan tog upp två pulver ur sin väska och gav dem var sitt, och så frågade hon den gamla herrn 

om han inte hade någon bassäng med bra, varm välling. (Muminmamman s. 21–22 i 

Småtrollen och den stora översvämningen) 

26. Mumintrollet bredde med skakande tassar den ena mattan efter den andra över magen, 

men han blev inte varmare för det. Hans ben gjorde ont och det stack i halsen. Livet var 

plötsligt bara sorgligt och hans nos kändes främmande och enorm. Han försökte rulla in sin 

kalla svans och så nös han igen. Då vaknade hans mamma. Hon hade inte hört islossningens 

kanonskott och snöstormen som tjöt i kakelugnen, hon hade haft huset fullt av oroliga gäster 

och väckarklockorna hade ringt genom hela vintern utan att väcka henne. Nu slog hon upp 

ögonen och stirrade klarvaken i taket. Så satte hon sig upp i sängen och sa: Nu har du gått och 

förkylt dig. Mamma, sa Mumintrollet med skallrande tänder, om jag bara var säker på att det 

är samma ekorre och inte en ny. Mamman gick rakt ut i köket för att koka varm saft. Det är 

odiskat, ropade Mumintrollet eländigt. Jaja, sa mamman. Allt ordnar sig. (Mumin och 

Muminman s. 118–119 i Trollvinter)  

27. Kan ni begripa hur man ska få henne synlig igen, utbrast pappan bekymrad. Borde man gå 

till en doktor? Det tror jag inte, sa mamman. Kanske hon vill vara osynlig ett slag. Too-Ticki 

sa att hon är blyg. Jag tror det är bäst att låta ungen vara ifred tills vi hittar på något bättre. 

Och så blev det. (Muminmamman s. 100 i Det osynliga barnet) 

28. Mamman såg täcket lyfta sig och buktas i en mycket liten upphöjning. Det vart en grop i 

dynan. Hon gick ner till sig och letade fram mormors gamla anteckningar för Ofelbara 

Huskurer. Onda ögat. Medel mot melankoli. Förkylning. Nej. Mamman bläddrade och sökte. 

Tillslut hittade hon en anteckning i slutet som mormor hade gjort när hennes stil redan hade 

blivit ganska darrig. ”Ifall ens bekanta blir dimmiga och svåra att se.” Nåja. Tack och lov. 

Mamman läste igenom receptet som var ganska komplicerat. Sen satte hon igång med att 

blanda ihop en huskur för lilla Ninni. (Muminmamman s. 102 i Det osynliga barnet) 



	

29. >>Jag är ett mumintroll,>> svarade mumintrollet som hunnit bli modig igen. >>Och det 

här är min mamma. Jag hoppas vi inte störde dig.>> (Man ser att hans mamma lärt honom att 

vara artig). (Mumintrollet och Muminmamman s. 11 i Småtrollen och den stora 

översvämningen) 

30. Fy så obehagligt, sa Mumintrollet och lyfte tassarna högt i den smältande snön. Det kan 

aldrig vara bra för ett mumintroll med såhär mycket snö. Det har mamma sagt. Och så nös 

han. (Mumintrollet om muminmamman s. 13 i Trollkarlens hatt) 

31. Ledsen? sade Mymlan förvånad. Varför? Jag har inte tid att vara lessen. Aderton nitton 

ungar att tvätta, lägga, klä av och klä på, mata, snyta, trösta och Mårran vete vad. Nej, min 

unga vän, jag har roligt jämt! (Mymlan s. 107–108 i Muminpappans memoarer) 

32. Är det jordens undergång? frågade Lilla My nyfiket. Allra minst, sa Mymlans dotter. 

Försök att bli snäll om du hinner, för nu ska vi nog snart in i himlen allihop. Himlen? 

upprepade Lilla My. Måste vi in i himlen? Och hur kommer man ut därifrån? (Mymlan och 

Lilla My s. 21 i Farlig midsommar) 

33. En sån mössa skulle jag också vilja ha, sa Mumintrollet. Du behöver ingen mössa, sa Too-

Ticki. Du kan vifta med öronen så du håller dig varm. Men du är kall om tassarna. Och 

tvärsöver golvet kom två yllestrumpor vandrande och lade sig framför Mumintrollet. (Too-

Ticki s. 23 i Trollvinter) 

34. På eftermiddagen kände Too-Ticki i sin nos att den stora kölden var på väg. Hon hällde 

flodvatten över hästen och bar in ved i badhuset. Håll er inomhus i dag, för nu kommer hon, 

sa Too-Ticki. De osynliga mössen nickade och det prasslade instämmande i garderoben. Sen 

gick Too-Ticki ut för att varna de andra. […] Too-Ticki fortsatte mot dalen. På vägen träffade 

hon ekorren med den vackra svansen. Ikväll ska du hålla dig inomhus för nu kommer den 

stora kölden, sa Too-Ticki. Javisst, sa ekorren. Har du möjligen sett till en kotte som jag har 

förlagt någonstans här i närheten? Nej, sa Too-Ticki. Men lova nu att inte glömma bort vad 

jag har sagt. Håll dig inomhus när skymningen kommer. Det är viktigt.  (Too-Ticki s. 36–37 i 

Trollvinter) 

35. Det här skulle My uppskatta, tänkte mamman och fnittrade till. Jag undrar var hon sover 

om nätterna. Och Mumintrollet… Det är synd att inte mammor också får ge sig av när de har 

lust, och sova utomhus. I synnerhet mammor kunde behöva det ibland. Hon skickade sitt troll 

en förströdd och tillgiven hälsning på det vanliga sättet. Mumintrollet kände den där han låg 



	

vaken i sin glänta och viftade ett vänligt svar med ena örat. (Muminmamman s. 134–135 i 

Pappan och havet) 

36. 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… fast de vet. Hon 

tystnade hjälplöst. (Filifjonkan s. 110 i Sent i november) 

 

Den duktiga flickan 

37. >>Bocka nu och tacka hattifnattarna för resan,>> sa mumintrollets mamma. Och 

mumintrollet bugade sig djupt och det lilla djuret viftade tacksamt på svansen. >>Tack så 

mycket,>> sa mumintrollets mamma och Tulippa och neg ända ner till jorden. 

(Muminmamman s. 32–33 i Småtrollen och den stora översvämningen) 

38. Vad ni är ovänliga, mumlade Mumintrollet sorgset. Ni fick väl leta för länge. Vad ska vi 

göra nu? Först av allt borde du kanske presentera dig, sa Snorkfröken stelt. Vi vet ju inte alls 

vem du är. Mumintrollet tittade förvånad på henne, men så kom han på att det här var en ny 

lek. Han skrattade förtjust och sa: Jag är Kungen av Kalifornien! Och jag är snorksystern, sa 

Snorkfröken. Det här är min bror. (Snorkfröken s. 28 i Trollkarlens hatt)  

39. Bäst som det var kom ett myrlejon spankulerande över sanden. Han såg mycket arg ut och 

sa: >>Det här är min strand! Ni får ge er av!>> >>Det gör vi visst inte,>> sa mumintrollets 

mamma. >>Så det så.>> Då började myrlejonet sprätta sand i ögonen på henne, han sparkade 

och krafsade tills hon inte kunde se ett dugg. (Muminmamman s. 25–26 i Småtrollen och den 

stora översvämningen) 

40. Där låg hennes trasmatta. Havet hade dekorerat den med tång och snäckor och ingen 

trasmatta har nånsin varit så ordentligt rentvättad. Filifjonkan fnittrade lite. Hon tog mattan i 

båda tassarna och drog den med sig ut i dyningen. (Filifjonkan s. 57 i  Det osynliga barnet) 

41. >>Tulippa,>> sa pojken. >>Vackra Tulippa, du har väl inte lust att stanna kvar hos 

mig?>> >>Så gärna,>> svarade Tulippa med det samma och såg glad ut. >>Jag satt hela tiden 

däroppe och tänkte på hur bra mitt hår skulle kunna lysa för sjöfarare i ditt glastorn. Och jag 



	

är väldigt fin på att laga sjögräspudding.>> (Tulippa s. 36–37 i Småtrollen och den stora 

översvämningen) 

42. Jag är förskräckligt ledsen, sa Mumintrollets pappa. Jag visste inte att ni bodde under 

bron. Kom in för all del. Min fru kan säkert göra i ordning en säng någonstans. 

(Muminpappan om muminmamman s. 19 i Kometen kommer) 

43. Hon vävde små sovmattor av gräs och kokade snälla soppor om man hade ont i magen. 

(Snusmumriken om Snorkfröken s. 53 i Kometen kommer) 

44. Ingen äkta filifjonka hade nånsin lämnat sina vackra, ärvda möbler vind för våg…Mamma 

skulle ha sagt att det finns nånting som heter plikt, mumlade Filifjonkan. (Filifjonkan s. 55 i 

Det osynliga barnet) 

45. Snusmumriken frågade: Har ni ätit middag? Vi kan inte, svarade Hemulen. Vi kan inte 

komma överens om vem som ska diska. Homsan, sa Filifjonkan. Nej, inte homsan, sa 

Hemulen. Han hjälper mig lite i trädgården. Det är Filifjonkan och Mymlan som ska hushålla 

för de är fruntimmer, va? Har jag inte rätt? Jag lagar kaffe och gör det hemtrevligt. Och 

Onkelskruttet är så gammal att jag låter honom göra vad han vill. (Hemulen s. 59 i Sent i 

november) 

46. Hela tiden, ända från första början, hade Filifjonkan tänkt att det var hon som skulle laga 

maten. Hon tyckte om att ordna mathyllor med små burkar och påsar i vackra rader, hon 

tyckte det var roligt att räkna ut nya sätt att gömma gamla rester i puddingar och kroketter så 

att ingen kände igen dem. Hon älskade att laga mat så sparsamt som möjligt och veta att inte 

minsta mannagryn gick förlorat. Familjens stora gonggong hängde på verandan. Filifjonkan 

hade alltid längtat efter att vara den som förkunnade middag i ljudande mässing, bong bong 

över hela dalen tills alla kom springande och ropade: Mat! Mat! Vad har du åt oss idag? O 

vad vi är hungriga! Filifjonkan fick tårar i ögonen. Hemulen hade tagit hela roligheten ifrån 

henne. Hon skulle ha diskat också, gärna, bara hon fick hitta på det själv. Filifjonkan ska 

hushålla för hon är fruntimmer. Hah. Och med Mymlan dessutom. (Filifjonkan s.61 i Sent i 

November) 

47. Borta vid huset hörde de Mymlans dotter skrika på sin lillasyster. My! My! skrek hon. 

Rysliga lilla barn! Myyy! Kom hem så ska jag lugga dig! (Mymlans dotter s. 13 i Farlig 

midsommar) 



	

48. Det enda han fick i huvudet var krypets ivriga och blyga röst som pratade och pratade. 

Såna där borde hålla sig hemma hos sina mammor, sa Snusmumriken argt. (Snusmumriken 

om mammor och barn s.18 i Det osynliga barnet) 

49. Hon grabbade tag om en kakbit och draken flög på henne med detsamma som en liten 

gyllene furie och bet henne i tassen. Din fan! skrek My och daskade till draken med servetten. 

Om du säger så där kommer du inte till himmelen, började Mymlan ögonblickligen, men 

Mumintrollet avbröt henne och ropade häftigt: Det var inte drakens fel! Han trodde att du 

tänkte äta opp flugan som satt på kakan. (My och Mymlan s.68 i Det osynliga barnet) 

50. Varför kan du inte följa med då?! frågade Rådd-djuret upprört. Är du för liten? Då började 

Mymlans dotter gråta och utropade. Jag har ont i halsen! Mamma tror att det är difteri! […] 

Gå genast och lägg dig, sade Fredriksson förskräckt. Vi måste hämta din mamma! Nej gör 

inte det, utbrast dottern. I själva verket lurades jag bara. Jag är inte alls sjuk. Jag fick inte följa 

med på trädgårdsfesten för jag har varit så omöjlig att till och med mamma blev trött på mig! 

Lurades? Varför? frågade Fredriksson förbluffas. För att göra det lite roligare! sade Mymlans 

lilla dotter och började gråta igen, Jag har så hemskt tråkigt! (Mymlan s.94 i Muminpappans 

memoarer) 

51. Ursäkta, men är det möjligen Mymlan? Hon själv! svarade Mymlan och skrattade. Ymmel 

och vimmel vad jag har ätit! Det var bra synd om dig att få så konstiga vinster! Konstiga! 

utropade jag. Kan man få något bättre än fantastens onyttiga belöningar! Finns det en större 

ära? Jag tillade artigt: Naturligtvis, fruns dotter fick ju huvudvinsten. Hon hedrar familjen, 

medgav Mymlan stolt. (Mymlan s. 107 i Muminpappans memoarer) 

52. Asch mamma, svarade Mymlans dotter. Nästa gång du ser mig är jag den största mymlan i 

hela världen! Ska vi ge oss av med detsamma? (Mymlan s. 117 i Muminpappans memoarer) 

53. Joxaren sov i sitt träd och Mymlans dotter var väl ute och sprang någonstans för att visa 

sin mamma att hon var självständig. (Mymlan s. 120 i Muminpappans memoarer) 

54. Får jag klippa sönder nystanet? skrek Lilla My ur syskrinet. Varsågod, sa 

Muminmamman. (Lilla My s. 10 i Farlig midsommar) 

55. Jag skriker bara för mitt samvetes skull, förklarade Mymlans dotter viktigt. När mamma 

for sa hon att nu lämnar jag din lillasyster i din vård, och kan inte du uppfostra henne kan 

ingen, för jag har då låtit bli genast från början. (Mymlan och My s.14 i Farlig midsommar)  



	

56. Lilla My är van att ta hand om sig själv, sa Mymlans dotter. Jag är mer orolig för den som 

råkar ut för henne! (Mymlan s.91 i Farlig midsommar)  

57. Ta det lugnt, sa Lilla My. Jag kommer nog in när det börjar nypa i tårna. Och Mymlan kan 

man ju alltid lägga litet halm över. (Lilla My s. 36-37 i Trollvinter)  

58. Bredvid henne satt Lilla My, till hälften stolt och till hälften generad, för hon hade med 

egna tassar försökt laga kaffepannsmössan och gnott in silverbrickan med sand. Ingendera 

hade mått bra av det, men antagligen är uppsåtet viktigare än resultatet. (Lilla My s. 125 i 

Trollvinter) 

59. Å för all del, sa Misan. Här är så vacker utsikt. Vädret har ju också varit så lugnt och 

underbart. Tycker du? frågade Homsan förvånad. Misan rodnade häftigt. Jag menade inte att 

narras, sa hon. Men jag tyckte det lät finare. ( Misan s. 32 i Farlig midsommar) 

60. Tänk, till och med fiskaren har en egen födelsedag! Honom blir det lätt att ge presenter, sa 

Lilla My. Små paket med sjögräs! En mossmatta! Eller en fuktfläck, va? Nu är du elak, sa 

mamman. Ja, inte sant! ropade Lilla My. (Lilla My och muminmamman s. 183 i Pappan och 

havet)  

61. Plötsligt gav Lilla My till ett ilsket hojtande. Sätt dig och var som folk! skrek hon. (Lilla 

My s. 198 i Pappan och havet) 

 

Utseende och skönhet 

62. Bredvid henne satt Mumintrollet och höll sin tass på hennes vackra blåa hår. Han var så 

lycklig! Snorkfröken tittade på dem ibland. Ack, om jag vore lika vacker som trädrottningen, 

tänkte hon. Nu har jag inte ens mitt pannludd kvar… Hon kände sig inte lika glad som nyss. 

Nej, hon var nästan sorgsen. Tycker du om trädrottningen? frågade hon. Mycket! svarade 

Mumintrollet utan att se upp. Men du sa ju att du inte gillar fröknar med blått hår, sa 

Snorkfröken. Förresten är hon bara målad! Men så vackert målad! sa Mumintrollet. 

Snorkfröken var dyster. Hon stirrade ner i havet med gråten i halsen och blev långsamt grå. 

(Snorkfröken och Mumintrollet s. 82 i Trollkarlens hatt) 

63. Är fröken säker på att de kommer att passa? Ja! Säkert! andades Snorkfröken. Nå, då så! 

sa Trollkarlen. Låt gå! I nästa stund gick ett rop av häpnad genom mängden. Snorkfröken stod 

framför dem med ett alldeles förändrat utseende. Vad har du gjort med dig! utbrast 



	

Mumintrollet upprörd. Jag har önskat mig trädrottningens ögon, sa Snorkfröken. Du tyckte ju 

hon var vacker! Ja, men, mumlade Mumintrollet olyckligt. Tycker du inte de är vackra? sa 

Snorkfröken och började gråta. ( Snorkfröken s. 147 i Trollkarlens hatt) 

64.  Får jag inte ta korgen en liten stund? frågade mamman. Nej, nej, nej, sa pappan. Du ska 

ingenting bära. Du ska bara gå rakt in i ditt nya hus – vänta, du måste ha blommor med dig, 

det hör till – vänta lite… Han snodde in bland asparna och började plocka. (muminmamman 

och muminpappan s.36 i Pappan och havet) 

65. Tillslut sa mumintrollets mamma högtidligt: Tack så oerhört mycket för hjälpen, vackra 

dam. Och mumintrollet bugade sig djupare än nånsin, för den blåhåriga flickan var det 

skönaste han sett i hela sitt liv. (Tulippa, Muminmamman, Mumintrollet s.14 i Småtrollen och 

den stora översvämningen)  

66. Här skulle jag vilja bo, sa Tulippa. De här blommorna är ännu vackrare än min gamla 

tulpan. Dessutom gick mitt hår aldrig riktigt i färg med den. (Tulippa s.33 i Småtrollen och 

den stora översvämningen) 

67. Då slog pojken upp dörren på vid gavel och sa varsågod. Och när han fick se Tulippa 

bugade han sig djupt, för ett så vackert blått hår hade han aldrig sett. Och Tulippa neg lika 

djupt, för hon tyckte att hans röda hår var alldeles förtjusande. (Tulippa s.34 i Småtrollen och 

den stora översvämningen) 

68. Hans lillasyster hörde på men jag tror hon tänkte på annat. Kanske på sig själv. Hon var 

helt och hållet täckt av ett fint mjukt ludd som hade pannlugg som hon ideligen borstade. 

[…]Sen gick hon med blommor bakom öronen och hade guldring om vänstra foten. […] 

Fröknar är fåniga och du med, sa Mumintrollet […] Men den natten drömde han om en liten 

snorkfröken som liknade honom själv och som han gav en ros att ha bakom örat. 

(Snusmumriken och Mumintrollet om Snorkfröken s.53 i Kometen kommer) 

69. Den är av guld, sa han. Sa du inte att den där snorkfröken hade en ring av guld om vänstra 

foten? Jo, svarade Snusmumriken sorgset. Och hon som var så vacker. Hon skulle alltid ut på 

farliga ställen för att plocka blommor. Hon har nog blivit mos nu, sa Sniff. (Snusmumriken, 

Mumintrollet och Sniff om Snorkfröken s. 59 i Kometen kommer) 



	

70. Nåja, tänkte Snusmumriken. Det är lika bra att de får komma hem. Och en snorkfröken 

med fotring är antagligen bättre än en som är utan, antingen kometen kommer eller inte. 

(Snusmumriken s.66 i Kometen kommer) 

71. Nu ska du få en liten present! Och så gav han henne fotringen av guld. O, sa Snorkfröken 

och blev alldeles gul av glädje. Jag har letat så hemskt efter den! Nej så roligt! Hon tog den på 

sig med detsamma och vred och vände sig för att se hur fin hon var. (Snorkfröken s.77 i 

Kometen kommer) 

72. Ett diadem! sa gumman och var förvånad. Vad ska du med det till? Han ska ge det år 

Snorkfröken, skrek Sniff som satt på golvet och drack röd lemonad ur ett rör. Han har blivit 

alldeles fånig sen han träffade henne. Det är inte fånigt att ge smycken åt en dam, sa den lilla 

gumman. Du är för liten för att förstå det med ett smycke är i själva verket den enda riktiga 

presenten för en dam. (Mumintrollet och Sniff och gumman s.87 i Kometen kommer)  

73. Mumintrollet böjde sig ner för att väcka Snorkfröken och då upptäckte han någonting 

förskräckligt. Hennes vackra pannludd var avbränt! Det måste ha hänt när hattifnatten strök 

emot henne. Vad skulle hon säga, hur skulle han kunna lugna och trösta henne! Det var en 

katastrof! Snorkfröken slog upp ögonen och smålog. Vet du vad, sa Mumintrollet hastigt. Det 

är bra lustigt med mig. Jag har med tiden kommit att tycka mycket mer om fröknar utan hår 

än om dem som har ett! Jaså! sa Snorkfröken förvånad. Varför det? Det ser så slarvigt ut med 

hår! sa Mumintrollet. Snorkfröken lyfte genast tassarna för att kamma sig – men ack! Det 

enda hon fick tag i var en liten avbränd tott! Hon stirrade på den i djup fasa. Du har blivit 

skallig, sa Sniff. Det klär dig verkligen, tröstade Mumintrollet. O nej, gråt inte! Men 

Snorkfröken kastade sig ner på sanden och grät strida tårar över förlusten av sitt främsta 

behag. (Snorkfröken och Mumin s. 70-71 i Trollkarlens hatt) 

74. Vi ska gno in dig med olja så växer det nog ut igen sa Mumintrollets pappa. Och då blir 

det lockigt! sa Muminmamman. Är det sant, det? hickade Snorkfröken. Om det är sant! 

försäkrade mamman. Ja, tänk så söt du blir med lockigt hår! (Muminmamman och 

Snorkfröken s. 71 i Trollkarlens hatt) 

75. Min syster ser väl lika bra med sina nya ögon? Ja, men hon ser inte lika bra ut, sa 

Trollkarlen. Snälla du! grät Snorkfröken som hade fåt tag i en spegel. Önska mina gamla ögon 

tillbaka! Jag ser ju hemsk ut! Nåja, sa Snorken ädelmodigt. Du ska få dem för familjeärans 



	

skull. Men jag hoppas du är lite mindre fåfänglig efter det här. (Snorken och Snorkfröken s. 

148 i Trollkarlens hatt) 

76. Rädda väskan! Rädda väskan! Men den håller ni ju i? sade jag. O är den kvar, utbrast hon. 

Ära vare glad… och hon öppnade sin stora svarta väska och började krafsa och söka i den. 

Tillslut fick hon fram sin puderdosa. Jag tror pudret är sjöskadat, sade hon sorgset. För all del, 

ni är lika vacker ändå, anmärkte jag galant. Då tittade hon på mig med en obeskrivlig blick 

och rodnade djupt. (Muminmamman och Muminpappan s. 164 i Muminpappans memoarer) 

77. En morgon satt Misan, Mymlans dotter och Snorkfröken och kammade sig. Misan borde 

lägga om sin frisyr, sa Mymlans dotter. Hon klär inte med mittbena. Pannlugg kan hon inte 

ha, ansåg Snorkfröken och burrade upp det mjuka håret mellan öronen. Hon gav svanstofsen 

en lätt trimning och vred på sig för att se om fjunet låg som det skulle över ryggen. Känns det 

trevligt att vara luddig helt och hållet? frågade Mymlans dotter. Mycket, svarade Snorkfröken 

belåtet. Misan? Är du luddig? Misan svarade inte. Misan borde vara luddig, sa Mymlans 

dotter och började vrida upp hårknuten. Eller full med små lockar, sa Snorkfröken. (Mymlans 

dotter och Snorkfröken om Misan s. 49 i Farlig midsommar)  

78. Snorkfröken närmade sig överväldigad. Hon petade på dem. Hon tog hela famnen full av 

dem och tryckte dem mot sin nog, mot sitt hjärta. Klänningarna prasslade, de luktade damm 

och parfym, de begravde henne i mjuk mångfald. Plötsligt släppte Snorkfröken alltihop och 

stod på huvudet en liten stund. Det är för att lugna mig lite, viskade hon för sig själv, jag 

måste lugna mig, annars exploderar jag av lycka. De är för många… (Snorkfröken s.53 i 

Farlig midsommar) 

79. Snorkfröken borrade huvudet längre in i dynan och försökte fortsätta med sin trevliga 

dröm. Hon hade drömt att hennes näsa var helt liten och alldeles underbar. (Snorkfröken s.63 i 

Farlig midsommar) 

80. Vi ska klättra vidare genom den här skogen. Och ta och kamma pannluggen lite, för jag 

tycker om att titta på dig när du är vacker! (Mumintrollet till Snorkfröken s. 65 i Farlig 

midsommar) 

81. Han höll lampan över Snorkfröken och betraktade henne fundersamt. Hennes pannlugg 

glänste i lampskenet, hon var verkligen mycket söt. Så fort hon vaknade skulle hon kila in i 

garderoben och plocka ner sin gröna vårhatt. Det gjorde hon alltid. (Mumintrollet s.107 i 

Trollvinter) 



	

82. Mamman fortsatte med att hälla mormors huskur i Ninni, men ingenting hände. Så lät hon 

det vara och tänkte att folk väl klarat sig utan huvud förut, och kanske var Ninni inte särskilt 

vacker. (Muminmamman s. 108 i Det osynliga barnet) 

83. Mamman hade på sig smaragdskärpet varje dag för att visa pappan hur mycket hon tyckte 

om det. Fast det alldeles avgjort var en söndagsprydnad. Och det var lite ledsamt att 

glasbitarna fastnade i allting och att risgrynen lossnade om man inte rörde sig mycket 

försiktigt. (Muminmamman s.102 i Pappan och havet) 

84. Senare på kvällen gick den lilla Misan och vankade för sig själv nere vid vattnet. Hon såg 

månen stiga upp och börja sin ensliga promenad genom natten. Den är som jag, tänkte Misan 

svårmodigt. Alldeles ensam och lika rund. Då kände hon sig så övergiven och mild att hon 

måste gråta lite. (Misan s. 46-47 i Farlig midsommar)  

85. Håret hade inte torkat ordentligt, undra på det i den här fukten, lockarna föll ner som 

raknade spiskrokar, allt var fel, varenda sak, och morgonfrisyren som var så viktig och med 

Mymlan i huset och allt. (Filifjonkan s. 72 i Sent i november)  

86. Filifjonkan såg på dem. Hon såg på Onkelskruttets buckliga hatt och homsans rufsiga 

huvud, Hemulens stadiga nacke och Mymlans hår var ack, så vackert –och plötsligt överfölls 

Filifjonkan av en stor trötthet och hon tänkte: Men de tycker ju inte alls om mig. (Filifjonkan 

s. 73 i Sent i november)  

 

Rädda och bli räddad 

87. Ett Myrlejon, sa Mumintrollet stolt. Ett äkta, ilsket Myrlejon som vi har fångat! Tänk att 

ni vågade, utbrast Snorkfröken beundrande. (Snorkfröken s. 35 i Trollkarlens hatt) 

88. Inne i stolen satt en våt katt med fem lika våta små ungar omkring sig. >>Arma moder!>> 

skrek mumintrollets mamma och sprang ut i vattnet ända till midjan. >>Håll i mig så försöker 

jag få tag i dem med svansen!>>[…] Nu virvlade länstolen förbi, mumintrollets mamma slog 

blixtsnabbt ett halvslag med svansen kring ena armstödet, och så drog hon. (Muminmamman 

s. 41 i Småtrollen och den stora översvämningen) 

89. En giftbuske av det farliga släktet Angostura hade fått tag i Snorkfrökens svans och drog 

henne långsamt till sig med sina levande armar medan hon, mycket förklarligt, var violett av 

fasa och skrek värre än en snorkfröken nånsin har skrikit. Jag kommer! Jag kommer! ropade 



	

Mumintrollet. Ta den här med dig för säkerhets skull, sa Snusmumriken och gav honom sin 

kniv (den med korkskruv och skruvmejsel). Och försök få den arg. Angosturorna blir mycket 

lätt förolämpade. Mark-krypare! Diskborste! ropade Mumintrollet. Angosturan var oberörd. 

Pott-borste! skrek trollet. Gamla råttsvans-pest! Du är som en mardröm efter en middag på en 

självdöd gris! Då vände Angosturan alla sina gröna ögon mot honom och släppte 

Snorkfröken. En av de långa armarna for ut som en orm och snurrade sig om Mumintrollets 

nos.[…] Tillslut såg man ingenting annat än en virvel av armar, svansar och ben. Snorkfröken 

fick tag i en stor sten och kastade den på giftbusken. Men hon var inget vidare på att sikta så 

den träffade Mumintrollet i magen. O fasa! skrek hon Jag har dödat honom! Så likt fröknar, sa 

Sniff. Men Mumintrollet var mer levande än nånsin och fortsatte sitt triumfala slagsmål ända 

tills bara stubben fanns kvar av Angosturan (de minsta armarna lät han den få behålla). Sen 

fällde han ihop kniven och sa: Jaha. Det var det. O, vad du är modig, viskade Snorkfröken. 

(Snorkfröken och Mumin s. 74–76 i Kometen kommer) 

90. Jag är räddad igen, svarade Snorkfröken glatt och tog fram sin spegel för att se om den 

hade gått sönder. Men tack och lov, glaset var helt och alla rosenrubinerna satt kvar på 

baksidan. Inne i spegeln såg Snorkfröken sin egen våta pannlugg, hon såg den svarta luckan, 

hon såg Mumintrollets öron därnere och bakom honom, längst inne i mörkret såg hon 

någonting annat någonting som rörde sig… Som sakta kröp närmre och närmre 

Mumintrollet… Akta dig! skrek hon. Det är någonting bakom dig! […] Snorkfröken satt och 

skrek däruppe och spegeln hade hon fortfarande i tassen. Och bläckfisken kom närmre. 

Plötsligt stannade den och blinkade. Spegeln hade gångat kometens glödande skiva i sitt glas 

och slog en stor bländande solkatt rakt i ansiktet på bläckfisken. […] Snorkfröken, du har 

räddat mitt liv, sa Mumintrollet. Och på vilket intelligent sätt! Det gick av misstag, svarade 

hon. Men jag önskar att jag kunde få rädda dig från en bläckfisk om dan! (Snorkfröken s. 

108–110 i Kometen kommer) 

91. De väntade igen under olidlig spänning. Snorkfröken gömde huvudet i Mumintrollets 

famn och Sniff pep av förskräckelse. (Snorkfröken s. 37 i Trollkarlens hatt) 

92. Nu rövar jag bort Jane! ropade Snorken och släpade Snorkfröken vid svansen med sig till 

hålan under salongsbordet. När Mumintrollet kom hem till deras bo i takkronan upptäckte han 

genast vad som hänt. Med en kolossalt fin hissanordning firade han sig ner, försatte djungeln i 

darrning med sitt stridsrop och rusade fram för att rädda Jane. (Snork, Snorkfröken och 

Mumintrollet s. 104 i Trollkarlens hatt) 



	

93. Sen lutade hon sig ner och ruskade försiktigt i Mumintrollet. Beskydda mig, viskade hon, 

snälla du, beskydda mig! (Snorkfröken s. 64 i Farlig midsommar) 

94. Isen bågnade, höjde sig och sjönk, och ibland kom kanonskottet av fest och förstörelse 

som jagade kalla kårar av förtjusning över ryggraden på Lilla My. Måtte de idioterna inte 

komma ut för att rädda mig, tänkte hon. Det skulle förstöra alltsammans. Hon for iväg så att 

köksknivarna vek sig platta, men stranden kom inte närmare. (Lilla My s. 114 i Trollvinter) 

95. Snorkfröken stack sin tass i Mumintrollets. I alla fall, sa hon. Så länge du inte är rädd 

lovar jag att inte vara rädd heller. (Snorkfröken s. 117 i Kometen kommer) 

96. Jag är rädd! ropade Snorkfröken. Håll mig i tassen… Mumintrollet tog henne stadigt i 

tassen. (Snorkfröken och Mumintrollet s. 123 i Kometen kommer) 

97. Fy, så får du inte säga om Mumintrollet, sa Snorkfröken häftigt. Han är det bästa troll i 

världen och vi tycker hemskt mycket om honom! Mumintrollet var hänförd. Verkligen! sa 

han. Jag tycker Mumintrollet är en riktig pest, jag. Då började Snorkfröken gråta. Ge dig av, 

sa Snorken hotfullt. Annars klår vi upp dig! […] Vad går det år er, ungar! ropade hon. Sluta 

genast upp att slåss! De klår upp kungen av Kalifornien! snyftade Snorkfröken. Och det gör 

de rätt i! (Snorkfröken s. 29–30 i Trollkarlens hatt) 

98. Snorkfröken stack darrande sin tass i Mumintrollets, och han kände sig mycket 

beskyddande och manlig. (Mumintrollet och Snorkfröken s. 65 i Trollkarlens hatt) 

99. Mitt i natten vaknade Snorkfröken med en hemsk känsla. Någonting hade rört vid hennes 

ansikte. Hon vågade inte titta upp med vädrade oroligt omkring sig. Det luktade bränt! 

Snorkfröken drog filten över huvudet och ropade halvhögt: Mumintroll, Mumintroll! 

Mumintrollet vaknade genast. Vad är det? frågade han. Det har kommit in något farligt! sa 

Snorkfröken under filten. Jag känner att här finns någonting farligt! (Snorkfröken s. 67 i 

Trollkarlens hatt) 

100. Nu får du inte vara rädd igen! sa Snorkfröken åt sig själv. Du måste titta efter vem det är! 

Och darrande närmade hon sig det hemska. Det var en stor fru… (Snorkfröken s. 79 i 

Trollkarlens hatt) 

101. Maneter och småfisk låg och kippade efter andan överallt och Snorkfröken sprang hit 

och dit och släppte ner dem i vattenhålorna. Såja, såja, sa hon Nu ska du strax få det bra 



	

igen… Jag är hemskt ledsen, sa Mumintrollet. Men jag tror inte vi hinner rädda allihop. Ja, 

men några, sa Snorkfröken och suckade. (Snorkfröken s. 104 i Kometen kommer) 

102. >>Nu är du alldeles våt om fötterna. Klart att du blir förkyld.>> Så tog hon fram ett par 

torra strumpor åt honom ur sin väska och lyfte opp honom och det lilla djuret på ett stort runt 

näckrosblad. (Muminmamman s. 12–13 i Småtrollen och den stora översvämningen) 

103. Ska vi leka? sa Snorkfröken. Ska vi leka att jag är underbart skön och att du rövar bort 

mig? Jag vet inte riktigt om jag är på humör, sa Mumintrollet. Snorkfröken slokade med 

öronen, och han strök hastigt sin nos mot hennes och sa: Att du är underbart skön behöver vi 

inte leka, för det är du redan. Kanske jag rövar bort dig i morgon istället. (Snorkfröken och 

Mumintrollet s. 17–18 i Farlig midsommar) 

104. Rädda min syster! skrek hon. Slå ihjäl lejonet! Och plötsligt tog hon ett desperat skutt 

upp på scenen, rusade fram till lejonet och bet det i bakbenet med sina små vassa tänder. 

(Lilla My s. 130 i Farlig midsommar)  

 

Antagonisterna 

105. Hur är det fattsla? undrade Hemulen. Mårran komslar! viskade Viflsan. Mårran? Vem är 

det? sa Hemulen och blev lite skrämd. Tofslan spärrade upp ögonen och visade tänderna och 

gjorde sig så stor som möjligt. Grymsla och hemskla! sa Vifslan. Stängsla dörrslan för 

Mårran! (Toflsan och Vifslan om Mårran s. 112 i Trollkarlens hatt) 

106. Då – såg de Mårran. Varenda en såg henne. Hon satt orörlig på sandgången nedanför 

trappan och stirrade på dem med runda, uttryckslösa ögon. Hon var inte särskilt stor och inte 

såg hon så farlig ut heller. Man kände bara på sig att hon var förskräckligt elak och kunde 

vänta hur länge som helst.  (Mårran s. 114 i Trollkarlens hatt) 

107. Tofslan viskade någonting igen. Hemulen nickade. Det är en hemlighet, sa han. Toflsan 

och Vifslan tycker innehållet är det vackraste som finns men Mårran tycker bara det är det 

dyrbaraste. (Mårran, Toflsan och Vifslan s. 119 i Trollkarlens hatt) 

108. Hon är här igen, viskade Snorkfröken. I det frusna gräset satt Mårran och glodde på dem. 

Hon flyttade långsamt blicken till Tofslan och Vifslan. Hon började mårra och hasade sig 

närmare. Hjälpsla! skrek Tofslan. Räddsla oss! Stopp, Mårra, sa Snorken. Går du med på att 

Tofslan och Vifslan får köpa Innehållet i kappsäcken? Vad är ditt pris? Högt! sa Mårran med 



	

isig röst. Räcker mitt guldberg på hattifnattarnas ö? frågade Snorken. Mårran skakade på 

huvudet. Hu så kallt här är, sa Mumintrollets mamma. Jag går in efter en schal. Hon sprang 

genom trädgården där frosten kröp fram i Mårrans spår och upp på verandan. […]Då lade 

mamman ett par körsbär i hatten. Alla väntade under dödstystnad. Bara det inte blir något 

otäckt av dem, viskade Snusmumriken till Hemulen. Men de hade tur. När Mårran tittade ner i 

hatten låg där en handfull röda rubiner.[…] Tillslut nappade Mårran åt sig trollkarlens hatt 

och utan ett ord gled hon bort som en gråkallskugga.  Det var sista gången hon syntes i 

Mumindalen och sista gången de såg någonting av Trollkarlens hatt. På en gång blev färgerna 

varma igen och sommaren fortsatte, surrande och doftande. (Mårran s. 121 i Trollkarlens hatt) 

109. Mårran jagade uppe bland bergen. Hennes ylande var det ensammaste ljud jag någonsin 

hört. Ljudet blev svagare och närmade sig igen –det försvann… Det var ännu hemskare när 

hon var tyst. Då föreställde man sig hur hennes skugga flög över marken i ljuset från den 

stigande månen. (om Mårran s. 56 i Muminpappans memoarer) 

110. Han tittade ner på jasminbusken som var ett slarvigt trassel av nakna grenar och tänkte 

förfärad: den är död. Hela världen har dött medan jag sov. Den här världen tillhör nån annan 

som jag inte känner. Kanske Mårran. Den är inte gjord för mumintroll att leva i. (Om Mårran 

s. 14 i Trollvinter) 

111. Han tittade hastigt ut över isen och tyckte sig se den stora otympliga Mårran hasa fram 

borta vid horisonten. Han såg henne vänta bakom strandstenarna. Och när han gick genom 

skogen smög hennes skugga envist bakom varje träd. Mårran som satte sig på alla ljus och 

kan alla färger att blekna. (om Mårran s. 26 i Trollvinter) 

112. Håll er inomhus idag, för nu kommer hon, sa Too-Ticki. […] Den här är den farligaste, 

svarade Too-Ticki. Hon kommer i skymningen när himlen blir grön, rakt in från havet. Är den 

en hon? frågade Mumintrollet. Ja, och mycket vacker, sa Too-Ticki. Men om du ser henne 

rakt i ansiktet fryser du till is. Du blir precis som knäckebröd så att vem som helst kan bryta 

dig i små bitar. Därför ska du hålla dig inomhus ikväll. (Too-Ticki om Isfrun s. 37–38 i 

Trollvinter) 

113.  Långt ute på isen kom isfrun gående. Hon var vit som stearin, men om man tittade på 

henne genom den högra fönsterrutan blev hon röd, och sedd genom den vänstra var hon 

ljusgrön. Plötsligt kände Mumintrollet rutan bli så kall att det gjorde ont och drog förskräckt 

tillbaka sin nos. De satte sig bredvid kaminen och väntade. (Isfrun s. 40 i Trollvinter) 



	

114. Isfrun böjde sitt vackra ansikte över ekorren och krafsade honom förstrött bakom örat. 

Han stirrade förtrollad på henne, rakt in i hennes kalla blå ögon. Isfrun smålog och gick 

vidare. Men i hennes spår låg den dåraktiga ekorren styv och stel med alla sina små ben i 

vädret. (Isfrun s. 42 i Trollvinter) 

115. Där satt Mårran. Hennes små runda ögon speglade elden, men annars var hon bara en 

väldig, oformlig gråhet. Hon var mycket större än i augusti. Trummorna tystnade när Mårran 

hasade sig upp för berget. Hon kom rakt fram till brasan. Och så satte hon sig i den utan att 

säga ett ord. Den fräste våldsamt och hela berget blev inhöljt i ånga. När den drev bort fanns 

ingen glöd längre. Bara en stor grå Mårra som blåste snödimma. (Mårran s. 57 i Trollvinter) 

116. Mårran hade suttit så länge på samma ställe att marken hunnit frysa under henne. Gräset 

brast som glas när hon reste sig upp och hasade ett litet stycke närmare ljuset. En viskning av 

förfäran gick genom lövverket, några lönnblad rullade ihop sig och föll skälvande ner över 

hennes axlar. Astrarna sträckte sig så långt ifrån henne de kunde. Gräshopporna slutade att 

gnissla. (Mårran s. 16 i Pappan och havet) 

117. Mårran byggde sig en egen liten ö av is för att kunna komma fram till det brinnande 

ljuset. Det hade försvunnit bakom öarna nu men hon visste att det fanns där. Om det 

slocknade innan hon hann fram gjorde det ingenting. Hon kunde vänta. De skulle tända ett 

nytt ljus, en annan kväll. Det gjorde de alltid förr eller senare. (Mårran s.27 i Pappan och 

havet) 

118. Kylan flöt in från havet, nu frös han om tassarna. Mumintrollet ryste till och såg upp. 

Och då satt Mårran därute i vattnet framför honom. Hennes ögon följde stormlyktans rörelser, 

hon var alldeles stilla. Han visste att hon inte skulle komma närmare. Man han ville inte veta 

av henne. Han ville bort från hennes köld och orörlighet, långt bort från hennes förfärliga 

ensamhet. (Mumintrollet om Mårran s. 81 i Pappan och havet) 

119. Men varje natt kom hon lite närmare. Och den här natten satt hon i sanden och väntade. 

Mumintrollet stannade vid alarna och ställde stormlyktan på marken. Mårran hade brutit 

ritualen genom att komma upp på land, det var fel. Hon hade ingenting på ön att göra. Hon 

var farlig för allt som växte och var levande. (Mumintrollet om Mårran s. 104 i Pappan och 

havet) 

120. Och ön blev mer och mer orolig. Träden viskade och skälvde, över kråkriset flög långa 

rysningar som havsvågor. Sandhavren rasslade och lade sig platt, den försökte rycka upp sig 



	

själv med rötterna och fly undan. Och just i natt hade Mumintrollet sett någonting som gjorde 

honom rädd. Det var sanden. Sanden började vandra. Han såg det alldeles tydligt, den kröp 

undan Mårran. Den kröp i ett ängsligt glittrande myller, bort från hennes stora dansande tassar 

som stampade marken till is. (Mumintrollet om Mårran s. 136 i Pappan och havet) 

121. Snälla du, sa mamman. Man blir rädd för Mårran därför att hon är helt och hållet kall. 

Och därför att det inte finns någonting som hon tycker om. Men hon har aldrig gjort nånting. 

Nu tycker jag vi går och lägger oss. (Muminmamman om Mårran s. 17 i Pappan och havet) 

122. Kan du inte sova? frågade mamman. Mumintrollet stängde fönstret. Jag vaknade, sa han 

och kröp in i sin säng, nosen var alldeles stel. Det blir kallare, sa mamman. Så bra att jag 

sågade upp den där stocken…Fryser du? Nej, sa Mumintrollet. Där satt hon och frös under 

fyren. Hon frös så hemskt att marken blev till is… Nu började det igen. Det kom krypande på 

honom och kunde inte skakas av. Det var alldeles för lätt att föreställa sig nån som bara 

förstörde allting vart än hon kom. Det var orättvist, varför skulle just han gå omkring och bära 

Mårran med sig, ingen annan gjorde det. Hon kunde inte värmas upp! Är du lessen för 

nånting? frågade mamman. Nej, sa Mumintrollet. Imorgon är en ny lång dag, sa mamman. 

Alldeles ens egen från början till slut. Det är väl en trevlig tanke. (Mumintrollet, 

muminmamman, Mårran s. 127 i Pappan och havet) 

 

 

 

 


