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1. Inledning

De senaste åren har en ny litteraturgenre uppstått: Faderslitteraturen. Det har blivit populärt att i mer  

eller mindre självbiografisk form skildra den egna uppväxten och att ifrågasätta den traditionella  

fadersbilden. Företeelsen kommenteras av Hanna Hellquist, en av de unga författare som bidragit 

till genren:

Vi skriver om våra pappor för att de är ofarliga för oss. De är ofarliga, för de var helt enkelt aldrig där. Vi är 

inte lika skuldsatta hos dem. De kom och gick. Nu är det vi som äger dem. Nu har vi vuxit upp och lärt oss att 

formulera långa meningar, nu har vi makten. Nu är det vi som äger dem.1

Vad Hellquist uppmärksammar är fädernas frånvaro, men också behovet av att oskadliggöra dem 

genom att som vuxen ta makten över det förflutna. Att skriva sin historia.

I denna uppsats kommer jag att studera fyra fadersskildringar som publicerats de senaste 

fyra åren, med fokus på vilken bild av fadern som förmedlas i dessa. Två av dem är skrivna av män: 

Alex Schulmans (född 1976) Skynda att älska (2009), som är ett kärleksfullt porträtt av och en 

hyllning till en älskad och saknad far och Karl Ove Knausgårds (född 1968) Min kamp 1 (2009), 

som skildrar författarens utveckling från pojke till man och hur denna präglats av en onåbar och 

förtryckande far. Två har kvinnliga författare. Åsa Linderborg (född 1968) tecknar i Mig äger ingen 

(2007) ett kärleksfullt men tragiskt porträtt av sin uppväxt med en alkoholiserad far och Hanna 

Hellquist (född 1980), som är den enda som skrivit sin bok medan hennes far fortfarande var i livet. 

I Karlstad zoologiska (2009) ger hon uttryck för sina kluvna känslor inför sin instabila pappa, där 

rädsla blandas med stolthet och kärlek.

Gemensamt för dessa moderna exempel på faderslitteratur är att de marknadsförs och 

uppfattas som memoarer, biografier eller självbiografier.2 Förutom att två av verken är skrivna av 

män och två av kvinnor skiljer de sig även åt när det gäller fädernas klasstillhörighet och de därmed 

sammanhängande uppväxtvillkoren. Utöver kön och klass är även ålder en faktor att räkna med. 

Böckerna skildrar en längre utveckling och fäderna betraktas med både barnets och den vuxne 

författarens blick. Med stigande ålder får berättarjagen allt större möjligheter att granska och 

analysera sina relationer till sina fäder. Åldern har även betydelse när det gäller fädernas 

generationstillhörighet och de värderingar och ideal som präglade deras syn på faderskapet.

1 http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/26/jag-vill-ta-makten-over-pappa  ,   2011-10-03.
2 http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/alex-schulman-skynda-att-alska  ,   2011-10-03; 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/karl-ove-knausgard-min-kamp-1  ,   2011-11-10; 
http://www.svd.se/kultur/litteratur/vackert-vittnesbord-om-en-sorglig-pappa_34936.svd, 2011-11-10; 
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9174290584, 2011-11-10.
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1.2 Syfte, frågeställningar och metod

Syftet med uppsatsen är att undersöka Alex Schulmans, Karl Ove Knausgårds, Åsa Linderborgs och 

Hanna Hellquists fadersskildringar för att studera deras fadersbilder och de förväntningar som 

berättarjagen har på sina fäder. Skiljer sig de manliga författarnas fadersbilder från de kvinnliga 

författarnas och hur påverkar fädernas sociala och klassmässiga bakgrund deras relation till barnen? 

Vilken betydelse har fädernas generationstillhörighet och hur påverkar berättarjagens ålder deras 

syn på fäderna?

Uppsatsen baseras således på en komparativ metod. Med hjälp av ett intersektionellt 

perspektiv kommer analysen att grundas på en undersökning av tre samverkande maktasymmetrier - 

klass, kön och ålder. Förutom ett inledande kapitel, som ger en bakgrund och där uppsatsens syfte, 

teoretiska perspektiv och den tidigare forskningen presenteras, består uppsatsen av två delar. I den 

första analyseras hur fäderna karaktäriseras i de manliga författarnas verk, Alex Schulmans Skynda 

att älska och Karl Ove Knausgårds Min kamp 1. I den andra följer de kvinnliga författarnas verk, 

Åsa Linderborgs Mig äger ingen och Hanna Hellquists Karlstad zoologiska. Varje del består i sin 

tur av tre delar, vilka i tur och ordning fokuserar på maktasymmetrierna klass, kön och ålder. Min 

avsikt är inte att söka efter likheter mellan de manliga och kvinnliga författarna, utan att lyfta fram 

vad som förenar männens respektive kvinnornas skildringar. Eventuella likheter mellan dem 

kommer att redovisas i den avslutande diskussionen. Här kommer också uppsatsens resultat att 

presenteras, det vill säga i vad mån som faktorer som klass, kön och ålder har betydelse för 

författarnas förväntningar på sina fäder.

I samtliga fyra texter använder jag mig av originalutgåvor, vilket innebär att hänvisningarna 

till Karl Ove Knausgårds Min kamp 1 kommer att ske på norska. Översättningar finns i en bilaga.

1.3 Teoretiska begrepp och tidigare forskning

1.3.1 Intersektionalitet

Att använda ett intersektionalitetsperspektiv innebär att man utför en analys av bestämda 

maktasymmetrier, exempelvis kön, klass, ålder och etnicitet, för att undersöka hur dessa samverkar 

med varandra. Begreppet ges en översiktlig presentation av Nina Lykke i artikeln ”Intersektionalitet  

– ett användbart begrepp för genusforskningen” i Kvinnovetenskaplig Tidsskrift (2003:1). Som titeln 

anger utgår Lykke från ett genusperspektiv samtidigt som hon hävdar att intersektionalitet kan 

brukas för att inkludera könsmaktssystemet i diskussioner rörande mångfald. Lykke menar att alla 

ingår i ett ”intersektionellt nätverk av samhällsstrukturer och maktaxlar”, vilka utgör en färdig ram 

med villkor att anpassa sig efter.3 

3 Lykke 2003, s. 49.
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I min egen studie har jag funnit intersektionalitetsperspektivet relevant för att analysera hur 

förhållandet till fadern gestaltas i de undersökta texterna, där inte bara kön utan också faktorer som 

klass och ålder påverkar synen på faderskapet. Ett intersektionalitetsperspektiv kan således bidra till  

en förståelse för de villkor som barnet och fadern möter i samhället och i förhållande till varandra, i 

synnerhet med hänsyn till de förändringar som skett med förändrade genusrelationer, nya livs- och 

samlevnadssformer och förändrade relationer mellan barn och vuxna.4

Enligt Lykke bör man motivera valet av asymmetrier: Att begränsa undersökningen till  

endast könsperspektiv genom att utesluta andra viktiga aspekter riskerar att bli missvisande, och i 

min egen studie bör faktorer som sannolikt varit avgörande för författarens förväntningar på fadern 

därför inkluderas. Avgränsningen till asymmetrierna klass, kön och ålder beror dels på studiens 

omfattning, fler asymmetrier riskerar att bli för många, dels på grund av att dessa utmärker sig 

särskilt i samtliga texter. Ett intersektionalitetsperspektiv blir relevant för den här formen av 

undersökning på grund av författarnas olika bakgrunder; enligt skildringarna har de alla vuxit upp 

med olika premisser.

1.3.2 Forskningsöversikt 

Faderskapet som forskningsämne är relativt nytt, vilket innebär att utbudet av referenslitteratur är  

begränsat. I urvalet av relevant faderslitteratur är en problematisk omständighet att forskningen 

kring döttrars upplevelser om sina fäder är högst bristfällig. Fokus har legat på att undersöka far-

och-son relationen.5  Jag har dock ändå funnit sekundärlitteraturen möjlig att applicera på döttrarna, 

eftersom den även tar upp faderskapet mer generellt.

En betydande del av sekundärlitteraturen består av utvecklingspsykologiska texter. Tomas 

Berglunds Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal (2007) och Thomas Johanssons Det första  

könet? Mansforskning som reflexivt projekt (2000) ger båda en historisk bakgrund till det 

traditionella faderskapet. Johanssons studie är av betydande vikt för uppsatsen på grund av dess 

grundläggande redogörelse av faderskapet. Ett annat verk av Thomas Johansson är Bilden av  

självet. Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället (2002), som ger en bild av hur det 

moderna samhället förändrats och därmed traditionella identiteter, könsroller och sociala positioner.  

Liknande frågor tas även upp i Margareta Bäck-Wiklunds och Birgitta Bergstens Det moderna 

föräldraskapet. En studie av familj och kön i förändring (1997). I Brist på manliga förebilder.  

Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik (2006) ger Helena Johansson en översiktlig bild 

av pojkars behov av manliga förebilder, vilket även Bente och Gunnar Öbergs Pappa, se mig! Om 

4 Lykke 2003, s. 52.
5 Den enda forskning jag funnit om specifikt döttrar är en C-uppsats skriven vid Göteborgs universitet, Institutionen 

för socialt arbete, vilken handlar om hur döttrar påverkas av sina frånvarande fäder [Capretti och Chodors, 2007].
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förnekande barn och matklösa fäder (1992) gör. Barns uppfattningar om sina fäder diskuteras i Om 

barns fadersbild (1993) av Ulf Hyvönen och i Philip Hwangs Faderskap i tid och rum (2000). 

Ronny Ambjörnsson tecknar arbetarklassen i Den skötsamme arbetaren (1998), vilket är relevant i 

avsnittet som diskuterar döttrarnas fäder. Som ytterligare sekundärmaterial har jag även använt mig 

av artiklar och recensioner av författarnas verk. I dotteravsnittet kommer likaså artiklar av/och om 

Åsa Linderborg och Hanna Hellquist i vilka de har kommenterat relationerna till sina fäder att  

komma till användning.

1.4 Synen på faderskapet

Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten redogör i sin studie för en traditionell syn på 

mannen och fadern som förnuftig och frihetlig. Enligt denna är han den som ansvarar för familjen 

medan kvinnan och modern backar upp honom; hon är ”moraliskt vek” och underordnad. Hennes 

roll som mamma är att vårda familjen, medan faderns roll är att försörja och kontrollera den. 6 Dessa 

traditionella föräldraroller tilldelades efter könstillhörighet och har enligt Bäck-Wiklund och  

Bergsten relativt nyligen börjat ifrågasattas.7 

Thomas Johansson skriver om ett faderskap som längre förknippats med frånvaro. Först på 

1970-talet började man rikta uppmärksamheten mot den närvarande fadern. Från att ha betraktats 

som en frånvarande sidogestalt kom faderskapet nu att ställas i fokus för forskning och diskussion 

och man började intressera sig för vad den frånvarande fadersgestalten fick för konsekvenser för 

sönerna och döttrarna. Faderns frånvaro bedömdes som källan till många av de sociala problem som 

präglade välfärdssamhället och fadersgestalten kom snart att problematiseras som ett socialt  

problem.8 I sin studie hävdar Bäck-Wiklund och Bergsten att den moderna pappan vänder ryggen 

till den traditionella auktoritära faderstypen för en ny, tidsaktuell pappatyp. De har blivit 'mamma-

pappor'. Vidare menar de att den uppsjö av fadersporträtt som tecknats de senaste åren kan betraktas 

som en direkt följd av den relationsforskning kring fäder och barn som blivit ett 'trendmässigt' ämne 

inom familjeforskningen.9 De traditionella rollmodellerna ifrågasätts och vad som tidigare ansetts 

som typiskt manligt och kvinnligt behöver nödvändigtvis inte ses på samma sätt idag. Följderna har 

blivit att gränserna mellan moder- och faderskapet har blivit otydligare.10 Sociologilektor Tomas 

Berglund menar att dagens fäder försöker skapa ett nytt faderskap som avviker från det traditionella 

faderskapet. Den etablerade synen på den frånvarande fadern är på väg att luckras upp och någon 

riktig definition av ett gott faderskap finns inte eftersom forskningen kring ämnet är begränsat. Den 
6 Bäck-Wiklund och Bergsten 1997, s. 56 f.
7 Ibid, s. 56 f.
8 Johansson 2000, s. 155.
9 Bäck-Wiklund och Bergsten 1997, s. 75.
10 Ibid, s. 93.
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moderna papparollen utformas således fritt i brist på tidigare definitioner av ”det goda 

faderskapet”.11

2. Alex Schulman Skynda att älska och Karl Ove Knausgård Min kamp 1

2.1 Klass

2.1.1 Fadern som försörjare 

Fadern i såväl Alex Schulmans Skynda att älska som i Karl Ove Knausgårds Min kamp 1 har högre 

utbildning, fast arbete och god inkomst. Båda fäderna är ansvarsfulla enligt de allmänna 

förväntningarna som finns på fadern angående hans uppgift att försörja familjen. De uppfyller även 

de praktiska kriterierna för ett ”bra” faderskap som innebär att fadern blir delaktig i barnets 

uppfostran genom att ta sitt ansvar.12 

I Skynda att älska framgår det att familjen Schulman har gott om pengar. Schulman 

reflekterar aldrig över finansiella frågor och faderns förmåga att försörja familjen; det är en redan 

införlivad förväntning. Istället skildrar Skynda att älska sonens stolthet över faderns maktposition, 

vilket är nog för att illustrera familjens samhällsklass. Stoltheten infinner sig när fadern uppträder i 

offentliga sammanhang då hans höga position blir tydlig och hans ledarställning uppmärksammas. 

Framställningen av fadern räcker för att beskriva honom som hjälten i sonens ögon:

Pappa ställde sig i mitten av rummet. Han bar vit skjorta, slips och en tjock stickad tröja. Han stod bredbent, 
med armarna i kors. Rummets kapten, utan tvivel. […] Det var hysterisk kaos, organiserad in i minsta 
sekunddecimal. Pappa dirigerade en orkester och det satt fyra miljoner människor i publiken (s. 85-86).

Faderns auktoritet skildras dels genom kroppsspråket, dels genom hans sätt att ta central plats. 

Framställningen ger illusionen av en ung Schulman som stolt betraktar sin pappa i rollen som 

mäktig ledare. För sonen har klasstillhörigheten således - direkt eller indirekt - betydelse för 

idealiseringen av fadern. Hans höga ställning framkallar stolthet hos sonen, vilket inte har så 

mycket med hans prestationer att göra som med vilken position han erhåller.

Inte heller i familjen Knausgård innebär den ekonomiska försörjningen något problem. 

Fadern uppfyller inte sonens önskningar om en vänskaplig relation, men vad gäller de generella 

förväntningarna på fadern som försörjare finns inget att invända mot. Knausgårds pappa försörjer 

sina söner, ser till att de får en uppfostran och att det finns mat, husrum och rutiner och regler för 

dem att leva efter. Men så fort Knausgård flyttar hemifrån upplever han det som om att fadern 

släppt taget om honom: ”Han hadde sluppet taket i meg, virket det som, men ikke ubetinget, det 

kunne fortsatt hende at han hogg til[.] (s.166) Den försörjande fadern avsäger sig ansvaret när 

11 Berglund 2007, s. 13.
12 Johansson 2006, s. 37.
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sönerna är utflugna och uppfostran är ”klar”. Det framstår som att han anser sig ha uppfyllt sina 

plikter och spelat färdigt sin roll som försörjande pappa. Men som citatet ovan dock visar har detta 

uppenbarligen inte hindrat fadern från att emellanåt ”hugga till”.

2.2 Kön

2.2.1 Faderns bekräftelse

I Faderskap i tid och rum redogör Philip Hwang för hur söner och döttrar uppfostras på olika sätt 

och för hur barnen tidigt får erfara att föräldrarna har olika förväntningar på dem.13 En konsekvens 

blir, menar jag, att även barnens förväntningar på sina föräldrar utformas beroende på vilken 

förälder det gäller. Författarnas skildringar visar hur traditionella och kulturellt betingade 

könsrollerna är: Att såväl föräldrarnas som barnens könstillhörighet har stor betydelse för vilka 

förväntningar som ställs på vem och av vem.

Såväl Skynda att älska som Min kamp 1 förmedlar sönernas ovilja att göra fadern besviken, 

vilket kommer till uttryck i deras skildrade behov av att göra intryck på sina fäder.

Knausgård beskriver sitt sextonåriga jags kluvna känslor till fadern och de svårigheter han 

upplever att närma sig honom: 

Jeg ville ikke såre ham, jeg ville ikke at han skulle tenke at dette var mislykket, at han hadde et mislykket 
forhold til sønn, så jeg satt og tenkte på hva jeg kunne si. Men jeg kom ikke på noe (s. 53).

Knausgård tar på sig ansvaret att lätta upp stämningen med ett samtal. Citatet förmedlar distansen i  

relationen och antyder att en genuin gemenskap fattas far och son emellan. Knausgårds 

kontaktskapande försök hörsammas inte av den onåbara fadern. Citatet visar även sonens 

förhållning till den information han får av att tolka faderns signaler; han är rädd för att han ska 

känna sig besviken på sin son. Sonens innerliga längtan efter faderns bekräftelse och hans rädsla 

inför att göra honom besviken antyder även om en far med auktoritära drag. 

Betydelsen av manliga förebilder för pojkars identitetsutveckling har betonats av flera 

forskare. Enligt Helena Johansson är pappan under barnets uppväxt en förebild som beundras och 

imiteras. Han är den äldre, manliga rollmodellen som ska visa sonen världen och uppfostra honom 

till att lära sig hantera den.14 Bente och Gunnar Öberg hävdar att det är ”allmänt känt” att pojkar 

som ska växa upp till män behöver en modell och en förebild som de kan identifiera sig med. Öberg 

pekar på att detta är nödvändigt för pojkars identitets- och könsutveckling.15  I Min Kamp 1 blir 

vikten av att ha en äldre manlig förebild tydlig när Knausgård påpekar att han börjar betrakta 

13 Hwang 2000, s. 50.
14 Johansson 2006, s. 94.
15 Öberg 1992, s. 104.
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brodern som en förebild, eftersom fadern som rollmodell uteblivit. I Skynda att älska poängteras 

betydelsen när sonen beskriver händelser som utmålar fadern som en läromästare:

'Tyckte du att det var roligt?' frågade pappa. Jag svarade att jag tyckte att det var mycket roligt, men att jag 
inte riktigt förstod vad alla skrek om. Pappa skrattade. 'Det där ska jag lära dig när du blir lite äldre' (86).

Citatet skildrar det samtal som följer efter Schulmans besök på faderns arbete i studion, där fadern 

bland annat ljudligt dirigerat kameramän och publik inför en TV-sändning. Fadern sitter på sådan 

kunskap som han själv antyder att ska gå vidare till sonen när denne är gammal nog. 

Ytterligare ett exempel som utmärker fadern som sonens lärare är när Schulman beskriver 

sina kunskaper om kräftor:

Jag var förmodligen Sveriges mest framstående tioåring när det kom till kräftkunskap. Pappa hade lärt mig allt 
om dem och jag kunde utan vidare rabbla fakta om någon bad mig. […] Jag var helt enkelt väldigt duktig på att 
äta kräftor. Men jag var aldrig i närheten av pappa. Han var en mästare (s.112).

Schulmans syn på fadern som en mästare och på sig själv som en duktig lärling stämmer överens 

med den föreställning som uttrycks av Johansson om den äldre, manlige rollmodellen. Den förstärks 

ytterligare när fader säger till sonen att ”[d]et här ska du lära dina barn en dag i framtiden” (s.111). 

Den traditionella tanken om den faderliga uppgiften förs således vidare.

Helena Johansson anger auktoritet, beslutsamhet och stabilitet som nödvändiga egenskaper 

för att en man ska kunna bli betraktad som en förebild av blivande män. Dessa uppfattas nämligen 

som typiskt manliga egenskaper.16 Detta sammanfaller med Berglunds studie som visar att normerna 

för hur en god far skulle vara liknade normerna för hur en riktig man skulle vara.17 Som framgår av 

Schulmans och Knausgårds texter är fadern den som sonen primärt söker bekräftelse från. Med 

Johanssons och Berglunds teorier i åtanke sammanfaller det troligt att sönerna uppfattar sina fäders 

bekräftelse som ett erkännande av deras manlighet, men uteblir faderns erkännande kan det istället  

innebära att sonen upplever svårigheter att känna sig som en man enligt normen. 

För Knausgård är faderns erkännande en raritet:

Det sitret i magen min, små glimt av glede skjøt hele tiden ut i kroppen, for dette hadde aldri hendt før. Han 
hadde aldri forsvart meg. Han hadde aldri valgt å overse noe kritikkverdig ved oppførselen min. 
[…] Var det fordi jeg holdt på å bli voksen at han behandlet meg slik?

Holdt vi på å bli likemenn?
Jeg hadde lyst til å se på ham der han satt og stirret ut på veien vi suste langs. Men jeg kunne ikke, då 

måtte jeg ha noe å si, og det hadde jeg ikke (s.55).

16 Johansson 2006, s. 101.
17 Berglund 2007, s. 312. Hans undersökning rör brevkorrespondenser från 1800-talet, men jag anser att teorin är  

användbar även på dagens fäder eftersom den indikerar på en traditionell manssyn som till viss utsträckning 
fortfarande lever kvar.
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För första gången känner Knausgård en form av bekräftelse från fadern, som kan tänkas innebära att 

fadern erkänner sonen som man, som vuxen och/eller som likvärdig. Men som framgår av Min 

kamp 1 jagar sonen inte efter faderns bekräftelse eftersom den är sällsynt svår att få. Dock hyser han 

en längtan efter den vilket speglas i hans glädje över faderns försvar. Citatet belyser även deras 

komplexa far-och-son relation; distansen mellan dem gestaltas i deras svårigheter att kommunicera 

med varandra. Knausgård förhåller sig till faderns auktoritära uppsyn genom att välja tystnaden 

framför dialogen. 

Bristen på faderns bekräftelse präglar Knausgård även som vuxen:”[A]t jeg alltid søkte å 

behage mennesker jeg møtte hang sammen med min far og mitt forhold til ham.” (s. 219)

Livet med den svårimponerade och auktoritära fadern har präglat sonens självbild, vilket 

bland annat uttrycks i hans strävan att bli omtyckt av de människor han möter. En slutsats är att  

Knausgård samlar på sig omgivningens erkännanden, där varje bekräftelse kompenserar för de 

nederlag hans far fått honom att känna.

Även Schulman skildrar sin strävan efter faderns bekräftelse. Sonen närmast 

dyrkar sin pappa och är ivrig att vara honom till lags, han blir mer eller mindre faderns 

vapendragare:

Pappa var gudfadern och vi barn var hans hejdukar, ständigt beredda att ta strid om situationen krävde det.[...]  
Oavsett om han hade rätt eller fel fanns vi alltid vid hans sida för att stötta honom. […] En trio som höll ihop 
oavsett vilket. Det var patetiskt. Ömkansvärt. Men jag och Calle [författarens bror] kände oss närmare pappa 
än någonsin (s. 98-99).

Som äldre kan författaren se tillbaka på situationen som ömkansvärd och patetisk men känner som 

yngre stolthet över samhörigheten, vilket visar hur Schulmans egen åldersutveckling påverkar synen 

på relationen till fadern. Av texten uppenbaras att situationer som denna för far och son närmare 

varandra. Sonen känner faderns stolthet och är, för att få hans erkännande, beredd att sympatisera 

med honom oavsett om han har rätt eller fel.

Till skillnad från Knausgård är relationen mellan far och son i Schulmans fall 

god, vilket ger honom bättre förutsättningar än Knausgård att imponera på fadern. Medan 

Knausgård längtar efter att bli accepterad av sin far, strävar Schulman efter ytterligare bekräftelse.

2.2.2 Att identifiera sig med fadern 

Thomas Johanssons studier kring män och deras fadersbilder visar att många män lidit av 

frånvarande fäder. Många av dem känner saknad och smärta över det faktum att de aldrig lärt känna 

dem. Medan mödrarna ofta förknippas med trygghet, närvaro och intimitet, uppfattas fäderna ofta 

som frånvarande, auktoritära och förtryckande. Studien visar att många av dessa män i vuxen ålder 
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är bittra och besvikna på sina fäder; de uttrycker ett starkt behov att vara sina egna utan 

karaktärsdrag som påminner om faderns.18 Johanssons resonemang går att applicera på Knausgård, 

vilken som ung hyser stor respekt för sin far. Respekten är till sin omfattning jämförbar med rädslan 

inför att en dag identifiera sig med honom, något han försöker förebygga genom att revoltera och 

bli allt fadern inte är: ”Jeg hadde også villet vise at jeg var bedre enn ham. At jeg var større enn 

ham.” (s. 428) Knausgård vill bevisa såväl för sig själv som för fadern att han är någon, oavsett om 

det faderliga erkännandet uteblir. I takt med att han blir äldre ger han upp fadern genom att varken 

förvänta sig något av honom eller vilja ha något med honom att göra: ”Min far var en idiot, en jeg 

ikke ville ha noe med å gjøre, og det kostet meg ingenting å holde meg unna ham.”(s. 428) Den 

yngre Knausgårds kamp att bevisa att han är en bättre människa än fadern ställs i kontrast till den 

lite äldre Knausgårds distansering från fadern – inte ens viljan att bevisa något finns kvar.

Enligt Johansson utformar de flesta män sin manlighet med fadern i åtanke, antingen som 

Knausgård som kämpar emot identifieringen med fadern, eller som Schulman som indirekt 

uttrycker en önskan om att närma sig sin.19 Skynda att älska framstår nämligen rakt igenom som en 

renodlad hyllning till en älskad familjefar. Sonen framställer fadern som eftersträvansvärd. I boken 

är det framför allt i skildringarna av Schulmans besök hos en terapeut som relationen till fadern 

analyseras och förmedlas till läsaren. Under en session konstaterar terapeuten: ”Jag har märkt att du 

hela tiden talar om din pappa i oerhört positiva ordalag” (s. 190), vilket Schulman kontrar med att  

faderns kärlek är något ”väldigt få människor [fått] uppleva i sina liv” (s. 190). Som framgår av 

sammanhanget är det således faderns förmåga att ge kärlek som Schulman vill efterlikna. 

Identifikationen med fadern tydliggörs bland annat av de gester Schulman imiterar. Under ett annat  

möte berättar Schulman bland annat om hur hans far köpte tulpaner till sin fru varje fredag under 

hela deras äktenskap och refererar detta till när han beskriver de två meter långa rosor som han vill  

överraska sin flickvän med. Att sonen ser upp till fadern skildras delvis i hans berättelser om dennes 

kärlekshandlingar och i försöken att efterlikna dem.

Oavsett förhållningssätt präglas såväl Knausgård som Schulman av inre motsättningar i 

relationen till fadern. Sönerna hyser en gemensam längtan efter de fäder de hade kunnat ha. 

Knausgård längtar trots sin kamp om att inte liknas vid fadern efter en vän och en rollmodell,  

medan Schulman trots en uttalad identifikation med fadern uttrycker en önskan om en yngre 

motståndskraftigare pappa, ytterligare något ett av samtalen med terapeuten tyder på:

'Jag minns att jag brukade åka hem till min kompis Kenneth efter skolan. […] Så fort vi kom dit började han 
skojbrottas med Kenneth. Han lyfte upp honom, svängde runt honom och kastade honom i soffan. Jag var 

18 Johansson 2000, s. 156.
19 Ibid, s. 157 f.
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avundsjuk på det, minns jag. Min pappa har aldrig skojbrottats med mig. Så länge jag kan minnas har jag insett 
vikten av att vara varsam med pappa. Att behandla honom försiktigt'.

'Du skulle ha velat skojbrottats med honom?'
'Ja. Det tror jag. Det såg otroligt roligt ut, minns jag'. (s. 123)

Trots identifikationen med fadern uppfattas distansen, som beror på ålderskillnaden, som ett hinder i  

deras relation. Den äldre Schulman skildrar den yngre Schulmans saknad efter en ung pappa.

Åldersskillnaden som skildras av Schulman och kylan som skildras av Knausgård är två 

former av distanser som präglar far-och-son relationerna och som resulterar i sönernas besvikelse. 

2.2.3 Frusen sorg

Knausgårds besvikelse över fadern berör främst avsaknaden av en kamrat och en rollmodell. Någon 

renodlad samhörighet far och son emellan existerar inte. Förhållandet präglas istället av en 

emotionell distans. I Min kamp 1 jämförs fadern med en främling som var svår att få kontakt med, 

svår att överhuvudtaget knyta an till: ”Det var ikke snakk om å holde noe unna, det var snakk om at 

det ikke fantes, ingenting ved ham rørte meg. ” (s. 428)

Insikten att han aldrig lärde känna sin far slår honom när fadern är borta. I efterhand inser 

Knausgård att det inte krävdes mycket för att hålla fadern ifrån sig, eftersom några djupare band 

aldrig existerade. Sorgen och besvikelsen över en utebliven god relation och ouppfyllda 

förväntningar får utlopp i den påbörjade sorgeprocess som tar vid när fadern dör.

Johansson definierar den försenade sorgeprocessen som ”frusen sorg”, en sorg som inte 

givits något utrymme för tårar eller vidare bearbetning, utan omformats till ett obehandlat minne. 20 

Johanssons teori stämmer bra överens med Knausgårds skildringar av ett försenat sorgearbetet. I 

samband med att fadern, källan till all besvikelse och bitterhet, dör, tränger nämligen den sorg som 

Knausgård skyfflat undan i många år fram.

Även Schulman har en ”frusen sorg” att bearbeta efter faderns död som trots att den var 

väntad drabbar honom hårt. Sorgearbetet fördröjs när Schulman flyr undan minnena med fadern, 

som han blivit en ”mästare” på att undvika. Bearbetningen av faderns död påbörjas när de första 

tårarna tillåts falla flera år senare. Han anser sig stark och kontrollerad genom att stänga inne sina 

känslor; tillbakahållandet av tårar tyder enligt Shulman på styrka och manlighet, något han senare i  

texten tar tillbaka: ”Det tog fem år för mig att inse att den sanna triumfen ligger i att faktiskt göra  

det [bryta ihop].” (s. 226)

Även Knausgård betraktar gråt som omanligt. Han menar att synliga tårar är förlöjligande 

och skamligt för en man, ju äldre en man blir desto mer skamligt är det att gråta. I Min kamp 1 är 

fadern den främsta källan till Knausgårds  tårar: ”Jeg grein vanligvis ikke mer, men min far hadde et  
20 Johansson 2000, s. 166.
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tak på meg som jeg ikke klarte å komme fri fra.”(s. 45) Oavsett om fadern ämnat orsaka dem, 

exempelvis genom att aktivt göra narr av sin son, eller indirekt orsakat dem betonar Knausgård sin 

känslighet gällande fadern. När fadern dör uttrycks den frusna sorgen av plötsliga gråtattacker, en 

följd av hågkomsten av obearbetade minnen.

2.2.4 Faderskapet kontra moderskapet 

I Brist på manliga förebilder presenterar Johansson en uppfattning om kvinnliga och manliga 

könsroller: Kvinnor anses vara strukturerade och fokuserade på kommunikation och känslor, medan 

männen förknippas med bestämdhet och självsäkerhet, de fordrar anpassning och lydnad.21 

De traditionella kvinno- och mansrollerna som Johansson presenterar framstår som tillämpbara 

även när det gäller hur moder- och faderskapet beskrivs i Skynda att älska och Min kamp 1.

I familjen Schulman är fadern överhuvudet, det är han som håller ihop familjen och som 

bland annat kallar till och håller i ”Familjerådslagen”. Dess blir dock färre ju äldre han blir. De som 

hålls arrangeras då istället av modern och inkluderar inte fadern eftersom de vanligtvis handlar om 

honom. Schulman ”[...]hatade att ta beslut över [sin] pappas huvud på det sättet. Som om han vore 

ett litet barn.” (s. 197) Rådslagen utan faderns närvaro känns onaturliga för sonen, det råder ingen 

tvekan om vem han anser (och förväntar sig) ska styra familjen. Faderns åldrande till trots försöker 

Schulman hålla kvar vid synen på fadern som en auktoritet, en roll som inte bara gällde inom 

familjen utan även i yrkeslivet. Såväl på arbetet som i hemmet förväntade man sig hans makt.

I Min kamp 1 nämns modern och fadern i sammanhang som framhäver dem som varandras 

motpoler. Fadern beskrivs som kall och auktoritär, den som tydligt markerar gränsen för vad som är 

tillåtet. Han är parten med förmåga att sprida rädsla även när det gäller små vardagsbestyr som att  

ordna kvällsmål, medan modern alltid nämns i positiva ordalag och i sammanhang som anknyts till  

välbefinnande och frihet: 

Var mamma hjemme, ble pålegget satt på bordet, enten av henne eller av oss, og dette vesle grepet, som gjorde 
at vi både kunne bestemme hva som skulle stå på bordet og hva vi skulle ha på skivene, i tillegg til at skivene 
var romtempererte, var nok til at det oppstod en slags frihetsfølelse i oss: kunne vi åpne skapdøren, ta ut 
tallerkenene som alltid klirret litt idet de slo mot hverandre, og sette dem på bordet; kunne vi dra ut skuffen 
med bestikk, som alltid raslet litt, og legge knivene ved siden av tallerkenene; kunne vi sette fram glassene, 
åpne kjøleskapet, ta ut melken og skjenke i, da kunne vi sannelig også åpne munnen og snakke. Det ene tog 
likesom det andre når vi spiste kvelds med mamma. Vi pratet i vei om det som falt oss inn, hun var interessert i 
det vi sa, og om vi skulle søle litt melk eller glemme oss og legge den brukte teposen på duken (for hun kokte 
iblant te til oss), var det ikke så farlig (s. 20-21).

Modern förknippas med frihetskänsla och hon framställs som genuint intresserad av och delaktig i 

sina söners liv. Knausgård menar att hennes närvaro sprider trygghet i hemmet. Kontrasten till den 

21 Johansson 2006, s. 100.
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auktoritära fadern konstateras: ”[...] om det var vår medvirkening i måltidet som åpnet denne slusen 

av frihet, var det graden av pappas nærvӕr som regulerte størrelsen på den.” (s. 21).  För när fadern 

är i närheten korrigeras såväl rörelserna, samtalsämnet som samtalsnivån och oftast tystnar samtalen 

helt. Modern framställs vara en person som det går att tala med om allt, medan faderns sällskap 

innebär motsatsen. Förtroendet för honom är lågt och samtalen cirkulerar enligt sonen mest kring 

praktiska göromål (s. 52). 

 

2.3 Ålder

2.3.1 Fadern

Förväntningarna på en fysiskt närvarande och deltagande pappa förmedlas varken av Schulman 

eller Knausgård som båda konstaterar fädernas tidvisa frånvaro sakligt och utan bitterhet: De menar 

att det var så det var att vara pappa på den tiden. I samband med Knausgårds reflektioner över 

faderns bristande delaktighet i sönernas liv konstaterar han att fäders tidvisa frånvaro och bristande 

intresse generellt inte var något anmärkningsvärt under sjuttio- och åttiotalet. Han pekar själv på att  

faderskapet idag är något helt annat; det är ”praktisk sett” mera omfattande än förr (s. 246). 

Knausgård definierar två typer av faderskap. En grupp omnämner han som ”myke fedrene” 

(översättning: Mjukispapporna, s. 269 i svensk översättning.) som dök upp under sjuttiotalet. De 

framställs som helylle till såväl klädsel som sätt. Framförallt är de delaktiga i barnets skötsel och 

uppfostran och de är inte främmande för att gå med barnvagnen, byta blöjor eller lekfullt umgås 

med sina barn. Den andra gruppen är raka motsatsen: De auktoritära, emotionellt frånvarande 

fäderna som sällan involverar sig i barnens aktiviteter. Det är till den senare fadersgruppen han 

inkluderar sin egen pappa (s. 263).

Också Schulman konstaterar faderns tidvisa frånvaro, men lägger inte större fokus vid hans 

bristande deltagande eftersom relationen i övrigt fungerade. Hos Schulman föranleder dock 

åldersskillnaden en far-och-son relation bortom den förväntade när såväl pappa som son avviker 

från det normativa. I deras relation har rollerna blivit ombytta. Sonen tar tidigt på sig ansvaret för  

fadern och blir som Schulmans terapeut konstaterar ”pappa till sin pappa” (s. 122). Istället för att  

vara den beskyddade sonen blir sonen den som beskyddar sin åldrade far, vilket är en onaturlig 

rollfördelning med hänsyn till hans ringa ålder. Sonen är medveten om det omvända förhållandet:

[D]et skulle komma en tid då pappa inte klarade sig själv längre och att vi då skulle bli tvungna att byta roller 
med varandra, han och jag. Han kommer inte alltid att ta hand om mig. Jag kommer att få ta hand om honom 
(s. 24).

Efter faderns bortgång tyngs Schulman av dåligt samvete över den irritation han kunde känna över 
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åldersskillnaden. Hur ouppmärksam och ointresserad han var som pojke över faderns vilja att 

diskutera:

 
Det var en av vår åldersskillnads stora förbannelser. Jag var ung och intresserad av saker som tillhörde 
ungdomen. Pappa var gammal och förtjust i ett anekdotberättande som krävde tålamod och referenser. Vi 
möttes aldrig riktigt där, någonsin (s. 144). 

Förväntningarna på en ung, fysiskt stark pappa är inget Schulman uttrycker eftersom möjligheten 

inte finns, dock uttrycks en önskan om en yngre far. Distansen i deras relation har sin grund i bristen 

på gemensamma intressen, en följd av ålderskillnaden, och alltmedan sonen betraktar sin åldrande 

fader påbörjas sorgearbetet.22  Genom att ta ut sorgen i förväg ökar sonen distansen till fadern 

ytterligare: Shulman skildrar en emotionell separation som uppstår redan innan den är nödvändig. 

2.3.2 Sonen

Såväl Knausgård som Schulman ifrågasätter relationen till sina fäder ur ett annat perspektiv när de 

blivit vuxna.

När Schulman är äldre fylls han av ånger inför att han som ung inte uppskattade fadern mer.

Bilden av fadern är alltså fortfarande intakt. Schulman redogör för en kärleksfull far vars ålder var 

ett hinder för en mera långvarig relation. Hans ifrågasättande av relationen innefattar även 

självinsikten om att också hans egen ålder utgjorde ett hinder. Han uttrycker i efterhand, som sitt  

vuxna författarjag, samvetskval inför sitt yngre jags distansering.

Till skillnad från Schulman uttrycker Knausgård ett starkt avståndstagande gentemot det 

faderskap han själv vuxit upp med och upplever det som skrämmande när han vid tillfällen upprepar 

faderns misstag i sin egen roll som make och pappa. Trots viljan att utforma en egen identitet 

varseblir han - enligt Johansson i likhet med många andra män - i takt med sitt eget åldrande att han 

ibland påminner om sin pappa.23 I detta fall angående frånvaron: Fadern var emotionellt frånvarande 

medan Knausgård tidvis betraktar sig själv som en fysiskt frånvarande pappa med svårigheter att 

kombinera karriären och familjelivet. I enlighet med Johanssons framställning kan den upprepade 

frånvaron, oavsett form, betraktas som en likhet mellan far och son.24

Även Knausgårds egen åldersutveckling bidrar till en kluven bild av fadern. Knausgård ser 

dels på fadern med ett barns ögon, dels med en jämnårigs:

[P]å den ene siden ser jeg ham som jeg så ham den gangen, med åtteåringens øyene, uforutsigbar og 
skremmende, på den andre siden ser jeg ham som en jevnaldrende, gjennom hvis liv tiden blåser og stadig river 
større biter av mening med seg (s. 15).

22 http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/alex-schulman-skynda-att-alska  ,    (2011-10-03).
23 Johansson 2000, s. 157 f.
24 Ibid, s. 167.
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Knausgårds åldersutveckling framställs som orsaken till den dubbla synen på fadern: Den unga 

Knausgård uppfattar fadern som skrämmande, medan den äldre Knausgård uttrycker en sorts 

sympati med fadern. Genom att betrakta honom som en jämnårig har han större möjlighet att förstå 

honom. Som framgår i Min kamp 1 har den unge Knausgård förväntningar och önskningar på 

fadern, men dessa uppfattar han först när han blivit äldre. Väl distanserad genomskådar han bland 

annat sitt unga jags kamp om att uppmärksamma sin pappa: ”Jeg ville at han skulle se meg”, en 

insikt som dels förvånar, dels fyller honom med sorg (s. 427). Fadern skötte sitt ansvar och 

uppfyllde de generella förväntningarna kring försörjning, men lyckades inte leva upp till sonens 

önskan om en deltagande pappa. Vetskapen slår Knausgård som vuxen och försakar delvis den 

tudelade bilden han har av fadern. 

3. Åsa Linderborg Mig äger ingen och Hanna Hellquist Karlstad Zoologiska 

3.1 Klass

3.1.1 Livet med fadern

Till skillnad från Knausgård och Schulman skildrar Åsa Linderborg i Mig äger ingen och Hanna 

Hellquist i Karlstad zoologiska uppväxter där föräldrarna är skilda. 

I det långa loppet, menar Johansson, behöver ett barns välbefinnande inte nödvändigtvis 

påverkas av föräldrarnas separation, utan snarare av dess eventuella följder i form av försämrad 

ekonomi, konflikter, våld och stress. Vidare hävdar Johansson att de barn som väljer att bo 

tillsammans med föräldern av samma kön har lättare att anpassa sig än de som lever med föräldern 

av motsatt kön.25 

Många gånger upplever fäder det som svårt att behålla kontakten till sina barn efter 

skilsmässor.26 Att separationen mellan föräldrarna ligger till grund för relationen till fäderna 

uppenbaras varken i Mig äger ingen eller Karlstad zoologiska. Båda döttrar etablerar tidigt en 

relation till sin pappa - Linderborg skildrar bundisrelationen till fadern redan innan skilsmässan - 

och tillsammans utgör de radarparet. Livet med fäderna präglas dock av obalans. Efter föräldrarnas 

separation döljs inte pappornas brister längre av mammornas ordning. Fädernas livsstilar synliggörs 

och påverkar döttrarna mera direkt än tidigare; ovanorna definieras och en del av dem till och med 

förvärras till följd av separationen. Missbruket är ett exempel. 

De brister som tydligast uppenbaras efter föräldrarnas separation är fädernas skrala 

ekonomi, deras avsaknad av ett stabilt arbete och deras bristfälliga sociala nätverk. Samtliga är  

25 Johansson 2006, s. 35.
26 Johansson 2002, s. 147.
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ovanor och problemområden som inte ingår i en passande livsstil för ett barn. Enligt Johansson 

påverkar detta många gånger barnen i deras syn på livet tillsammans med fadern som de betraktar 

som osäkert, vilket stämmer med såväl Linderborg som Hellquist,27 vilka betraktar mödrarna och 

släktingarna som länkar till en mer organiserad tillvaro:

Det var Majken som tvättade. Vi levererade smutstvätten i en papperskasse och fick tillbaka den ren och 
nystruken. Majken tjatade på att få mer att tvätta, hon tyckte att det borde finnas lakan och handdukar som 
behövde bykas, men de plagg vi ägde hade vi i stort sett på oss och sängkläder använde vi inte (s. 32).

Linderborg skildrar sakligt minnena kring hennes pappas brister gällande hygien och rutiner och 

uttrycker aldrig det unga jagets förväntningar om en sund, städad pappa. Mat, tvätt (såväl vad gäller 

kläder som hygien) och pengar tillgodoses av släktingarna. Som barn anpassar hon sig till faderns 

livsstil, men tar med åldern avstånd från den och söker sig istället till modern som hon finner det 

lättare att leva tillsammans med. I takt med Linderborgs utveckling stämmer således teorin om att  

barnet har lättare att anpassa sig om det lever tillsammans med föräldern av samma kön.

Till skillnad från Mig äger ingen skildrar inte Karlstad zoologiska faderns oförmåga att 

vårda dottern lika konkret, det påverkar inte Hellquist i samma utsträckning som Linderborg 

eftersom hon endast spenderar varannan helg hos fadern. Behovet av omvårdnad tillgodoses 

regelbundet av modern och ”behövs” och förväntas således inte av fadern.

3.1.2 Arbetarklassen

Som framstår av texterna växer både Linderborg och Hellquist upp med fäder som format sina 

identiteter och livsstilar inom arbetarklassen. I en artikel kommenterar Linderborg klassaspekten i  

sin bok och hävdar betydelsen av att skildra arbetarklassen och hur sammansatt den är.28 Både Mig 

äger ingen och Karlstad zoologiska är goda exempel på skildringar av en komplicerad och 

schabloniserad klass. Ingen av fäderna utges leva enligt de ideal som uttrycks i Ronny 

Ambjörnssons skildringar av en skötsam och stabil arbetarklass med hög arbetsmoral och 

kontrollerade livsstilar utan alkohol och plötsliga infall – en arbetarklass som tar ansvar över sina 

familjer.29 Enligt de ”skötsamma” lever Linderborgs och Hellquists fäder inte ett föredömligt liv, 

eftersom de ”ger efter för impulser”, ”super till” och slappnar av ”inför hårt ställda arbetskrav”. Av 

Ambjörnssons skildring av arbetarklassen förefaller döttrarnas fäder istället tillhöra den delen av 

arbetarklassen som den skötsamma gruppen organiserade sig emot.30

27 Johansson 2002, s. 147.
28 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/allt-om-min-pappa  , 2011-12-13.
29 Ambjörnsson 1998, s. 9.
30 Ambjörnsson 1998, s. 16 f.

  15

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/allt-om-min-pappa


Linderborgs pappa är en av de män som viger sitt liv åt arbetet som ger honom hans 

identitet. Följden av hans förhållande till arbetet blir att han aldrig lär känna sin dotter och att  

dottern aldrig lär känna sin far: ”Jag visste ingenting om honom” (s. 223). Mig äger ingen 

porträtterar också en far som saknar förmåga att handskas med sin ekonomi: Han jobbar hårt, men 

anser sig tjäna dåligt i förhållande till sitt slit och har problem med att prioritera vart pengarna ska  

gå. Han köper sprit istället för mat och väljer italienska sandaler framför vinterkängor till dottern.  

Dessutom förstår han inte det felaktiga i att sälja dotterns prylar för att få pengar till alkohol.  

Linderborgs pappa ser orsakerna till problemen i sin klasstillhörighet:

Han tyckte det var oändligt långt mellan löneutbetalningarna och oförmågan att hålla i pengarna förväxlade 
han med fattigdom. Han var arbetare och arbetare var per definition fattiga, han såg på sin egen situation så 
som den skildrades av Jack London och Ivar Lo. Fattigdom, sa han, är ett brott som bestraffas med 
livstids arbete (s. 72).

Av citatet att döma anser Linderborgs pappa sig ha dragit en nitlott då han fötts inom arbetarklassen,  

vilket han använder som ursäkt för att kunna bevara sin livsstil. Han menar att ”[M]an föds till 

arbetare […], det är ingenting man själv väljer att bli.” (s. 134) På det sätt som Mig äger ingen 

framställer fadern tycks han bittert ha förlikat sig med sitt öde, eftersom han inte gör några större 

försök att distansera sig från det. Han återges framställa sig själv som en arbetarklassens martyr, 

vilket ovan citerade utdrag antyder.

I motsats till Linderborgs pappa är det avsaknaden av ett fast arbete som präglar pappa 

Hellquists livsstil, vilket delvis förklarar hans flackande leverne och tidvis fysiska frånvaro. Fadern 

är frånvarande stora delar under dotterns uppväxt, han lämnar fru och barn för att förverkliga sina 

drömmar. Väl närvarande handskas han med dottern som en jämnårig och inte som sitt till ringa 

ålder unga barn. Han har svårigheter att hantera sin ekonomi, har inget fast arbete och pengarna han 

får försvinner snabbt, vilket påverkar dotterns förhållning till honom.

I såväl Mig äger ingen som Karlstad zoologiska framställs fadern som en vuxen lekkamrat 

som uppfostrar dottern utan vare sig regler eller rutiner. Linderborg skriver: ”Vi borstade inte 

tänderna eller tvättade oss innan vi gick till sängs” (s. 45), medan Hellquist skildrar hur hon blir 

nervös och illamående inför helgerna ensam med fadern på grund av avsaknaden av rutiner. Hon 

beskriver fadern som ”mer för underhållning än trygghet” (s. 48). En förälders ansvar för 

uppfostran, gränssättning och trygghet är inget som någondera av fäderna behärskar eller reflekterar 

över. De tillhör en generation och en klass där förväntningarna på faderskapet framhävs som låga, 

där mannen förväntas jobba och kvinnan förväntas ta hand om hem och barn.31 Johansson 

poängterar att många män inom arbetarklassen har förlorat såväl fritid som familj, utvecklat  

31 Johansson 2000, s.160 f.
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ohälsosamma livsstilar och riskerat sina liv genom destruktivt leverne, vilket skildringarna av såväl 

Linderborg som Hellquist exemplifierar.32 

Som framgår av Mig äger ingen påverkar faderns egen uppväxt hur han uppfostrar sin 

dotter. Uppvuxen i ett hem som yngst i en barnaskara av sju framställs han som den som aldrig 

tvingats växa upp, vilket framgår av hans sätt att bete sig mot sina föräldrar:

Pappa var på vrången så länge vi var där. Han åt oftast med jackan på – att ta av sig skorna var det aldrig tal 
om här – för att markera att han egentligen inte ville, inte borde, vara där. Han satt framåtlutad över tallriken 
och torkade sig i ansiktet, på halsen och i nacken med en handduk farmor räckte honom. […] Han satt tyst. 
Tilltalade farmor eller farfar honom fräste han något till svar de inte kunde tolka (s. 12-13).

Citatet skildrar ett typiskt besök hos farmodern och farfadern, som Linderborg och hennes pappa 

avlägger regelbundet för att inta den middag som farmodern tillagat. Farmodern själv skildras som 

uppassaren; hon sätter sig aldrig till bords med de andra utan står bredvid, redo att passa upp och ta 

emot sonens klagan över maten som är för ”tam” eller för blöt (s.13). Som ung lämnade farfadern 

över både hem och uppfostran på sin fru som hela livet arbetade i hemmet och vars ”värld gick 

genom farfar”(s. 88) medan han själv spenderade sin tid utanför hemmet, bland annat åt arbetet i 

fabriken. I Mig äger ingen framställs arbetsmoralen och klasskampen ha kommit i första hand och 

barnens uppfostran i andra. Linderborgs farföräldrar höll hårt på arbetsmoralen: Hon skriver att 

”[...] pappa växte upp bland klassmedvetna metallarbetare med hög arbetsmoral, som alla hade 

kämpat för demokratiska reformer och arbetarklassens rättigheter” (s. 88). Uppväxten skildras ha 

påverkat Linderborgs pappa, som är van vid att kvinnan sköter hemmet och att mannen arbetar hårt. 

Till skillnad från sin egen uppväxt finns det ingen kvinna som lagar maten och tar hand om barnet i 

hans och dotterns hem och han själv upplevs inte ha någon tanke på eller förståelse för sin 

ansvarsfulla roll som omhändertagande och försörjande pappa, som blir extra viktig eftersom han är 

ensamstående förälder.

När det gäller skildringen av faderns uppväxtmiljö finns vissa likheter mellan Linderborg 

och Hellquist. Den senare beskriver sin faders familj som ”en riktig familj” (s. 30):

40-talets medelklass, en Volvo på uppfarten och pioner och knotiga äppelträd i trädgården. Och plommon och 
astrar och trädgårdsmöbler i vitmålat gjutjärn. Om helgerna gav sig familjen Hellquist av till skogs och 
plockade svamp och bär, eller fiskade, och pappa plockade fågelägg och blåste ur dem och lade dem till sin 
fågeläggssamling. Farmor lagade all mat från grunden och pappa var alltid med henne i köket, hjälpte henne att  
safta och luta fisk, och göra korv och sylta till jul. […] Pappa skrämde livet ur sin lillebror med jämna 
mellanrum, farmor bannade honom, farfar körde bilen till jobbet […] (s. 30-31).

Också Hellquist skildrar ett tidstypiskt hem där farmodern var hemmafru och farfadern arbetare. 

Det framgår dock inte lika tydligt som i Mig äger ingen vilken uppfostran fadern fick och hur denna 

32 Johansson 2002, s. 161.
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ska ha inverkat på hans livsstil. Av utdraget att döma framställs faderns uppväxt som trygg och 

”vanlig”. 

Hellquist pappa påminner om Linderborgs far i den bemärkelse att han sätter sina egna 

behov framför dotterns. Han arbetar i perioder och styrs av plötsliga infall och ansvaret över 

dotterns uppfostran lämnar han på Hellquists mamma. Om hans livsstil beror på hans uppväxt eller 

hans klass framgår dock inte i Karlstad zoologiska.

3.2 Kön 

3.2.1 Den lekfulla fadern

Berättelserna visar att både Linderborg och Hellquist som små anser fadern vara en beundransvärd 

manlig förebild. Linderborg beskriver fadern som ”starkast i hela världen” (s. 43), medan Hellquist 

tecknar fadern som ”en galen, vild, fri, köttätande supermänniska! Han var Adam!” (s. 40). I de 

unga döttrarnas ögon betraktas fäderna som sittandes på piedestaler, där ingen annan är mäktigare 

än just deras fäder.

Må vara att döttrarna inte tar efter fadern på samma sätt som en son möjligtvis skulle ha 

gjort och att de på grund av sitt kön inte har samma syn på manliga förebilder som Schulman och 

Knausgård (möjligtvis att de betraktar modern som motsvarande förebild). Men eftersom fadern är 

döttrarnas första bekantskap med det andra könet är det troligt att de i döttrarnas ögon betraktas som 

en form av ärkemän.33 

Hellquist blir stolt över sin far när hon ser honom i hans rätta element, när han får 

möjligheten att visa upp sig själv. Hon skildrar en vistelse hos farbrodern och hans familj, där 

normaliteten och den idylliska kärnfamiljen stör henne. Under en promenad skräms sällskapet av 

vad de tror är en huggorm, vilket hennes pappa dementerar:

Han lyfte den helt lugnt, inget viftande med armarna och inget ohoande och åhåande, han bara tog upp 
ormen och bar den därifrån.

Jag har nog aldrig varit så stolt över att vara född på pappas sida av Hellquist som jag var då. Jag 
har nog aldrig varit så stolt över något alls, som jag var över min pappa, just då (s. 146).

För Hellquist är händelsen en triumf, och citatet visar hur hon sätter sin egen familjesituation och 

sin komplexa pappa i kontrast till de normala släktingarna och deras okomplicerade förhållanden. 

 Som barn säger hon att ”min pappa är inte som andra pappor” (s. 40), vilket innebär att hon tidigt 

noterar skillnaden mellan sin egen pappa och klasskamraternas pappor. Insikten att fadern inte 

uppfyller de grundläggande egenskaperna för ett faderskap (omsorg och försörjning) hindrar dock 

inte dottern från att betrakta fadern som en manlig rollmodell. I en tidningsintervju efter  
33 Johanssons (2006) undersökning gäller söner och deras fäder, men jag anser att den manliga förebilden i denna 

situation passar även för döttrar, således har jag använt mig av denna källhänvisning även i dotteravsnittet. s. 94.
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utgivningen av Karlstad zoologiska uttrycker hon att fadern trots allt var ”en riktig karl”.34 Hans 

”primitivitet ”uppfattas som karaktäristiskt manligt av dottern.

Något som också präglar Hellquist relation till fadern är de makabra uppdrag han utsätter 

henne för, som att tina tjocka, djupfrysta råttor i mikron eller stampa ihjäl undulater, något hon gör  

utan att tveka för att förtjäna faderns beundran: ”För jag var minsann ingen töntig tjej” (s. 64). 

Uppdragen kallar hon pappalekar. Betjäningsviljan kommer dock inte enbart av en önskan om att  

imponera på fadern, utan består även av fruktan inför hans eventuella vrede: ”Jag vågade inte vara 

arg på pappa. Det var en omöjlighet att spela förorättad, att ifrågasätta” (s. 81). Inte ens när fadern 

sårar sin dotter kan hon visa sig arg. Således smyger även Hellquist i likhet med Knausgård på tå 

runt sin far och låter hans humör och sinnesstämningar styra stämningen och relationen mellan far 

och dotter.

Trots de missförhållanden som skildras beskriver både Linderborg och Hellquist relationerna 

till sina fäder som unika och personliga. Linderborg och hennes pappa beskrivs som ”bästisar och 

bundis” (s. 24) och Hellquist och hennes pappa betecknas som ”radarparet” (s. 59). Den lekfulla 

pappan betonas vid upprepade tillfällen. En parallell mellan Linderborgs och Hellquists beskrivning 

av relationen till sina fäder är de roller de applicerar på fadern och på sig själva. Bägges fäder 

jämförs med Pippi Långstrumps pappa. Hos Linderborgs är det pappan som drar parallellen till 

kaptenen (s. 24), medan det hos Hellquist är hon själv som liknar fadern vid Pippis pappa (s. 40). 

Döttrarna själva kan liknas vid Pippi – övergivna men älskade. 

Anita Capretti och Kristina Chodor, författarna till Frånvarande fäder och deras döttrar,  

hänvisar till en amerikansk forskare, Alan L. Wineburghs, som studerat vilken roll faderskapet har 

till skillnad från moderskapet och vilken betydelse fadern har för barnets utveckling. Hans resultat 

bekräftar att fadern många gånger betraktas mer som en lekkamrat än en omvårdare.35 I Brist på 

manliga förebilder redogör Helena Johansson för att kvinnor överlag framställs som passiva och 

förknippas med uppfostran och omsorg, och hon instämmer med Wineburghs om att män mestadels 

beskrivs som aktiva.36 Ulf Hyvönen utvecklar uppfattningen i sin studie då han menar att faderns 

lekfullhet kan knytas till den könsuppdelade rollfördelningen mellan föräldrarna, vilket blir  

märkbart i bland annat deras fritidsintressen och arbetsfördelning. Hyvönen hävdar att barnens 

aktiviteter med fadern ofta sker utanför vardagens bestyr - rumsligt och innehållsmässigt - och att  

upplevelsen föranleder en gemenskap mellan far och barn.37 Detta intygas i såväl Linderborgs och 

Hellquist böcker där faderns leklystnad framställs härleda till relationsbeskrivningar som 

34 http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/jag-blir-hog-pa-pappa  ,   (2011-10-03).
35 Capretti och Chodors 2007, s. 13.
36 Johansson 2006, s. 38.
37 Hyvönen 1993, s. 45.
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”radarparet” och ”bästisar och bundis”.

Enligt Wineburgh talar faderskapets roll även gott för barnets självständighet.38 Såväl 

Linderborg som Hellquist är självständiga, dock är det snarare något de tvingats till på grund av 

sina instabila fäder och inte en egenskap som vuxit fram naturligt genom bekräftelse och 

uppmuntran. Vid läsning av deras uppväxtskildringar framkommer att de önskat trygghet från sina 

fäder, även om de aldrig uttryckt någon förväntan om den.

3.2.2 Faderskapet kontra moderskapet 

I de skildringar där både fadern och modern beskrivs hos Linderborg och Hellquist framstår de som 

varandras kontraster. Om modern framställs i samband med trygghet eller omsorg, omnämns fadern 

ofta som lekfull eller oberäknelig.

Linderborg spenderar varannan helg hos modern. I Mig äger ingen kontrasteras livet med 

modern mot det hos fadern:

Hemma hos mamma och Lasse [moderns nya man] stod Barnhängens schampo på badkarskanten [.] Vi läste 
Sprätten satt på toaletten, lade pussel och spelade Lusen. Gick på bio. […] Innan mamma hämtade mig på 
fredagskvällen torkade farfar mig i ansiktet med en trasa och karvade bort smutsen under naglarna med en 
förskärare (s. 61-62).

Som framgår av citatet verkar livet hos modern i motsats till livet hos fadern vara barnanpassat och 

okomplicerat, något farfaderns uppfräschning av sondottern antyder. Moderns hem kan betraktas 

som en oas där Linderborg får möjligheten att leva ett stabilt liv. Bristen på regler och rutiner  

hemma hos fadern tycks dock enligt skildringarna inte påverka Linderborg nämnvärt förrän hon blir 

äldre. 

I  Karlstad zoologiska gestaltas modern som trygg och förstående. Hon förknippas med den 

trygga grund dottern står på när hon inte lever tillsammans med sin pappa. Modern ser även till att  

”familjen” ska framstå som intakt trots separationen. Exempelvis tillbringar den splittrade familjen  

samtliga högtider och sommarlov tillsammans. Samma ambition finns i Mig äger ingen där 

Linderborgs pappa likt Hellquist mamma är mån om att visa upp en normal familjefasad trots  

skilsmässan från modern. Linderborgs far har en förkärlek för prydnadssaker, i vilka han tycks 

kompensera hemmets förlust av en modersgestalt. Fönstret ut mot gatan ska presentera ett hem 

under ”normala” förhållanden: Där bor en kärnfamilj, där finns kärlek och trygghet. Fadern 

drömmer om förändring (han uttrycker ett flertal gånger att han ska förändras) och genom att bygga 

upp en representativ fasad utåt skapar han en illusion om hur det skulle kunna vara.

I Karlstad zoologiska skildrar Hellquist de helger då hon är ensam med fadern som oroliga: 

38 Capretti och Chodors 2007, s. 13.
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”Jag kände mig aldrig trygg utan min mamma när jag var liten. Jag kände mig aldrig trygg med 

pappa.” (s. 130) Det yngre jaget uttrycker tilliten till modern på samma gång som otryggheten till  

fadern förmedlas. I konstrast till Linderborg, som är långt mer van vid att umgås med fadern för att 

känna sig otrygg i hans sällskap, förefaller den otrygghet som Hellquist känner tillsammans med 

fadern delvis bero på den begränsade tid far och dotter spenderar tillsammans.

3.3 Ålder

3.3.1 Fadern

I såväl Mig äger ingen som Karlstad zoologiska varvas en ung flickas stolta skildringar av en 

lekfull, originell pappa, med en vuxen dotters insikt och förbittring över en bristfällig fader.

Thomas Johansson ger en möjlig teori, som inkluderar farföräldrarna, till varför den här 

generationens fäder gör sina barn besvikna. Ser man till relationen mellan far och farföräldrar tycks 

även den vara komplicerad. De flesta författare som idag skriver om sina fäder har farföräldrar som 

är födda under 20-30- talen och fäderna som självbiografierna handlar om har ofta vuxit upp i ett 

hem präglat av ”en polarisering av det manliga och det kvinnliga”. Männen spenderade mestadels 

av tiden på arbetet, kvinnorna i hemmet. De har alltså själva upplevt den nära trygga relationen till  

modern och den fysiskt frånvarande fadern. Med tiden övergick ofta den fysiskt frånvarande fadern 

till att uppfattas som emotionellt frånvarande, detta på grund av att den bristande närvaron innebar  

att hans inflytande över uppfostran minskade.39

Vad gäller Linderborgs far och hans hemförhållanden framträder barndomshemmets manliga 

hierarkisystem i beskrivningarna av farfaderns nedlåtande behandling av farmodern: Hon får inte 

delta i samtal rörande politik och aktuella samhällshändelser, för det ”begriper” (s. 97) hon sig inte 

på:

När pappa och farfar pratade politik förväntades farmor vara tyst, annars fick hon höra att hon förstod sig bättre  
på kåldolmar än Stålverk 80 (s. 97).

Farmodern har fött och uppfostrat sju barn, arbetat inom husets väggar hela sitt vuxna liv och inte 

tillåtits delta i familjehemmets manliga värld med dess samhälleliga diskussioner.  Mig äger ingen  

ger en bild av hur Linderborgs pappa har vuxit upp i ett hem med en traditionell kvinnosyn och med 

en fysiskt frånvarande far. Till skillnad från sin egen far är han emellertid en närvarande 

fadersgestalt för Linderborg; han tar med henne överallt, något han anser vara nödvändigt eftersom 

mamman lämnat dem. Andra faktorer kommer dock i vägen för deras relation, exempelvis 

alkoholmissbruket och de ekonomiska problemen. Ju större utrymme alkoholen får desto 

39 Johansson 2000, s. 160 f.
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bräckligare blir deras relation. Avståndet mellan Linderborg och hennes pappa ökar gradvis i takt 

med hennes ålder och resulterar i att hennes förväntningar och förhoppningar om en eventuell 

förändring minskar.

I Karlstad zoologiska framställs Hellquist pappa ha en traditionell syn på könsroller. Som 

man och fadersfigur sätter han särskild vikt vid att han som pappa ska respekteras, ”morsan är det 

inte så noga med” (s. 90). Den traditionella tanken om den manliga friheten är ytterligare ett ideal  

som fadern skildras efterleva:

När jag var drygt fjorton månader gammal seglade pappa iväg […] tillsammans med sina fem kompisar […] 
och det gjordes filmer och böcker och långa reportage om Karlstadpojkarna som trotsade allt och seglade till 
Västindien […]. Fru och dotter på fjorton månader, men nu drar jag! Hejhej! Jag har en dröm att uppfylla! (s. 
156-157)

Hellquist pappa tar inte sitt ansvar genom att stanna i familjen, utan lämnar fru och dotter för att  

förverkliga sina drömmar. Hon kommenterar själv händelsen i en artikel, skriven efter bokens 

publicering, där hon menar att en pappas frånvaro inte väckte några reaktioner på den tiden 

eftersom det, enligt henne själv, fortfarande ansågs socialt accepterat under 80-talet, åtminstone av 

fäder födda på 40-talet.40 Linda Västrik ligger bakom dokumentärfilmen ”Pappa och jag” och tycker 

sig ana ett liknande mönster rörande faderskapet. Hon ser att mannen, fadern, överallt i världen har 

”massor av rättigheter men inga skyldigheter”, att han kan komma undan med allt utan att behöva 

ställas till svars. Vidare menar hon att de största ”såren” i våra samhällen är de sår som förorsakas 

av fäder som inte tagit sitt ansvar över föräldraskapet.41

I sin artikel menar alltså Hellquist att frånvarande fäder inte betraktades som något 

anmärkningsvärt och att en pappa flyttade ut efter separationen från modern var inget att höja på 

ögonbrynen över. Inte heller det faktum att han ofta gav upp relationen till barnet, hans val att inte  

bry sig.42 I Karlstad zoologiska kommenterar Hellquist sin fars frånvaro:

 
Frånvarande fäder är en sådan klyscha och jag har alltid tänkt på min pappa som väldigt nära mig, om än inte 
fysiskt. Men i den första barndomen var han inte nära (s. 156). 

Som hon själv skriver i sin artikel reagerade varken hon eller omgivningen på att fadern tog sig 

friheter. Den antyder snarare ett godkännande av mannens rätt till frihet, vilket säger mer om 

Hellquists syn och förväntningar på sin pappa än samtidens syn på faderskapet (som i själva verket 

började ifrågasättas just på 70-talet).43 

40  http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/26/jag-vill-ta-makten-over-pappa  ,   (2011-10-03).
41 By, Ulrika, ”Hon hittade hem hos pygméerna”, Dagens Nyheter, 2011-10-23.
42 Ibid.
43 Se not 8.
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I Karlstad zoolgiska skildrar Hellquist hur hon brukade anpassa sig efter fadern, hur hennes 

respekt för honom gjorde henne utmattad och hur hans humör begränsade hennes tillit till honom. 

Enligt Hellquist levde han enligt de principer som hon menar var accepterade för en far under den 

här tiden. Han var fri att komma och gå som han ville, något som inte hade med kärleken för sin 

dotter att göra utan snarare på att det inte fanns några förväntningar på en fars närvaro.

3.3.2 Dottern

Ju äldre Linderborg och Hellquist blir, desto mer medvetna blir de om sina fäders brister. I både 

Mig äger ingen och Karlstad zoologiska framstår dotterns känslor och tankar kring fadern som 

kluvna, något som delvis kan förklaras av texternas dubbla perspektiv där det lilla barnets 

funderingar blandas med det vuxna författarjagets reflexioner. Böckerna beskriver döttrarnas 

ovillkorliga kärlek till sina fäder, samtidigt som de problematiserar de komplexa papporna.

Ingendera av döttrarna uttrycker explicit någon önskan om en annan pappa, men båda 

döttrarnas (såväl den yngres som den vuxnas) reflektioner förmedlar deras besvikelse. Både 

Linderborg och Hellquist beskriver sitt yngre jag som medvetet om faderns komplexitet. Av 

skildringarna framgår att det hindrar dem från att våga förvänta sig eller räkna med något annat. 

I ett samtida samhälle där villkoren, möjligheterna och förväntningarna på faderskapet ser 

annorlunda ut, blir kontrasten till det traditionella faderskapet stark. Enligt beskrivningarna i Mig 

äger ingen och Karlstad zoologiska verkar Linderborg och Hellquist som unga sakna formulerade 

förväntningar på fadern. De enda fäder de har att jämföra med är skolkamraternas som de endast ser 

på håll och redan som barn vet Linderborg att hennes situation är annorlunda: 

Jag kände ingen annan som bodde ensam med sin pappa. Det fanns många skilsmässobarn på gården, dagis, 
fritids och i skolan men alla bodde hos sin mamma. Många hade inte ens kontakt med sina pappor. Jag tyckte 
synd om dem. De beklagade mig. Sa att det var så konstigt med pappa och mig. Annorlunda på alla vis (s. 63).

Under den period citatet skildrar har Linderborg fortfarande inte insett hur annorlunda hennes 

situation är. Hon är medveten om att hon till skillnad från de flesta andra skilsmässobarn i hennes 

omgivning inte har en frånvarande pappa. Det som gör att hennes situation avviker från 

klasskamraternas är att hon bor i ett enföräldershushåll med sin pappa medan majoriteten av 

skilsmässobarnen bor hos mamman, som karaktäriseras som ”den stabilaste faktorn i hushållet”.44 

Enligt Hyvönen brukar vanligtvis vistelsen hos fadern betraktas som ett besök, vilket bekräftas i 

Hellquists skildringar men avviker i Linderborgs.45 I Linderborgs fall är fadern bästa vännen och 

hon känner medlidande med de klasskamrater som inte har kontakt med sina fäder. Förväntningarna 

44 Hyvönen 1993, s. 34.
45 Hyvönen 1993, s. 34.
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om en annan sorts pappa, en annorlunda livsform, finns inte förrän hon blir äldre och får andra 

behov och förväntningar. 

Även Hellquist skildrar skillnaderna mellan sin pappa och skolkamraternas:

[Mina] vänner […] hade pappor som såg ut som pappor skulle se ut på den tiden. Som de såg ut i 
barnböckerna. Glasögon, skjorta och slips. Mörk sidbena. Pappor som hade portfölj och hämtade på dagis, 
åtminstone någon dag i veckan.

Min pappa hade inga kläder alls. […] Glasögon skulle han aldrig sätta på sig. Portfölj hade han ingen 
användning för. Han hade inget jobb, min pappa. Han kom och gick i Sverige, men han kom aldrig till dagis 
för att hämta mig (s. 40).

Än en gång framställs Hellquist far som den fria mannen utan förväntningar på sig om att ta hand 

om sin dotter. Och än en gång konstaterar hon sakligt detta faktum utan att uttrycka några 

förväntningar om en annan situation, om en annan pappa.

Förhållandet till fäderna blir problematisk i takt med att Linderborg och Hellquist blir äldre,  

när de blir medvetna om och kan definiera och ifrågasätta sina fäders bristfälligheter. Såväl Mig 

äger ingen som Karlstad zoologiska gestaltar den vuxna dotterns besvikelse över faderns 

misslyckande. Linderborg skildrar perioden när hon börjar ta avstånd från fadern:

Vi hade slutat prata om mig. Han pratade om sig själv.
Om hur bra han var på allting. […] Han fick mig att känna hat. […] Min pappa var inte någon Baloo 

och absolut ingen kapten Efraim Långstrump.
Han var inte längre en älskansvärd excentriker. Han var svag (s. 180-181).

Citatet skildrar en tonårig Linderborgs avoga inställning gentemot fadern och antyder dotterns insikt  

om att varken fadern eller hans livsstil är särskilt beundransvärd. Den unga dotterns idealisering av 

fadern har ersatts med avsky inför hans egoism och självupptagenhet.

Också i Karlstad zoologiska skildras kontrasten mellan en ung Hellquists syn på fadern med 

ett äldre författarjags inblick:

För fan pappa. Det finns aldrig några förmildrande omständigheter med dig. Det finns aldrig något som gör det 
lite lättare. Varför gör du det inte lite lättare? (s. 205).

Ju äldre Hellquist blir desto tydligare formuleras hennes irritation över fadern. Citatet uttrycker 

även dotterns uppgivenhet. Till skillnad från tidigare skildringar indikerar citatet en önskan om att  

hennes far i viss bemärkelse vore annorlunda, såväl för sin egen som för sin omgivnings skull.

I den andra tryckningen av Karlstad zoologiska finns ett efterord skrivet av Hellquist efter 

faderns död. I det sätter Hellquist ord på relationen till fadern:

Jag redogjorde för min och pappas relation. Jag sa att det alltid har känts som om pappa är på väg bort från 
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mig. Som om han när som helst kan försvinna.46

Här skildrar Hellquist känslan som präglat hennes förhållande till sin pappa. Fadern, som bitvis var 

fysiskt frånvarande, framställs som frånvarande trots sin närvaro. Hellquist insikt om sin 

distanserade fader verkar vara en av orsakerna bakom hennes förbittring. Insikten föranleder en 

stilla sorg över avsaknaden av en fullt närvarande pappa. Dock bör påpekas att den förbittring och 

sorg som antyds inte berör hennes ouppfyllda förväntningar på faderskapet. Hellquist accepterar 

fadern som han är och hon önskar att han ska förändras för sitt eget välbefinnandes skull, vilket 

speglas i den sakliga återberättande tonen som generellt präglar Karlstad zoologiska.

Relationen till fadern beskrivs av både Linderborg och Hellquist med den stolthet och 

beundran som en ung dotter känner inför sin första manliga rollmodell.  Men ju äldre författarjaget 

blir, desto tydligare lyser faderns misslyckande igenom.

Mig äger ingen och Karlstad zoologiska präglas av den besvikelse som döttrarna känner 

över fadern och hans oförmåga att leva upp till den ansvarsfulla roll det innebär att vara förälder. De 

förväntningarna de borde ha haft och kunnat ställa på sina fäder formuleras i takt med deras egen 

åldersutveckling och ökade kännedom om faderns brister. De i efterhand definierade 

förväntningarna utgår ifrån faderns misslyckanden. Hos Linderborg blir följden att hon som 

tonåring lämnar fadern i förmån för stabiliteten hos modern, medan Hellquist lär sig leva med 

faderns brister. Berättarjagen har försonats med sina fäder. Linderborg menar själv att hon förstår 

fadern bättre efter att ha skrivit boken, som har varit en del av sorgearbetet efter hans död.47 

Hellquist och hennes pappa (när denne fortfarande var i livet) beskrivs däremot som bästa vänner.48

4. Att förvänta sig en pappa – en jämförande slutdiskussion och sammanfattning 

Alex Schulmans Skynda att älska, Karl Ove Knausgårds Min kamp 1, Åsa Linderborgs Mig äger  

ingen och Hanna Hellquists Karlstad zoologiska omnämns alla bygga på självbiografiskt stoff och 

har relationen till fadern som det viktigaste temat. Mitt syfte med uppsatsen har varit att göra en 

instersektionell studie och undersöka vilka förväntningar på faderskapet som uttrycks i verken och i 

vad mån dessa påverkats av maktasymmetrierna klass, kön och ålder, men också hur dessa 

asymmetrier samverkar med varandra.

En anmärkningsvärd detalj är att barnens fadersbilder och förväntningar hänger tätt samman 

med fädernas livsstilar: Barnen förväntar sig vad de ser. Något som också inverkar på dessa är den 

traditionella syn som samtliga författarna har på faderskapet. I männens skildringar uppenbaras 

46 Hellquist, Efterord ur Karlstad zoologiska, andra tryckningen.
47 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/allt-om-min-pappa  , 2011-12-13.
48 http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/jag-blir-hog-pa-pappa  , 2011-12-13.
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föreställningarna om fadern som familjens ledare. Vidare utmålas de som manliga, kontrollerande 

och respektingivande, något bland annat Bäck-Wiklund och Bergsten påpekar beskriver den 

traditionsenliga fadern. Med dessa karaktärsdrag målar sönerna upp synen på sina fäder och likaså 

vad de förväntar sig av honom, vilket därmed indikerar på att deras förväntningar i stor utsträckning 

liknar de traditionella faderskapsförväntningarna. Detta antyds även i Linderborgs och Hellquists 

skildringar, men till skillnad från männens beskrivningar framställs inte fäderna i vare sig Mig äger  

ingen eller Karlstad zoologiska som ledande familjeauktoriteter. Detta beror dels på att familjen är 

splittrad – det finns ingen familj att leda -  och dels på att döttrarna inte alls tycks betrakta sina fäder  

som auktoritära i samma utsträckning som Schulman och Knausgård. Till skillnad från sönerna ser 

döttrarna inte på fadern som en kontrollerande förälder, utan poängterar istället dennes roll som 

lekkamrat. Tilläggas ska att varken Linderborg eller Hellquist uttrycker några förväntningar av detta  

slag på faderskapet eftersom erfarenheterna begränsar dem från att föreställa sig möjligheten. 

Hellquist gestaltar dock sin far som mer traditionsenlig än Linderborg i den bemärkelse att hon 

skildrar honom som respektingivande och mån om sin frihet, vilket är särdrag hon lärt sig att 

förvänta sig av honom.

En iögonfallande skillnad som uppenbarats i jämförelsen mellan de manliga och kvinnliga 

författarnas fadersskildringar är deras kluvna syner på sina fäder som förebilder. I Schulmans och 

Knausgårds berättelser framställs fadern vid något skede vara en läromästare som är viktig för 

sönerna i deras identitetsskapande. Fadersförväntningar som framgår av både sekundärlitteraturen 

och av Schulmans och Knausgårds texter är att fadern i sin roll som förebild betraktas vara den som 

ska bekräfta sonens manlighet. En motsvarande aspekt har inte varit utläsbar i Linderborgs och 

Hellquists skildringar, de beskrivs inte hysa några förväntningar på att fadern ska bekräfta 

döttrarnas kvinnlighet. Inte heller utmärker de fädernas roll som betydande för sin 

identifieringsprocess. Istället beskriver deras texter hur de som unga vid något skede betraktar 

fadern som ett vandrande exempel på en idealman. 

Att författarna som barn hyste traditionella förväntningar på sina fäder framställs i stor 

utsträckning ha att göra med deras uppväxtmiljöer. Det uppenbaras att Schulman, Knausgård, 

Linderborg och Hellquist sina åldersskillnader till trots har vuxit upp under perioder när faderskapet 

har ifrågasatts och alltmedan de tidigare traditionella förväntningarna på faderskapet började 

luckras upp, finner jag enligt framställningarna att författarna själva förväntade sig att fäderna 

skulle leva upp till en traditionell fadersbild. Med åldern uppfattar författarna det gränsland de 

befunnit sig i och kännedomen i kombination med deras observationer av samtida 

fadersförväntningar (så som pappaledigheter och andra krav på faderligt deltagande) blir en kontrast 

till deras egna uppväxter, vilket bidrar till att synen på fadern förändras. Överlag skildras författarna 
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haft få förväntningar på faderskapet och av skildringarna att döma verkar barnen heller inte varit  

medvetna om vad de borde ha kunnat förvänta sig av sina fäder. En vetskap som även den kommer 

med tiden. 

Vad gäller maktasymmetrierna klass, kön och ålder och deras samverkan, har den visat sig 

ha stor inverkan på hur författarnas syn- och förväntningar på fadern blir. Som framgår av texterna 

har klasstillhörigheten betydelse för barnens syn på sina fäder och för vilka förväntningar som ställs 

på dem, samtidigt som den påverkar fädernas möjligheter att uppfylla barnens förväntningar. Till  

skillnad från Schulmans och Knausgårds fäder, som tillhör en välbeställd medelklass och som kan 

tillfredsställa sina barns behov av ekonomisk trygghet, framställs Linderborgs och Hellquists fäder, 

som hör till arbetarklassen, oförmögna att sörja för sina döttrars basala behov. Jämförelsen mellan 

skildringarna visar att samtliga författare som barn uttrycker en önskan om att deras situation i viss 

utsträckning vore annorlunda. De förväntar sig det de redan har och önskar sig det fäderna inte kan 

ge dem. Framställningarna pekar på att detta har med fädernas klass att göra, eftersom den påverkar 

deras möjligheter att uppfylla barnens förväntningar. 

Även könstillhörigheten visar sig ha betydelse för vilka förväntningar som ställs på fadern. 

Sekundärlitteraturens redogörelser kring det traditionella faderskapet belyser de fyra böckernas 

fadersskildringar. Det framgår att författarnas förväntningar på faderskapet överensstämmer med en 

traditionellt könsbetingad syn: Allt pekar på att sönerna och döttrarna har delvis åtskilda 

förväntningar på grund av deras könstillhörighet. 

Författarnas ålder framkommer vara avgörande för när önskningarna och 

fadersförväntningarna formuleras. Den framställs även vara orsaken till att synen på fadern 

förändras: De förväntningar som uttrycks i skildringarna gäller för barnet, medan vetskapen om 

vilka förväntningar de borde kunnat ställa gäller för det vuxna jaget. Med åldern kommer nämligen 

kännedomen om att barnets önskningar inte införlivades - i döttrarnas fall nås även insikten om att 

inte ens de grundläggande behoven tillgodosågs - vilket förorsakar den förändrade bilden av fadern. 

Den dubbla synen på fadern har således visat sig vara gemensam för alla texter: Barnets syn som 

blandas med det äldre författarjagets insikt.

En sammanfattning av resultatet visar att Linderborg och Hellquist som yngre har andra 

förväntningar på sina fäder än Schulman och Knausgård, dels på grund av att de är döttrar och dels 

på grund av att de är uppvuxna inom en lägre klass, medan Schulmans och Knausgårds 

förväntningar ser annorlunda ut för att de är just söner. Däremot uppfattas klassaspekten inte 

inverka lika tydlig på förväntningarna i sönernas fall, vilket kan tolkas bero på att de flesta av 

förväntningarna redan uppfyllts. Jag har i min undersökning funnit att åldern har betydelse för när 

önskningarna och förväntningarna utformas och för hur synen på fadern förändras, medan 
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författarnas kön och klass definierar vilka önskningarna och förväntningarna blir. Hur 

förväntningarna blir har således att göra med hur maktasymmetrierna samverkar. Förväntningarna 

på fadern hänger ihop med barnets kön, att fadern är av en viss klass och av en viss ålder. Samtliga 

dimensioner inverkar alltså på förekomsten av fadersförväntningar där den ena faktorn inte utesluter 

den andra, utan i sin samverkan skapar en klar bild av hur fadern är till sitt sätt och hur han 

egentligen bör vara i förhållande till de omgivande förväntningarna. 

 I samband med läsningen av de fyra böckerna och vid inhämtningen av sekundärmaterial 

har det uppenbarats att samhällets utveckling har en omfattande inverkan på synen på faderskapet. I 

min uppsats har jag endast ytligt vidrört vid hur ett samhälle i förändring bidrar till att påverka 

synen på faderskapet. Det har framkommit att den traditionella skräddade fadersrollen som pojkar 

och flickor uppfostras till att förvänta sig och som fäder formas till att efterleva genomgår en 

förändring. Hur bilden blir vet vi inte, eftersom vi enligt tidigare studier kring ämnet befinner oss i  

ett gränsland där fadersbilden ännu är odefinierad. Men att en ny papparoll med nya förväntningar 

på sig är här är uppenbart. Detta antyder barnen själva i den mängd fadersskildringar som givits ut 

de senaste åren. De visar på att det trots allt är barnen det egentligen handlar om i och med att det är  

deras förväntningar som i slutändan bidrar till att definiera fadersbilden - vem han är eller vem han 

bör vara.
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6. Bilaga

6.1 Översättning  av citat ur Min kamp 1

Sida 5: Han hade släppt taget om mig, verkade det som, men inte helt och hållet, det kunde fortfarande hända att han 

högg till. Sida 170 i svenska översättningen.

Sida 6: Jag ville inte såra honom, jag ville inte att han skulle tänka att det hela var misslyckat, att han hade en 

misslyckad relation till sin son, så jag satt och grunnade på vad jag skulle kunna säga. Men jag kom inte på något.

 Sida 55 i svenska översättningen.

Sida 7: Det bubblade i magen på mig, små glimtar av glädje sköt ut i kroppen, för detta hade aldrig hänt förut. Han 

hade aldrig försvarat mig. Han hade aldrig valt att överse med något i mitt uppförande som kunde kritiseras.[…] Var 

det för att jag höll på att bli vuxen som han bemötte mig så här?

Höll vi på att bli jämbördiga?

Jag hade lust att se på honom där han satt och stirrade ut på vägen vi körde på. Men jag kunde inte, då 

måste jag ha något att säga och det hade jag inte. Sida 57 i svenska översättningen.

Sida 8: [A[tt jag försökte charma alla människor jag träffade hängde ihop med min far och mitt förhållande till honom. 

Sida 223 i svenska översättningen.

Sida 9: Jag hade också velat visa att jag var bättre än han. Att jag var starkare än han. Sida 436 i svenska 

översättningen.

Sida 9: Min far var en idiot, en jag inte ville ha att göra med, och det kostade mig ingenting att hålla mig borta från 

honom. Sida 435 i svenska översättningen. 

Sida 10: Det handlade inte om att hålla något borta, det handlade om att det inte fanns, ingenting med honom angick 

mig. 

Sida 435 i svenska översättningen.

Sida 10: Normalt grät jag inte längre, men min far hade ett grepp om mig som jag inte förmådde lösgöra mig ifrån. 

Sida 47 i svenska översättningen. 

Sida 11: Om mamma var hemma ställdes pålägget fram på bordet, antingen av henne eller av oss, och den lilla 

manövern som gjorde att vi båda kunde bestämma vad som skulle stå på bordet och vad vi skulle ha på brödet, 

förutom det att brödskivorna hade rumstemperatur, räckte för att en sorts frihetskänsla skulle uppstå inom oss: kunde vi 

öppna skåpdörren, ta ut tallrikarna som alltid klirrade lite när de stötte i varandra och ställa dem på bordet; kunde vi dra 

ut lådan med bestick som alltid skramlade lite och lägga knivarna bredvid tallrikarna; kunde vi sätta fram glasen, öppna 
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kylskåpet, ta ut mjölken och hälla upp, ja då kunde vi minsann också öppna munnen och prata. Det ena följde på det 

andra liksom när vi åt kvällsmat tillsammans med mamma. Vi pratade om allt som föll oss in, hon var intresserad av det 

vi sa, och om vi råkade spilla lite mjölk eller glömma oss och lägga den använda tepåsen på duken (för ibland kokade 

hon te åt oss), så var det inte så farligt. Sida 22-23 i svenska översättningen.

Sida 12: [...] om det var vår delaktighet i måltiden som öppnade den slussen till frihet, så var det graden av pappas 

närvaro som reglerade storleken på den. Sida 23 i svenska översättningen. 

Sida 13: Å ena sidan ser jag honom som jag med åttaåringens ögon såg honom den gången, så oförutsägbar och 

skrämmande, å andra sidan ser jag honom som en jämnårig genom vars liv tiden blåser och ständigt river med sig större 

sjok av mening. Sida 17 i svenska översättningen.

Sida 14: Jag ville att han skulle se mig. Sida 435 i svenska översättningen.

  32


