
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 127 2006

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Anna Williams (uppsatser) och Petra Söderlund (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 751 26 Upp-
sala. Uppsatserna granskas av externa referenter. Ej beställda bidrag skall inlämnas i form av 
utskrift och efter antagning även digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 1 juni 2007 och för recensioner 1 
september 2007.
 Uppsatsförfattarna erhåller särtryck i pappersform samt ett digitalt underlag för särtryck. 
Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil.
 I Samlaren 127/2006 publiceras de bidrag av Hanif Sabzevari (Uppsala universitet) och 
Lisa Schmidt (Södertörns högskola) som belönats med Svenska Litteratursällskapets pris för 
bästa magisteruppsats i litteraturvetenskap läsåret 2004–05.

Abstracts har språkgranskats av Sharon Rider.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet Pg: 5367–8.

Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.littvet.uu.se.

isbn 91–87666–24–3
issn 0348–6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2006



Samlaren, årg. 127, 2006, s. 395–441

Pappas flicka?
Fäder och döttrar i ungdomslitteratur från 2000-talet
Av  M A R I K A A N DR Æ

Det ironiska i relationen mellan far och dotter är att flickan faktiskt 
behöver sin pappa som bäst just som hon börjar uppleva att hon 
inte har särskilt mycket gemensamt med honom och börjar få pro-
blem att komma honom nära.
(Stephane Pierson och Phyllis Cohen, Du fattar ju ingenting – Hjälp 
din tonårsdotter att acceptera sig själv och sin kropp, övers. Kjell Walt-
man, Malmö 2003, s. 125)

Under 1970-talet påbörjades ett sökande efter en ny manlig identitet som skulle 
passa för en mer jämställd tid. Några decennier senare talas det fortfarande om man-
lighetens kris men också om identiteter i plural. Andra variabler som mångfald och 
etnicitet har kommit in i bilden. Nytillkommet på forskningens front är faderskaps-
forskning, där man påbörjat kartläggningen av hur män konstruerar sitt faderskap. I 
den här uppsatsen kommer denna forskning, kompletterat med familje- och heders-
problematiksforskning, att användas som spegel i försöket att reflektera de bilder av 
faderskap som ges i några ungdomsböcker från början av 2000-talet. Fokus är riktat 
mot hur tonårsdöttrar upplever och förhåller sig till sina fäder. Här studeras alltså 
relationer mellan fäder och tonårsdöttrar. Även mödrarnas roll berörs.

Ett par samtida handböcker, som vänder sig till fäder respektive till tonårsflickor, 
används för att presentera den önskade bilden av denna relation. De handböcker 
som riktar sig till föräldrar ger råd om hur de skall uppfostra sina barn och hur de 
skall bete sig mot dem. Råden till de unga flickorna handlar i hög grad om hur de 
skall kunna hantera sin omgivning. Det rör sig därmed om vägledning till ett bete-
ende som gör interaktion med omgivningen så smidig som möjligt. Avvägningen 
står mellan anpassning och eget spelutrymme, det vill säga att inte bryta för mycket 
mot ”normaliteten” och att samtidigt bibehålla sin individualitet. Det gäller både 
förälderns position i förhållande till sin dotter och dotterns möjligheter att fungera 
som samhällsindivid. Vad som inte inkluderas i handböckerna är den problematik 
som utgår från en mer auktoritär uppfostran, vilken vi möter i forskningen och lit-
teraturen om hederskonflikter.1
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 Urvalet av ungdomsböcker härrör från de titlar som Helen Schmidl tagit fram i 
sina studier av skönlitterär läsning i år 8. Medan hon studerar läsarnas perspektiv 
ur ett genusperspektiv, gör jag genusinriktade textanalyser på samma material och 
på så sätt uppnås inbördes kopplingar inom vårt gemensamma forskningsprojekt.2 
Principen är att studera titlar som eleverna själva valt och läst inom ramen för sko-
lans arbete.3 De pappa- och dotterbilder som studeras i denna uppsats är alltså så-
dana som eleverna mött i sin läsning och som de därmed på ett eller annat sätt haft 
anledning att förhålla sig till. Jag har utgått från romaner som lästs av minst 6 perso-
ner (undantaget är en titel som endast haft fyra läsare).4 Koncentrationen ligger på 
några samtida svenska ungdomsromaner med kvinnliga huvudpersoner, men även 
en titel översatt från engelska analyseras. De är alla utgivna år 2002 och förutom i 
ett fall skrivna av kvinnliga författare.

Analyserade titlar
Författare Titel Läsarantal Flickor/Pojkar
Christina Wahldén Heder � � / 3
Mats Berggren Det finns inga skridskor
 i öknen � � / 3
Marika Kolterjahn Allt är mitt fel, förstås � 5 / 2
Katarina Kieri Ingen grekisk gud, precis � 2 / 4
Maria Küchen Jag ser mig själv
 i en stulen spegel � 1 / 5
Sarah Withrow Vykortsmamma 4 1 / 3

Tidigare forskning
Tematiska studier av fäder och döttrar i skönlitteraturen tycks i första hand till-
lämpas på äldre verk och med stor dominans för engelsk och amerikansk litteratur. 
Det finns till exempel ett flertal studier över far och dotter-relationer i Shakespeares 
verk.5 Mer relevant i det här sammanhanget är Vivi Edströms uppsats från det ti-
diga 1980-talet: ”Det gäller pappa – fäder och döttrar i ungdomsboken” (1984). Den 
behandlar samma tema, samma genre – ungdomsboken – och hör till samma språk- 
och kulturområde. Jag inleder därför med ett referat av Edströms uppsats, för att i 
slutet av denna studie göra en jämförelse mellan hur ungdomslitteraturen då och nu 
skildrar fäder och döttrar.6

Vivi Edström utgår från den utveckling av papparollen som Rita Liljeström 
tecknade i Uppväxtvillkor (1973). Det är en förvandling som av vissa har beskrivits 
som en rörelse från en patriarkal roll till ”en hopplös blandning av kompis och jul-
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tomte”.7 Edström går sedan vidare för att studera huruvida denna vilsna pappa står 
att finna i den samtida ungdomsboken. Med exempel från 1970-talet och fram till 
början av 1980-talet visar hon att relationen mellan far och dotter återkommer som 
centralt motiv. Oftast framställs den som positiv och meningsfull, där bakgrunden 
är en bruten eller känslig relation mellan mor och dotter. Men relationen framställs 
också som symbiotisk, där dottern kompenserar för problem mellan föräldrarna. 
Fadern har ofta egna problem och dottern kliver in som ett stöd och en förtrogen. 
När flickan tar parti för pappan väljer hon bort mamman: ”Den unga dottern ställer 
upp där hustrun abdikerat. Hon ersätter inte modern i påtaglig, incestuös mening 
– men relationen rymmer otvivelaktigt erotiska signaler. Ofta innebär den också ett 
omvänt styrkeförhållande: Medan flickan framstår som stark och vuxen liknas pap-
pan gärna vid ett barn som behöver tröst och beskydd.” (s. 53) Mamman blir istäl-
let ”den negativa polen i triangeln far-mor-dotter” medan fadern, enligt Edström, 
representerar 1970-talets nya mansroll, han ”som vågar visa känslor och avslöja sin 
rädsla och osäkerhet, som har en varm anknytning till sina barn”. (s. 53) Men fadern 
skildras inte bara som ett barn, utan fungerar också som vägledare med stor livsvis-
dom. Han får emellanåt också vara den som introducerar pojkvännen i flickans liv, 
en pojkvän som blir den verklige fadersgestalten, som träder in som hjälpare och 
problemlösare.

Edström studerar ett tema om hur förtrolighet mellan far och dotter hjälper dem, 
då de båda genomgår en kris. I dessa berättelser handlar det för mannens del om 
att återställa självkänslan, medan det för flickans del är ett sökande efter en iden-
titet. Faderns liv utanför hemmet skildras inte, däremot flickans liv med kamrater 
och med fokus på den pojkvän och den nära kvinnliga vän som väntar när flickan 
frigjort sig från fadersberoendet. Livet med pappan beskrivs ofta som känsloladdat, 
kaotiskt och icke-borgerligt:

Svårigheterna brukar antydas i bokens början för att sedan dramatiskt kulminera och 
få någon sorts lösning i bokens slut. / Handlingen går vanligen ut på att flickan ställs 
på ett svårt prov som hon har att bestå. Det gäller för henne att visa sin starka solida-
ritet med fadern utan att uppge sin personlighet. I motsats till modern tar hon inte 
gärna konflikt med mannen i huset. Men konflikter uppstår ändå, främst i samman-
hang där hennes grundställning som faderns närmaste är hotad. (s. 54)

Den miljö som oftast skildras är medelklassens, fadern har ett fritt yrke och de bor 
i villa. Men mannen står utanför den sociala ordningen och utgår inte från en pa-
triarkalisk nivå. Han fungerar inte längre som förebild. Däremot är han ”en vänlig 
vägvisare, en känslo- och samtalspartner”, men också ”ett kvidande barn som dot-
tern måste hjälpa och trösta, sedan modern flytt fältet” (s. 67). Trots försök till en 
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ny fadersbild inkarneras de traditionella könsrollerna i far-dotter-temat, där tonårs-
flickan ”företräder alla de kvinnliga rollerna – moderns, hustruns, dotterns” (s. 67). 
Vad som har överlevt eller förändrats drygt tjugo år senare återkommer vi till i ana-
lysen av 2000-talets ungdomsböcker.

Att vara tonårspappa och man
Den forskning som går under beteckningen faderskapssociologi har växt fram ur 
behovet av att studera faderskapet som identitet.8 Hitintills har detta område till 
största del koncentrerats kring västerländska (svenska) män och handlat om ojäm-
lika maktrelationer mellan könen. Faderskapsforskaren Lars Plantin konstaterar i en 
översiktartikel från år 2003 att det finns ”få studier på svensk grund som gått utanför 
könsrelationerna och närmare undersökt hur konstruktionen av kön och faderskap 
formas i relation till andra sociala strukturer som klass eller etnicitet.”9

Lars Plantin menar vidare att forskningen ger en splittrad och motsägelsefull bild 
av det moderna faderskapet. Han efterlyser nya teoretiska förklaringsmodeller och 
definierar faderskapet som något ”som aktivt formas i samklang med omgivningen 
och det övriga livet […] som en social produkt, något som oavbrutet omdefinieras 
och omförhandlas i relation till andra familjemedlemmar”.10

Utifrån Giddens konstaterar Plantin att kön och identitet ”har blivit ett reflex-
ivt projekt där allt egentligen är möjligt”. Dagens fäder har alltså ”möjligheten, el-
ler valfriheten, att falla in i traditionella beteendemönster men också att forma kön 
och föräldraskap på ett nytt sätt.” (2003b, s. 161) Samma resultat uppvisar psyko-
logen Ylva Elvin-Nowak i sin bok om pappor. Hon betonar problemet med att en 
del fäder kämpar mot att hamna i ”moderskapets kölvatten”, medan andra ser det 
som självklart att kunna välja ”hur mycket pappa man vill vara”. Men liksom an-
dra forskare pekar hon på komplexiteten i fadersrollen och att många män drar åt 
båda hållen.11

Under 1990-talet blev pappor och barn alltmer synliga i offentligheten, till exem-
pel genom reklamens värld, konstaterar etnologen Charlotte Hagström. I det sam-
manhanget ges en bild av en man som kombinerar det komplexa. Den framträ-
dande normen är ”en flexibel man med förmåga att kombinera privat och offentligt, 
familjeliv och arbete, traditionellt manliga sysslor och värderingar och traditionellt 
kvinnliga”.12 Liksom andra forskare konstaterar dock Hagström att delaktigheten 
i hemarbetet ser annorlunda ut i verkligheten. Begreppet ”i-princip-mannen”, ut-
tryckt av pedagogen Lars Jalmert 1984, har fortfarande bärighet. Det står för att jäm-
ställdhet och delat ansvar ses som något bra, men att man inom sin egen parrelation 
motiverar skillnader utifrån praktiska omständigheter (s. 42).
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Också rådgivningslitteraturen betonar, enligt Hagström, den allsidiga pappan, det 
vill säga han som både är manlig i traditionell mening och omsorgsinriktad. Även 
om definitionen av vad som är manligt blir svävande i många fall, så beskrivs en 
icke-destruktiv aggressivitet, en utåtriktad läggning och handlingskraft som något 
positivt maskulint, värt att vidarebefordra till sina barn (s. 65). Retoriken betonar 
”manligheten” i pappa-böckerna med en humoristisk ton, idrottsmetaforer, svordo-
mar, referenser till fotbollsträning och krogbesök med grabbarna, uttryck som inte 
finns i de böcker som riktar sig till mödrar eller föräldrar i allmänhet (s. 67).

En mindre macho-inriktad papparoll ges i handboken Mannen som kunde tala 
med sin tonårsdotter – handbok för vanliga pappor (2004). Journalisten Hans Arvids-
son tar där upp olika grepp som hjälper en far att uppnå en lyckad relation med sin 
tonårsdotter. Några av de viktigaste, enligt honom, är att ta sitt vuxenansvar, att visa 
känslor, att kunna säga förlåt och att vara en förebild. Enligt Arvidsson vill flickorna 
att fäderna skall vara närvarande i deras liv och han uppmanar fäder att se detta som 
en chans till egen personlig utveckling.13 Ett sådant förhållningssätt ser också socio-
logerna Anita Dahlgren och Ingrid Claezon spår av i sin forskning om föräldrars re-
lationer till sina tonårsbarn. Bland annat urskiljer de ett mönster där ungdomarna 
”framträder som ett medel för föräldrarnas egen – kanske i synnerhet mödrarnas – 
identitetsutveckling i det moderna samhället”.14 Denna grupp föräldrar kallar de 
”kompisföräldrar” och utmärkande för dem är en strävan efter att uppnå vad socio-
logen Anthony Giddens kallar ”rena relationer” med sina barn. Det innebär relatio-
ner som är fria från yttre band och som istället bygger på tillfredsställelse eller belö-
ningar, som uppstår ur själva relationen.15 De här relationerna kräver ett dynamiskt 
arbete. De måste ”bevakas reflexivt”, vilket innebär att de ständigt tolkas och om-
tolkas mellan parterna, för att inte hotas av externa förändringar. En väg är att ung-
domarna är öppna och berättar ”allt”, vilket många mödrar tycker är det allra vikti-
gaste i deras förhållande till ungdomarna.16

Kultursociologen och ungdomsforskaren Thomas Ziehe använder begreppet kul-
turell friställning för att beskriva hur individerna i det moderna samhället allt mer 
frikopplas från traditioner kring arbete, familjebildning och identitet.17 Dahlgren 
och Claezon menar istället att det är föräldrarna, inte ungdomarna, ”som kopplas 
loss i ett föränderligt samhälle, men som via föräldraskapet ’återkopplar’ och skapar 
struktur och mening i sin tillvaro”. De laborerar med tanken att en ”omvänd socia-
lisation” råder i kompisföräldraskapet (1997, s. 19). Förutom gruppen kompisföräl-
drar urskiljer Dahlgren och Claezon, även grupperna auktoritativa respektive ambi-
valenta föräldrar, utan att definiera dem närmare (1997, s. 93).

Även om Hans Arvidsson menar att fadern skall ta chansen att utveckla sig själv, 
poängterar han att det är viktigt att bibehålla sin auktoritet: han skall inte sänka sig 
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till det sårade barnets nivå, inte lägga sig platt för att vara till lags (s. 35), inte över-
arbeta relationen, men inte vända dottern ryggen. Istället skall han bejaka hennes 
känslor, dock utan att släppa sin egen linje och utan att lämna ifrån sig ansvaret som 
förälder (s. 55–61). Det innebär alltså att han skall vara en god auktoritet och inte en 
kompisförälder. Föräldrarna får inte heller kontrollera ungdomarna för hårt efter-
som de då kommer att känna sig ifrågasatta, ”något som de redan i mycket hög grad 
är av sig själva” (s. 36) Det är också viktigt att lära dottern att säga nej. Arvidsson har 
överlag ett genomtänkt genusperspektiv och hänvisar bland annat till beteendeve-
taren Ingemar Gens uppmaning att uppmuntra könsöverskridande aktiviteter. Han 
betonar vikten av att erbjuda motbilder till utseendefixeringen och uppmuntrar 
till egen orientering inom området feminism, genom läsning av till exempel Nina 
Björks studie Under det rosa täcket (s. 37–48).

Denna syn på uppfostran delas förstås inte av alla föräldrar. Inte minst blir det 
tydligt i berättelser om familjer med så kallad hedersproblematik, vilket synas under 
rubriken ”Ärlighet och respekt – en fråga om heder?”.

Att vara tonårsdotter
Vad sägs från flickornas horisont? I Hundra procent tjejer. Intervjuer med & om ton-
årstjejer (2004) porträtterar journalisten Annica Carlsson Bergdahl möten med 30 
tonårsflickor och ett antal vuxna kvinnor som möter dessa flickor i sina yrken. Bland 
annat svarar flickorna på frågan om vilka förebilder de har. Här nämns förstås ett an-
tal kända, offentliga personer, men en majoritet av dem uppger någon av sina föräld-
rar som förebild. Modern förekommer oftast (4 stycken), medan två flickor uppger 
pappa. Även andra släktingar finns med (2 storasystrar respektive en farfar).18

Forskaren och chefen för Ungdomsmottagningen i Västra Frölunda Inger Berg-
gren menar att många tonårsflickor utsätts för hög press och att förutsättningen att 
förändra detta är att vuxna träder fram som goda förebilder (som politiker, tjänste-
män, föräldrar, lärare). Till exempel är det ett påtagligt problem för många ”duktiga 
medelklassflickor”, som förväntas vara tacksamma eftersom de har erhållit mycket 
hjälp från föräldrarna. Detta försvårar separationen mellan dottern och familjen. 
Dottern tillåts inte att bli en ung kvinna och duktighetskravet för med sig att svackor 
eller ångest inte får förekomma. Berggren menar att föräldrarna måste släppa taget 
undan för undan, men ändå finnas där som skyddsnät.19

Temat om hur vuxna bör behandla tonårsflickor tas också upp i en handbok som 
vänder sig direkt till flickorna, Tjejer emellan. En guide till kärleken, kroppen, att leva 
och vara sig själv (2004) av engelskan Jessica Howie. Här betonas att föräldrarna inte 
har rätt att pressa sina barn: ”Det är föräldrars sak att uppmuntra oss att ge uttryck 
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för vår individualitet redan i unga år. Och det är vår sak att påminna dem att våra liv 
handlar om oss och inte om dem […].”20 Kommunikation, ömsesidig respekt och 
nödvändigheten av kompromisser ses som nycklar till en god relation. Detta låter 
som en bra parallell-replik till Arvidssons handbok för pappor. Liksom i Arvidssons 
svenska handbok uttrycker flickorna, i denna ursprungligen brittiska bok, att de vill 
ha mer närhet till sina fäder och träffa dem oftare. Howies tips till flickan är att hon 
låter fadern förstå att hon vill umgås med honom, att vara ärlig och berätta vad som 
händer i hennes liv och visa tillgivenhet (s. 130–145). En hård pappa bör hanteras på 
följande sätt: ”Om du tycker att han är alldeles för sträng mot dig kan du sätta dig 
ner med honom och lugnt förklara att du håller på att bli stor, och att han måste ge 
dig lite mer frihet. Berätta att du vill bevisa för honom att du är förnuftig och att 
han kan lita på dig.” (s. 131)

Den svenska Tjejboken. Om kärlek, kraft, kropp & själ (2002) av Christina Can-
toreggi vänder sig också direkt till tonårsflickorna. Här riktas bland annat en appell 
till att andra vuxna än de biologiska föräldrarna kan träda in som förebilder, till ex-
empel en ”styvförälder, en lärare, en mor- eller farförälder”. (s. 39)21

Hur problematiserande är dessa handböcker? De berör alla området homosexu-
alitet (och nämner beteckningarna bi- och transsexualitet). Däremot är det etniska/
kulturella perspektivet frånvarande, förutom i den västerländska medelklassfamil-
jens form – i kärnfamiljstappning och i andra konstellationer. Varken klassperspek-
tiv eller kulturkrockar behandlas. Undantaget är ett avsnitt om kvinnlig omskärelse 
i Tjejboken.

*

Hur får man en relation mellan fäder och tonårsdöttrar att fungera? Sammanfattar 
vi beskrivningarna i handböckerna får vi fram följande nödvändiga komponenter: 
bekräftelse, närhet, respekt, ärlighet, god kommunikation, kompromissande och 
ansvarskänsla. För pappan gäller dessutom att vara en förebild och att ta sitt vuxen-
ansvar. Flickan skall hävda sin rätt att uttrycka sin individualitet.

När vi nu övergår till analysen22 av ungdomsböckerna utgör ovanstående egen-
skaper och företeelser, hämtade från handböckerna, den tematiska indelningen. De 
fördelas under följande tre huvudrubriker: 1. Förebilder, ansvar och kommunika-
tion; 2. Ärlighet och respekt; 3. Bekräftelse och närhet.
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De analyserade titlarnas huvudpersoner och åldrar
Författare Titel Huvudpersoner Ålder
Christina Wahldén Heder Siri, Dana 1�
Maria Küchen Jag ser mig själv Riina, Elsa-Marie, Sofie 1�
 i en stulen spegel
Katarina Kieri Ingen grekisk gud, precis Laura 15
Mats Berggren Det finns inga skridskor Fatima, Sofia 13
 i öknen
Marika Kolterjahn Allt är mitt fel, förstås Sofie 13
Sarah Withrow Vykortsmamma Gwen 13

Förebilder, ansvar och kommunikation

Att ha och vara en förebild
I intervjuer med sina informanter fann faderskapsforskaren Lars Plantin att män-
nen ofta uppgav att de egna föräldrarna påverkat hur de format sitt faderskap. Men 
medan cirka en tredjedel av männen sett fadern som ett ideal har en tredjedel sett 
honom som en direkt motbild. Ytterligare en tredjedel såg både för- och nackde-
lar med sin pappas faderskap. Det som har upplevts som mest betydelsefullt är den 
känslomässiga närheten till fadern, medan den faktiska tidsmängden varit sekundär. 
Det är en nyansering av tidigare forskning: ”Några beskriver sig ha haft tillgång till 
en fysiskt närvarande, men känslomässigt frånvarande pappa, medan andra upplevt 
motsatsen. På denna punkt skiljer sig dessa resultat från många tidigare forsknings-
studier, som istället menat att fadern endast utgör en motbild för dagens fäder, ef-
tersom han främst haft rollen som frånvarande familjeförsörjare […].”23

Bilden av modern var dock mer enhetlig och många menade att hennes förmåga 
till omsorg och empati inspirerat det egna faderskapet (2001b, s. 231). Genom sin 
organisering och känsloinriktning blir modern en norm för ”det goda” föräldraska-
pet och något som männen har som måttstock för sitt agerande i familjen (2001b, s. 
235). I handböckerna poängteras vikten av att föräldrar är vuxna förebilder. Vivi Ed-
ström fann i sina studier att fadern inte var en förebild, men däremot hade en roll 
som vägledare för sin dotter i ungdomsböckerna. Hur är det med föräldrarna i da-
gens ungdomslitteratur, framträder de som förebilder för sina tonårsdöttrar?

I Ingen grekisk gud, precis (Stockholm 2002) av Katarina Kieri skildras dotterns 
kontakt med båda föräldrarna som komplicerad. Relationen till modern förblir sta-
tisk, då moderns mentala frånvaro knappast förändras, medan relationen till pap-
pan utvecklas. Huvudpersonen Laura, 15 år, är en läsande, skrivande och reflekte-
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rande person. Familjen består av tre personer som, enligt Laura, inte hör ihop. Fa-
miljemedlemmarna berör inte varandra vare sig fysiskt eller emotionellt och dottern 
kan inte identifiera sig med föräldrarnas arbetarklasstillhörighet. Föräldrarnas hem 
beskrivs genom huvudpersonens perspektiv med en nedlåtande blick, till exempel 
riktad mot det torftiga vardagsrummet med få böcker (s. 50).

Huvudpersonens ideala vuxenförebilder är istället kulturella akademiker. De ge-
staltas i historiens inledningsskede genom bästa kompisen Lenas föräldrar, som båda 
tillhör en kulturell elit och har ett hem som bjuder på avancerad konstmusik och lit-
teratur. Lenas pappa beskrivs av Laura som ”bussig”. Att han inbjuder henne till fa-
miljemiddag ses som ett tecken på att han bryr sig om sin dotter och hennes liv. Den 
egna pappan beskriver hon som någon som aldrig skulle ta ett sådant initiativ, som 
antagligen inte kan namnet på väninnan och som inte är en ”bussig kompispappa” 
(s. 26). Kompispappa verkar i det här fallet mer definieras som en omhändertagande 
person, än någon som dottern är förtrolig med (jfr med Dahlgren och Claezon, se 
”Att vara tonårspappa och man”). Pappan är därmed varken förebild i sin roll som 
förälder eller genom den sociala identiteten. Lenas far faller dock från sin piedestal 
när han lämnar familjen för en yngre kvinna. Även Lenas mor faller ifrån, när hon 
inte kan hantera situationen. Därmed försvinner båda som förebilder.

Men nya alternativa förebilder dyker upp, som också framställs som kulturmät-
tade och ideala vuxna. Laura förälskar sig i den nye läraren Anders, som visar sig 
spela saxofon och skriva bokrecensioner. Anders står som kontrast till killarna i klas-
sen, vilka skildras som helt ointresserade av litteratur. Undantaget är Stefan som 
också blir alltmer framträdande under berättelsens gång. Det visar sig att även Ste-
fans föräldrar har den rätta tillhörigheten. Modern är konstnär och fadern är jazz-
musiker, vilket ”övar gott inflytande” på sonen (s. 56). I berättelsen överflyttas Lau-
ras förälskelse från läraren Anders till klasskamraten Stefan. Mönstret att den vuxne 
mannen (eller ibland modern) lämnas som förebild till förmån för en kärleksrelation 
eller en nära vänskap, återfinns i flertalet berättelser (se ”Nära vänskap”). Detta såg 
också Edström i den äldre ungdomslitteraturen (se ”Tidigare forskning”).

I de här studerade ungdomböckerna framträder modern knappast som en norm 
eller en förebild, till stora delar för att hon är frånvarande. I ett par berättelser käm-
par döttrarna för att upprätthålla en idealbild av sina mentalt eller fysiskt frånva-
rande mödrar, men tvingas efter hand att omvärdera denna bild. I Vykortsmamma 
(övers. Peter Törnqvist, Stockholm 2002, orig. 2001) av Sarah Withrow lever dot-
tern Gwen, 13 år, ensam med sin far. I denna ursprungligen kanadensiska berättelse 
fungerar dottern delvis som förälder till fadern. Hon vet vad han behöver och kan 
påminna honom om hans uppgifter (s. 39). I likhet med Edströms iakttagelse från 
äldre ungdomsböcker, tar dottern över den svikande moderns roll i relation till fa-
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dern, samt pappans vuxenansvar, åtminstone inledningsvis. Föräldrarna uppträder, 
i motsats till Arvidssons rekommendationer, inte som de vuxna i familjen (se ”Att 
vara tonårspappa och man”).

För att hantera den besvärliga situationen att hennes mamma har övergett famil-
jen, upprättar Gwen en hel ritual för att modern inte skall försvinna även mentalt 
och emotionellt ur hennes värld. Av de vykort som mamman skickar med jämna 
mellanrum, och där dottern utlovas att snart få komma till henne i Paris, bygger 
Gwen konkreta rum att krypa in i. På så sätt låter hon sig nästan fysiskt omfamnas 
av modern. Gwen drivs av en tvångsmässighet som kräver att ritualen alltid följs på 
samma sätt och när hon väl lyckas – hon börjar om ifall något går fel – ser hon sig 
stå i kontakt med modern. Bevisen på att hon har lyckats är, enligt henne själv, att 
det kommer nya vykort. Men mamman skjuter hela tiden Gwens resa till Paris på 
framtiden. Hon tar således inte sitt ansvar som förälder, vilket huvudpersonen skild-
ras som omedveten om. Pappan är å sin sida helt ovetande om planerna.

Det som står i vägen för kontakten med fadern är dels den frånvarande modern 
men också Leon, en vän till familjen. Han dyker upp allt oftare och visar sig till slut 
vara faderns nya kärlek. Liksom i flertalet ungdomsböcker där flickorna längtar ef-
ter att ha en förälder som förebild, kombineras det med längtan efter att själv få bli 
sedd och bekräftad (vilket framkommer i handböckerna, se vidare ”Bekräftelse och 
närhet”). Det kommer bland annat fram i den dröm som Gwen har en natt när hon 
har sovit i moderns säng, efter att denna lämnat hemmet. Gwen drömmer då en 
mardröm om att hon blir genomskinlig och vaknar i skräck. Att inte bli sedd skild-
ras alltså som skräckfyllt och det är uppenbart att det är modern som inte ser sin 
dotter.

Vägen mot befrielse går genom att dottern släpper taget om modern. I ett för-
sta steg tar det sig uttrycket att Gwen aldrig mer vill sova i mammans rum. Så små-
ningom görs detta rum om till arbetsrum åt Leon. Det blir andra steget mot ett al-
ternativ till modern, genom att en fysiskt närvarande och bekräftande familj eta-
bleras. Slutligen inser Gwen att moderns önskningar att dottern skall bo hos henne 
egentligen inte är allvarligt menade. Huvudpersonen utför sedan två handlingar 
som lossar den negativa bindningen till modern. Den första är att visa upp ”pap-
pans pojkvän” för sin nya bästa kompis och den andra är att berätta om de besvär-
jelser hon ägnat sig åt gentemot modern:

”Det är för hemskt”, suckar hon.
”Tja, jag har ju pappa och han är vettig, och Leon är inte så knäpp när man väl lärt 
känna honom.”
”Jag menade inte så. Jag menade att det är för hemskt för din mamma att hon inte kän-
ner dig. Jag tycker synd om henne.”
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Jag tittar på vykorten som jag håller i händerna. Så slänger jag upp dem mot taket och 
låter dem singla ner som höstlöv. (s. 141)

Gwen godkänner pappan och Leon som sin familj. Genom att släppa idealiseringen 
av den frånvarande modern, ger huvudpersonen plats för den närvarande pappan 
och hans man att träda in som förebilder. Men det är ingen självklar lösning. Berät-
telsen beskriver våndan av att vara annorlunda, något som dels grundas i att huvud-
personen inte velat visa andra att hon känt sig ratad av modern och dels i att ha en 
homosexuell pappa. Situationen blir extra tillspetsad av att faderns förälskelse är an-
ledningen till att modern lämnat familjen.

I båda fallen bryter föräldrarnas beteende mot de förväntade normerna för hur 
en ”riktig” familj skall vara. Berättelsen täcker också in andra utsatta grupper som 
rullstolsburna, överviktiga, folk med tjocka glasögon och personer med ätstörningar. 
Däremot framställs inte alla människor ur dessa grupper som hjältar eller föredö-
men. Leon beskrivs till exempel som rätt fånig mellan varven, det vill säga som en 
vanlig människa med brister, särskilt påtagliga ur en tonårings perspektiv: ”Han sör-
plar i sig en lång spaghetti och säger ’ah’ på slutet och man fattar att han tror han är 
clownen på ett barnkalas.” (s. 139) Här skildras den känslighet tonåringar ofta upp-
visar inför vuxnas beteende, i rädslan för allt som kan bli pinsamt. Men även om de 
flesta tonåringar går igenom fasen att skämmas för sina föräldrar, handlar det här 
också om en längtan efter en tydlig vuxengestalt. Kanske är en sådan person lättare 
att ta avstamp ifrån och göra revolt emot, när separationen och vägen mot det egna 
vuxenblivandet sätter igång på allvar. Arvidsson menar att tonåringen har nog med 
sina egna tvära kast i sökandet efter en självständig hållning och därför behöver för-
älderns tydlighet (s. 19).

En uppgörelse mellan en dotter och hennes frånvarande mor finns också i Jag ser 
mig själv i en stulen spegel (Stockholm 2002) av Maria Küchen. Riina har på samma 
sätt som huvudpersonen Gwen gjort sig en idealbild av modern och har inre sam-
tal med henne. Efter faderns bekännelse att mamman dog som alkoholist, förändras 
Riinas bild av henne som en ängel. Men när pappan och dottern senare börjar sam-
tala på allvar, kan modern återta sin plats i Riinas liv: ”när Riina lägger sig framåt 
morgonen, då är bokmärksängeln på plats igen – lite solkig och trasig, rätt mycket 
glitter bortnött, men tillbaka i himlen.” (s. 141) Modern är dock ingen egentlig fö-
rebild. Hon kan inte längre träda fram som den vuxenförebild exempelvis Berggren 
efterlyser, som en del i att avlasta den stora pressen på många tonårsflickor (se ”Att 
vara tonårsdotter). Fadern är till viss del en förebild i berättelsen, genom att dottern 
väljer att bli musiker liksom han. Däremot skildras denne karaktär som vacklande i 
sitt vuxenansvar (se nästa avsnitt).
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I Mats Bergströms Det finns inga skridskor i öknen (Stockholm 2002) blir Sofia 
sexuellt antastad. Först i samband med det kan den ensamstående modern reagera 
på det faktum att hon har en behövande dotter. Modern beskrivs genom berättel-
sen som en karriärkvinna. Hon lovar att finnas till hands men sviker ständigt detta 
löfte. Nödsituationen blir emellertid nystarten på en kommunikation som legat i 
träda. Men eftersom modern inte vet vad som egentligen pågått i Sofias liv haltar 
samtalet:

”Du vet ingenting om mej. Ingenting om vad jag brukar göra.”
”Det är för att du inte berättar för mej.”
”Hur skulle jag kunna göra det när du aldrig är här.” (s. 109)

Förhållandet till mamman har långt ifrån varit en ”ren relation” i Giddens mening 
(se ”Att vara tonårspappa och man”). Sofias åsikt om modern påminner om den 
som tonårsflickor ofta uttrycker om sina fäder, det vill säga att de inte sätter sig in i 
deras liv (se t.ex. Arvidsson, s. 37). Relationen till fadern är än mer nedfrusen. Den 
skildras, mellan raderna, som sårig eftersom Sofia upprätthåller en hård fasad. Först 
när hon blivit antastad och sedan räddad yttrar hon till väninnan Fatima: ”Ingen 
vill ha mej”. (s. 104) Pappan gör dock inte entré i berättelsen och är helt utesluten 
som förebild.

Genom sin frånvaro har både mödrar och fäder i dessa berättelser svårt att vara fö-
rebilder. Men inte heller de föräldrar som är fysiskt närvarande utgör några verkliga 
förebilder. Vi skall nu undersöka vad som brister i framför allt fädernas beteende.

Vuxenansvar
Varför har fäder problem med att vara förebilder? Till viss del handlar det om bris-
tande vilja eller förmåga att ta på sig ansvaret att vara en vuxen person i relation till 
sitt barn. Arvidssons recept för att pappan skall få en god kontakt med sin dotter är 
att han följer en tydlig linje: ”Genom att stå upp för sina värderingar och de val man 
gjort, utan att attackera tonåringen för att den gör vad den måste göra, så visar man 
att man som vuxen faktiskt hittar en linje att följa.” (s. 19) Vuxenroll och tydlighet 
hör samman, enligt hans synsätt.

På vilket sätt axlar män sitt ansvar som fäder enligt faderskapsforskningen? Sva-
ren handlar mest om hur ansvarsfördelningen ser ut mellan män och kvinnor. Psy-
kologen Ylva Elvin-Nowak har forskat om såväl mamma- som papparollen. Hon 
menar att det moderna föräldraskapet bygger på ”en slags anpassning vars syfte är 
lagom mycket tillgänglighet”.24 Denna tillgänglighet ser inte lika ut för män och 
kvinnor, vilket blir tydligt i relation till yrkeslivet. Hos mödrarna är det ansvaret för 
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barnet som sätter gränser för hur mycket plats yrkeslivet får ta, medan det hos fä-
derna däremot är yrkesarbetet som sätter gränser för hur mycket plats barnet får ta 
(2001, s. 59). Som vi såg tidigare väljer alltså männen ”hur mycket pappa man vill 
vara” (2005, s. 12).

Enligt faderskapsforskaren Lars Plantin uppvisar paren i hans undersökning ett 
olikhetstänkande kring kön, men med skilda uttryck hos de olika paren. Vissa par 
hade en uppdelning i olika sysslor, medan andra uttryckte könsskillnader kring hur, 
istället för om, man utförde vissa uppgifter. Männen grovstädade huset eller an-
sågs vara handlingsinriktade med barnen, medan kvinnorna ansågs mer planerande, 
noggranna och omsorgsinriktade i förhållande till familjen (2003a, s. 159). Studien 
visar således att män och kvinnor ofta har olika ansvarsområden.

Vad har tonåringar för förväntningar kring eventuellt framtida familjeliv? Peda-
gogerna Ann-Margret Grewin och Gunilla Halldén utförde i början av 1990-talet 
ett projekt som hette ”Vem är jag – 13–14-åringars teckningar och uppsatser om fa-
miljen studerade som uttryck för drömmar och tankar om den egna identiteten”. I 
studien ingick 141 ungdomar (73 flickor och 68 pojkar) som fick föreställa sig sitt liv 
10–15 år framåt i tiden. Resultaten visar att ungdomarna både i text och bild oftast 
gestaltade en familj med mamma, pappa och ett eller flera barn. Pojkarnas berättel-
ser kunde även handla om ensamliv, medan kärnfamiljen var helt dominerande hos 
flickorna. Flickorna berättade om ”hur dagen förlöper och hur omsorg om familje-
medlemmarnas behov tillgodoses”. Omsorg – att ”någon är varse någon annans be-
hov och agerar utifrån det” – finns med i 70 % av flickornas berättelser och i 30 % 
av pojkarnas.25 Barn tolkades som viktiga för familjelivet i 77 % av flickornas och i 
58 % av pojkarnas berättelser. Allmänt skildrade pojkarna i högre grad gemenskaper 
utanför familjelivet (s. 7f ).

Flickorna var enligt denna undersökning mer inriktade mot familj och omsorg 
än pojkarna. Enligt familjeforskningen verkar kvinnans roll i familjen fortfarande 
vara att ha huvudansvar för barnens välmående, att organisera deras vardagsliv, samt 
att stå barnen närmast känslomässigt. Men var hamnar tonårsdottern i detta? Hur 
agerar hon gentemot fadern och vice versa? Vad händer när modern är frånvarande, 
som vi såg flera exempel på nyss (se föregående avsnitt)? Vivi Edström urskiljde ett 
mönster i 1970-talets ungdomsböcker där tonårsflickorna ersatte modern som om-
sorgsgestalt gentemot fadern, en fader som mer intog barnets position. Vem tar an-
svar för vem i dagens ungdomsböcker?

Sofie, 13 år, i Allt är mitt fel, förstås (Stockholm 2002) av Marika Kolterjahn bor 
med sin mamma. Den pappa som hon har vuxit upp med är inte den biologiska, 
utan den man mamman varit tillsammans med ända sedan Sofie var liten. Han är 
också far till halvbrodern Kalle. När förhållandet med Sofies mor tar slut, försvin-
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ner även denna pappa ur Sofies liv. I berättelsen ligger den händelsen ett år tillbaka 
i tiden. Rent fysiskt dyker han upp med jämna mellanrum för att ha ta hand om sin 
son, men Sofie beskrivs som besviken och arg över att han tycks ha abdikerat från 
sin papparoll i förhållande till henne: ”Men nu när han har flyttat beter han sig som 
att han inte är min pappa längre.” (s. 8) Det är bara mot Kalle som han enligt So-
fie är ”riktig pappa” (s. 24), vilket uttrycks fysiskt genom att han kramar om sonen 
och rufsar honom i håret. Enligt Arvidsson efterlyser döttrar ofta just fler kramar 
från sina fäder (s. 42).

Men inte ens när fadern flyttar in till familjen igen och blir mer närvarande i fy-
sisk bemärkelse, kan han överbrygga glappet till dottern. I denna jag-berättelse är 
det huvudpersonens tankar och perspektiv vi får följa. Utifrån Sofies tolkningar och 
genom vissa repliker framträder bilden av en far som står handfallen inför utveck-
lingen: ”Pappa klappar mig osäkert på axeln, som om han inte vet vilken del av mig 
han ska våga ta i. Jag har blivit så främmande för honom. […] – Hur blev det så här 
med oss? säger han.” (s. 75f ) Den handfallne fadern söker svaret hos dottern, istället 
för att vara den vuxne som tar på sig ansvaret att förbättra situationen. Han gör alltså 
det misstag som Arvidsson varnar för då han lägger sig på samma nivå som barnet, 
när det egentligen krävs ett vuxet ingripande (se ”Att vara tonårspappa och man”).

I Jag ser mig själv i en stulen spegel återfinns flera skildringar av relationer mellan 
fäder och tonårsdöttrar. För två av huvudpersonerna är mödrarna döda sedan flera 
år tillbaka och för den tredje huvudpersonen lämnar mamman hemmet för ett jobb 
i utlandet. Här finns alltså tre fäder som får huvudansvar för sina döttrar.26 Alla de 
tre flickorna är 16 år och har flyttat hemifrån, men berättelsen skildrar ändå döttrar-
nas behov av bekräftelse och uppgörelse i förhållande till fadern. De fadersgestalter 
som framträder är alla taffliga och osäkra i sin fadersroll. Riina skall flytta till Stock-
holm för att gå på musikskola. Hon hör sin pappa säga åt henne att vara rädd om 
hans gamla gitarr och säger till sig själv, inte till honom: ”jag vet vad du egentligen 
menar när du säger så där. [Ja], jag ska vara rädd om mig också.” (s. 16) Dottern intar 
en tolkande hållning och läser mellan raderna vad pappan egentligen vill uttrycka. 
Det här beteendet, att tillmötesgå fadern i hans något haltande kommunikation, 
återkommer i flera berättelser (se nästa avsnitt).

Men Riina uttrycker också en längtan efter att inte behöva vara den vuxna och 
ansvarstagande personen. När det är dags för avfärd tillåter hon inte pappan att följa 
med till stationen för att säga farväl. Men väl på plats tar rädslan över: ”Det svindlar 
för ögonen, marken under hennes fötter blir mjuk, hon trevar efter någonting att 
ta stöd mot men inget finns, hon står ensam, hon längtar efter pappa nu, idiotfarsa, 
han borde ha fattat att hon skulle behöva honom trots allt, farsor måste kunna säga 
emot, de får inte vara så lydiga som han var i morse!” (s. 21) Riina längtar således ef-
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ter en mer auktoritär och samtidigt omhändertagande pappa, som inte kan mani-
puleras (dvs. den tydliga vuxna föräldern som Arvidsson beskriver).

I ungdomsböckerna framträder alltså flera fäder som brister i sitt vuxenansvar. 
Hur reagerar flickorna på det? Elsa Marie skäller ut sin far, när modern flyttar ut-
omlands och familjen inte följer med. Ilskan väcks av ojämlikheten i föräldrarnas 
relation, eftersom en flytt hade varit självklar om fadern hade fått nytt arbete. Men 
med i potten finns också ett gammalt sår, då fadern svikit sin dotter. I en svår situa-
tion valde han att tro på omgivningen mer än på henne. Pappan vände alltså dottern 
ryggen, när hon som bäst behövt honom (jfr med Arvidsson). Trots detta får Elsa 
Marie dåligt samvete, efter att ha skällt ut fadern: ”Det var ingen vanlig pappablick. 
Hans ögon hade blivit ögonen hos en pojke som gjorde sitt bästa för att vara snäll 
och duktig men ändå fick stryk.” (Jag ser mig själv i en stulen spegel, s. 44) Här fram-
träder en seende dotter som intar en vuxenroll, samtidigt som hon konstruerar en 
bild av fadern som ett barn. Vi kan jämföra med Edström som i de äldre ungdoms-
böckerna såg hur män blev ”kvidande barn” och döttrarna blev vuxna. Skillnaden i 
det senare fallet är att dottern inte blir pålagd rollen som vuxen. Men förväntningen 
behöver inte uttryckas bokstavligt. Flickan väljer själv att gå in i denna traditionellt 
kvinnliga omsorgsposition.

Pappans tidigare hårdhet försvinner och han blir sårbar, när han förstår att han 
håller på att förlora sin fru. Även detta iakttar dottern: ”Hennes pappa har krympt. 
Han är bara en snäll hund nu som sitter på dörrmattan med viftande svans full av 
längtan och väntar på att mamma ska komma hem.” (s. 166) Att göra fadern liten 
tycks vara ett sätt att ursäkta honom och lämna honom bakom sig. Det är dock till 
priset av att dottern gör avkall på sin rätt till egna känslor och behov och framför 
allt till att vara barn. Hon går istället in i ett könspräglat mönster, som den förstå-
ende kvinnan: ”Pappa svek henne men han har bett om förlåtelse och hon måste 
kunna förlåta, vad han än sa till henne den gången, hur ont det än gjorde. Pappor 
är förresten inga perfekta ta-hand-om-maskiner. De kan göra fel. De försöker så 
gott de kan men de är inte bäst världen.” (s. 167) Faderns tafatthet väcker inte ilska 
hos dottern. Istället intar hon en förstående hållning inför pappans tillkortakom-
mande, vilket uttrycks i att fadern ursäktas för sitt beteende och att känslan av öm-
het tar överhanden.

Även hos Riina väcks mer ömhet än irritation inför fadern: ”Om han någonsin va-
rit rockstjärna så är det helt klart länge sen. Numera är det inget speciellt med honom. 
Han är bara en vanlig medelålderspappa som ser lite förvirrad ut när han kliver av tå-
get i den stora stan Stockholm […]. Han är sträv och butter som vilken norrbottning 
som helst, hennes store tjocke far. Hon får en klump i halsen och vet inte om den be-
ror på ömhet eller något annat, eller allt möjligt inklusive ömhet.” (s. 107)
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Siris far i Heder (Stockholm 2002) av Christina Wahldén intar en ambivalent håll-
ning i sitt försök till vuxenansvar, då han vacklar mellan att vara auktoritärt kon-
trollerande och att vara en lyhörd förälder. I epilogen uttrycker dottern tacksamhet 
för att han trots allt vågar släppa iväg henne till Paris. Men hon märker också att det 
sker med tvekan: ”Han är nog lika orolig som förut, kanske lite mindre bara, men 
han anstränger sig så för att jag inte ska märka det. Det gör jag ju ändå, men jag låt-
sas inte om det.” (s. 156) Siri är ytterligare ett exempel på en förstående och avlä-
sande dotter, som har en vuxen blick på sin far. Av någon anledning måste han be-
sparas vetskapen att han blir avslöjad. Är det manlighetens ”heder” som kräver ett 
sådant offer?

Bilden av fadern förmedlas i dessa berättelser främst ur flickornas perspektiv. Men 
på några ställen får läsaren även ta del av faderns synvinkel. Det blir då tydligt att fä-
derna framställs med samma syn på sig själva som döttrarna har av dem, då ett ur-
säktande av beteendet ligger nära till hands. Riinas pappa vet att han borde tala med 
sina döttrar om bakgrunden till mammans död men drar på det: ”Han tar inte ini-
tiativet. Det blir hon som får göra jobbet. Han fattar själv att det är fegt, en perfekt 
pappa beter sig inte så, men han tycker faktiskt att han är en bra pappa på andra 
sätt och vem är fulländad? […] Riina är tvungen att göra jobbet, hon och ingen an-
nan måste bestämma när. Han kan inte tvinga sina minnen på henne.” (s. 140) Pap-
pan skildras som undanglidande, långt från den handlingskraft som Hagström fann 
i rådgivningslitteraturens bilder av maskulint föräldraskap (se ”Att vara tonårspappa 
och man”). Istället flyr han från ansvaret och överlåter åt sin dotter att vara den ini-
tiativtagande i en fråga, som förutsätter ett moget hanterande. Fadern avsäger sig att 
uppträda mer vuxet än sin sextonåriga dotter.

Vi har här sett prov både på fäder som backar från sitt vuxenansvar och på dem 
som vacklar mellan auktoritära förbud och lyhördhet. Ingen av dem tycks följa Ar-
vidssons recept (se avsnittets inledning). Under rubriken ”Ärlighet och respekt – en 
fråga om heder?” studeras de fäder som har en mer konsekvent auktoritär hållning 
och döttrarnas bemötande av det.

Kommunikation som nyckel
I denna värld av handfallna fäder och frånvarande mödrar är förutsättningarna inte 
de bästa för att kommunikationen mellan döttrar och föräldrar skall bli den nyckel 
till en god relation, som handböckerna rekommenderar (se ”Att vara tonårsdot-
ter”). Plantin konstaterar utifrån sin forskning att i kommunikationen med barnen 
sades männen tala om praktiska ting, medan kvinnorna oftare gick in på mer käns-
liga samtalsämnen (2001b, s. 235). Många av de problem som skildras mellan dött-
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rar och föräldrar i de här studerade ungdomsböckerna har sin grund i just bristande 
kommunikation. Men här är snarast problemet att varken mödrar eller fäder finns 
till hands för intimare samtal, något som döttrarna framställs sakna.

Genom sin talang för skrivande får huvudpersonen Laura i Ingen grekisk gud, pre-
cis tillträde till den kulturvärld hon längtar efter. Läraren Anders förmedlar ett upp-
drag till henne som bokrecensent för stadens tidning. Avståndet mellan Laura och 
föräldrarna minskar något när dottern får omvärldens uppmärksamhet genom sin 
bokrecension. Föräldrarna blir stolta och glada och uppvisar mer engagemang. När 
det ändå låser sig mellan modern och dottern är det pappan som kliver fram och 
blir den enande länken. Utgångspunkten är dock att Laura konfronterat sin mor 
med gamla familjehemligheter (om att modern haft en syster som tagit livet av sig 
som ung). Faderns aktivitet utlöses alltså först då dottern tagit ett första konfronta-
tivt steg.

Liksom huvudpersonen Siri i Heder tolkar dottern sin faders intention att för-
bättra kommunikationen dem emellan, som en vilja till närhet och ett första steg 
mot en bättre relation:

– Jag hörde att du haft besök idag.
– Jaa…
Välvilligt. Ett ärligt försök. En fortsättning på det samtal som ägt rum på min sängkant 
igår, ett sätt att hålla kvar närheten. Ett ovant samtal. (s. 168)

Med sin lite vuxna analys av fadern skapar dottern en viss distans. När fadern la-
gar middag uppfattar hon en god stämning i köket: ”Ett lugn. En varsamhet. En 
välvillighet. Ärliga försök.” (s. 167). Situationen är ovan och upprepningen av or-
den ”välvillighet” och ”ärliga försök” förmedlar både uppskattning och oro över hur 
det hela skall utvecklas. Denna välvillighet måste också tolkas av dottern. Det är ett 
återkommande mönster i berättelserna, där kontaktförsök från fäderna sitter gan-
ska långt inne. De uppstår först då fadern blir konfronterad med en svår situation, 
ofta utlöst av dottern. Man kan därför påstå att det snarast är döttrarna och inte fä-
derna som är de välvilliga.

Dotterns kommunikation med den depressiva mamman försiggår däremot på ett 
ordlöst plan. Laura beskrivs som sliten mellan att vara jämbördigt förstående och att 
få vara ett behövande barn: ”Borde jag säga något?” (s. 157f ) Hon läser av moderns 
”tysta rygg” och undrar hur hon skall närma sig henne. Men hon skräms av att inte 
kunna hantera situationen om mamman skulle börja gråta. Här skildras barnets di-
lemma i att vilja hjälpa men inte vara moget att göra det, eftersom förälderns reak-
tioner är alltför tunga att bära för ett barn. Dottern orkar inte heller axla denna an-
svarsroll.
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Dottern har en längtan efter en ”ren relation”, men upplever samtidigt en kon-
flikt i att inte kunna få vara barn helt ut. En möjlig förbindelselänk antyds i berät-
telsens senare del då mamman läser den bok Laura recenserade: Sommarboken av 
Tove Jansson. Men huvudpersonen stannar på avstånd. Vid en kulturkväll på Stads-
biblioteket möter Laura vuxna som talar ”glatt och uppsluppet” även om ”allvar-
liga böcker”. Hon beundrar deras formuleringar och blir tagen av engagemanget. 
En bok som presenteras handlar om en kvinna som mist sin bror vid unga år: ”Jag 
tänkte att den här boken borde min mamma läsa. Jag tänkte att jag aldrig skulle våga 
föreslå det.” (s. 173) Klyftan mellan de kulturmänniskor Laura vill tillhöra och den 
egna modern kvarstår. Ansvaret för relationen ligger helt på dotterns sida. Gwen i 
Vykortsmamma backar från sina förväntningar på att modern skall ta sitt vuxenan-
svar. Laura framställs inte som lika klarsynt gällande moderns oförmåga, men retire-
rar likväl från sina förhoppningar om en fungerande kommunikation.

Vi såg tidigare i ett exempel från Jag ser mig själv i en stulen spegel hur en av hu-
vudpersonerna, Elsa Marie, hade en konflikt med sin far. Den hade sin upprinnelse 
i bristande kommunikation, då fadern valt att inte lyssna på sin dotter. Även hos hu-
vudpersonen Riina i samma roman finns en konflikt med fadern som grundar sig på 
kommunikationsproblem. Här är det tystnaden som är problemet, eftersom fadern 
inte vill tala om omständigheterna kring moderns död. Situationen löser sig då en 
konfrontation får kommunikationen att ta fart. Systern Jaana provocerar fram ett gräl 
med fadern för att få honom att tala ut. När fadern sedan kommer igång att berätta 
om moderns alkohol- och tablettproblem och om hennes oglamourösa död bryts 
isen. Först då kan Riina, hennes syster och hennes pappa uppleva en familjekänsla: 
”Men de pratar inte mer om Riinas mamma den dagen. Nu när de har börjat vet de 
att de kan fortsätta när som helst, det är inte bråttom och det är en bra film på TV. Så 
Jaana poppar popcorn, Riina blandar jordgubbssaft av den sorten som de alltid drack 
när de var små, och sen kryper familjen upp i soffhörnet.” (s. 112) Vi kan jämföra med 
Ingen grekisk gud, precis där en konfrontation sätter igång ett samtal, som i sin tur för-
stärker samvaron och skapar förutsättningar för en familjär stämning.

Men all konfrontation är inte framgångsrik. Siri tampas i Heder med en överbe-
skyddande far. Berättelsen startar med en konflikt, då Siri uttrycker en önskan om 
att få bo i Stockholm. Pappan försöker sig på en auktoritär stil: ”Nej Siri. Jag säger 
nej. Du är alldeles för ung. Du kommer att tacka mig för att jag avrådde dig och 
för att du lydde mitt goda råd. Vänta bara, så ska du få se. Jag lovade mamma att ta 
hand om dig och det tänker jag göra också. Du reser inte till Stockholm med Fanny. 
Punkt slut.” (s. 11) Men fadern har inte den sortens makt över sin dotter: ”Dumma, 
envisa, snälla, enfaldiga pappa. Vi får väl se, tänkte jag. Hade han tänkt lite till hade 
han insett att ett totalt avslag från hans sida bara gjorde mig ännu mer bestämd. Jag 
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skulle minsann visa honom!” (s. 11) Kommunikationen går i baklås och Siri tar sa-
ken i egna händer, genom att åka iväg i smyg. Väl i Stockholm drabbas dottern av 
vånda över hur hon skall bemöta fadern. Hon skjuter ständigt på att ringa honom 
för att berätta var hon befinner sig. Konflikten djupnar, kommunikationen avstan-
nar och möjligheten till kompromisser likaså.

Eftersom historien berättas ur Siris perspektiv skildras pappans vilja mest som en 
stoppkloss och lögnen som det enda verktyget (ärlighet som ett fundament i relatio-
nen mellan far och dotter studeras närmare i nästa avsnitt). Siris utgångspunkt är att 
pappan kommer att bli ”absolut spritt språngande galen” när han får reda på Parisre-
san och hennes fortsatta planer, att turnera runt i världen som nycirkusartist (s. 26). 
Så blir det också när Siri väl berättar om Paris för fadern: ”Varför har du inte sagt 
något tidigare? När kom du på det? Och vad ska du göra där? Jag tror jag blir galen! 
Snälla Siri, det här behöver vi prata om!” (s. 56) Den här gången är det emellertid 
dottern som inte vill upprätthålla kommunikationen. Fadern använder ett maktme-
del – genom att ha en auktoritärt bestämmande hållning – och dottern protesterar 
genom att använda ett motmaktsmedel: att inte vilja prata.

Faderns attityd beskrivs som en oro över att släppa ut sin flicka till farliga storstä-
der, grundad i löftet till Siris nu döda mor att ta väl hand om dottern. Moderns vilja 
blir ett argument i konflikten mellan fadern och dottern:

– Om mamma hade levt hade hon sagt: ”Åk Siri, åk!” Du har blivit så himla rädd och 
försiktig sedan hon dog! Jag dör också om jag inte får resa i väg!
– Jag lovade henne när hon dog att jag skulle ta hand om dig. Det är det jag gör nu.
– Nej, pappa. Du kväver mig. Det är det du gör nu. (s. 57)

Här kan vi jämföra med de döda eller frånvarande mödrarna i Jag ser mig själv i en 
stulen spegel och Vykortsmamma. Den frånvarande modern blir ett hinder för dot-
terns nya liv, tills flickan själv konfronterar problemet, antingen via fäderna eller 
genom att medvetet förändra den egna bilden av henne. Modern har traditionellt 
ofta förflyttats ur barnberättelser och sagor, av det otacksamma skälet att hon an-
nars skulle ha förhindrat barnens äventyr. Här får hon alltså framträda som en bar-
riär, även i den frånvarande formen.

Döttrars frigörelse från sina föräldrar beskrivs också som ett evigt problem. Den 
äldre damen Harriet, som är en karaktär som får stå för både kontinuitet och revolt, 
sätter ord på en pappas ständiga ångest och besvärliga roll: ”Säg den pappa som vill 
att hans unga dotter ska resa till Paris på egen hand! Den pappan finns inte! Det 
ville inte min pappa och det vill inte din pappa. Så är det, det är deras roll att säga 
nej.” (s. 79) Men det är också Harriet som får stärka Siri i det som är hennes upp-
gift som dotter:
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[–] Jag måste ju åka.
– Ja, just det. Det är din roll. Du måste hitta dig själv, så är det även om han inte tycker 
om det.
– Men jag vill inte såra honom! […]
[–] Ge honom tid så ska du se att han vänjer sig vid tanken. (s. 80)

Denna uppgift såg vi tidigare sammanfattad i Howies handbok Tjejer emellan, ur 
dotterperspektivet att ”det är vår sak att påminna dem [föräldrarna] att våra liv 
handlar om oss och inte om dem”. (s. 130) Dottern vill inta en förskonande roll mot 
fadern genom att ”inte såra honom”, men vill samtidigt genomdriva sin vilja. Hur 
löser sig denna konflikt? Det sker genom att Siri visar förtrolighet för sin far. Han 
ringer henne, hon visar att hon är ledsen över konflikten och berättar sedan om hän-
delser som berört henne. Därmed öppnas dörren till en fungerande kommunika-
tion igen. Både Howie och Arvidsson poängterar att dottern skall tala om för sin far 
att hon behöver honom. Likaså betonas att hon skall stå på sig om han blir alltför 
sträng i sina restriktioner (se ”Att vara tonårsdotter”). Siri vidhåller också sin öns-
kan att åka till Paris och fadern kommer då med den efterlängtade bekräftelsen av 
hennes vilja, av hennes person och genom att uttrycka sin kärlek till henne: ”Snälla 
Siri, snälla lilla söta älskade stora kloka vackra Siri. Det är klart att du ska resa. För-
låt mig. Jag ska försöka skärpa mig. Jag älskar dig.” (s. 133) En kompromiss kom-
mer till stånd där fadern får ge med sig inför dotterns vilja, men där dottern måste 
blunda för den ambivalens fadern förmedlar (se ”Vuxenansvar”) och istället möta 
honom med välvillighet.

Som vi har sett är bristande kommunikation ett grundläggande problem mel-
lan far och dotter i dessa ungdomsböcker. I vissa fall sker en förändring i berättel-
sen och flickan och fadern börjar prata med varandra på det sätt som flickan läng-
tat efter. Det är trevande till en början och flickan måste gå fadern till mötes. I he-
derskonflikter försvåras kommunikationen av att döttrarna inte förväntas uttrycka 
en egen vilja. Fäderna där tar sitt vuxenansvar på största allvar men till ett visst pris, 
vilket studeras härnäst.

Ärlighet och respekt – en fråga om heder?

En fråga om heder
Såväl handböcker som forskning domineras av så kallade ”normala” föräldraskap. 
Luckor att fylla inom familjesociologin gäller familjekonstellationer som inte följer 
den vanliga familjenormen, till exempel homosexuella par med barn, funktionshin-
drade föräldrar eller familjer med annan etnisk, kulturell och religiös bakgrund än 
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den svenska, västerländska och sekulariserade. Kulturkrockar och särskilt det om-
råde som kan kallas för hedersproblematik är ett återkommande tema i ungdoms-
böcker idag. Vad finns att tillgå i forskningen om de problem som uppstår inom fa-
miljen när olika kultursystem möts?

I så kallade hederskulturer regleras familjelivet av traditionellt patriarkala möns-
ter, där den manliga hedern står i centrum. Forskningen handlar om hur detta på-
verkar de unga flickornas liv. Faderskapet i sig är inte i fokus för undersökningarna, 
men genom konflikterna framträder ändå en bild av fadern som den som bestäm-
mer vad som gäller i dotterns liv, tillsammans med andra tongivande män i släkten. 
Hur går kommunikationen till mellan fäder och döttrar i dessa sammanhang, hur 
ser konflikerna ut och finns det något utrymme för kompromisser?

Sociologen Åsa Eldén visar i sin avhandling Heder på liv och död (2003) att kvin-
nans könsidentitet i det här sammanhanget skapas genom associationer av olika be-
grepp, där den avgörande betydelsen är hennes rykte. Här finns till exempel en splitt-
ring av kvinnligheten genom en uppdelning av ytterligheterna hora eller oskuld. Ett 
dåligt rykte ”gör” en kvinna till hora, och som sådan oåterkalleligen besudlad: ”Hon 
’är’ inte längre en ren och orörd oskuld, och för att manliga släktingars heder ska 
återupprättas måste hon tillintetgöras – socialt (uteslutas ur familjen) och/eller fy-
siskt (mördas).” 27 (s. 93) Också kulturen i sig ses som kontradiktorisk där det är bra 
för kvinnan att vara ”arabisk” eller ”kurdiskt” (dvs. en som går direkt hem efter sko-
lan och som tänker på sin familj), medan hon måste akta sig för att bli ”för svensk” 
(t. ex. genom att röka, dricka eller gå på disco). I den kulturella föreställningen om 
splittrad kvinnlighet och kulturen som kontrast kan en kurdisk/arabisk kvinna tol-
kas som en oskuld medan en svensk tolkas som en hora. Denna konstruktion upp-
levs som essentiell i kvinnans liv, liksom föreställningen att mannens heder är bero-
ende av kvinnans sexualitet, och påverkar hennes identitetsbyggande: ”Om en kvin-
nas essens definieras som en (svensk) besudlad hora eller en (kurdisk) orörd oskuld, 
kan det för en individuell kvinna bli en fråga om liv och död.” (s. 94)

Den respekt som enligt de rådgivande handböckerna skall visas från både faderns 
och dotterns håll är alltså här i första hand riktad mot respekt för den kultur man 
tillhör. Kulturen och släkten kommer före det individuella. Vi kan också vända på 
begreppen och konstatera att enligt den västerländska synen är individualiteten det 
som främst skall respekteras. Howies råd till unga flickor med stränga pappor – att 
dottern skall tala honom till rätta och säga ”att han måste ge [henne] lite mer frihet”, 
eftersom hon ”håller på att bli stor” (se ”Att vara tonårsdotter”) – blir rätt aningslöst 
utanför sin västerländska kontext.

Etnologen Åsa Andersson kommer delvis fram till samma resultat som Eldén i sin 
avhandling Inte samma lika (2003). Den kvinnliga oskulden – ”det vill säga kvinn-
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lig kyskhet i bemärkelsen frånvaro av sexuell erfarenhet före äktenskapet”28 – har 
stor symbolisk kraft och verkar genom att särskilja bra, utländska flickor och dåliga, 
svenska flickor. Ryktet har stor makt och kan verka genom association till fel slags 
tjejer och platser eller till att ses med en kille. Det yttersta hotet är att utestängas från 
äktenskap eller den grupp som flickan primärt förutsetts tillhöra. Det här leder till 
en fixering vid sexualiteten, både från de vuxna, som ofta övertolkar flickornas bete-
ende, och från flickorna själva, som hela tiden måste vara vaksamma på hur de beter 
sig. Flickorna vill inte heller ha sex före äktenskapet. De är rädda om ”den oskuld 
som bara kan förloras en gång” (s. 142). Kärleken definieras som en kombination av 
förnuft och känsla: ”Den riktiga kärleken infinner sig när man är känslomässigt och 
förnuftsmässigt mogen för en sådan, och då är man också mogen för sex, lyder en 
ungefärlig sammanfattning av den pragmatiska modell som några av flickorna med 
oskuldskrav formulerar.” (s. 142) Andersson pekar på det farliga i att kvinnans sexu-
alitet inte blir hennes egen utan bara anpassad till mannen, medan hans sexualitet 
ökar i värde genom fler sexuella erfarenheter. Ändå menar hon att flickorna tacklar 
situationen så gott de kan och att det finns hopp om utveckling: ”Flickornas artiku-
lerade ambivalens och ibland envist inkonsekventa resonemang, menar jag, kan ex-
emplifiera en hög kompetens att hantera en motsägelsefull omgivning.” (s. 243)

Men Andersson urskiljer också mönster av hur flickorna och föräldrarna gemen-
samt försöker hitta alternativa vägar inom den patriarkala ordningen. Andersson 
menar att det patriarkala temat verkar på en symbolisk nivå, men att effekterna syns 
konkret, något som både döttrarna och föräldrarna måste hantera. Med olika stra-
tegier går man runt de känsligaste frågorna. Det kan innebära en ”mer eller mindre 
ömsesidigt överenskommen tystnadens eller undvikandets strategi, i stil med tale-
sättet ’det man inte vet har man inte ont av’ ”. (s. 103) Till exempel vill vissa föräld-
rar inte få reda på om flickorna har pojkvänner. Det gäller framför allt pappan, för 
flickorna menar ”att mamman nog kan (och gärna vill) få veta, men inte pappan” 
(s. 103). Den ärlighet som i handböckerna poängteras som grundläggande i relatio-
nen mellan far och dotter får ge vika. Vi kan också jämföra med mammorna i Dahl-
grens och Claezons studie som ville veta ”allt” om sina barn (se ”Att vara tonårs-
pappa och man”).

En annan strategi är att skämta om det förbjudna. Denna strategi, liksom den att 
undanhålla vissa fakta, blir grunden för ett samförstånd mellan fäder och döttrar, 
där konflikter och prestigeförluster kan undvikas (s. 104f ). Ytterligare en strategi är 
att flickorna hittar hjälpare som möjliggör ett eget spelutrymme. Det kan vara jämn-
åriga ungdomar, till exempel bröder som av syskonlojalitet inte avslöjar att flickorna 
har pojkvänner. Här blir lojaliteten med generationen starkare än den etniska ge-
menskapen. Enligt Andersson verkar det vara normalfallet, snarare än ett angiveri 
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som leder till konflikt. En annan grupp som hjälper flickorna är ”unga, kvinnliga 
hjälpare”, som tillhör familjen eller släkten men som finns utanför föräldrahemmet. 
Deras hem kan bli fredade platser för flickorna, där de får sova över, komma hem se-
nare och träffa pojkvänner. Denna alternativa släktlojalitet bygger på att båda parter 
gynnas, eftersom flickorna hjälper till med barnpassning och hushållsbestyr (s. 113).

När flickorna beskriver förutsättningarna inom sin kultur talar de om tvingande 
omständigheter: tjejer får inte ha pojkvänner, de får inte flytta hemifrån och de 
måste gifta sig med någon från samma land. När de däremot berättar om hur de 
själva tänker, tycker och gör beskrivs situationen som en förhandling: ”Ingen fram-
ställer det som att man lyder blint och ingen presenterar heller de egna föräldrarna 
och familjerna som oresonliga despoter som personifierar det patriarkala, utan flick-
orna försöker snarare tydliggöra hur föräldrarna utifrån sina positioner också har 
detta system att hantera och förhandla med.” (s. 124)

Att använda hjälpare av olika slag är också något som sociologen Hedwig Eker-
wald pekar på i Leva sitt liv med familjen i behåll (2004), där hon studerat konflikt-
situationer mellan barn och föräldrar i familjer med annan ursprungskultur än den 
svenska. I studien behandlas fem olika konflikter som alla haft en lycklig utgång. I 
flera fall har en utomstående svensk, vuxen person fungerat som medlare – antingen 
en vän till familjen eller en person vid någon institution eller myndighet. Det är 
inte alltid fäderna som bestämmer i familjen, ibland har modern det tyngsta ordet, 
ibland andra manliga släktingar som bröder eller morbröder. Den strängaste håll-
ningen verkar medelklassfamiljerna stå för, en situation som förstärks genom osä-
kerhet i det nya landet: ”att vara en ’koloni’ utomlands verkar fungera nästan som 
djupfrysning, både av språket och av vanorna.”29

Fallstudierna avslutas med ett avsnitt kallat ”Råd” där såväl döttrar som föräldrar 
ger sin syn på hur relationen mellan döttrarna och föräldrarna skall fås att fungera. 
Här finns vissa argument som överensstämmer med handböckerna, angående vik-
ten av att visa varandra respekt. Man betonar till exempel att dottern måste lära sig 
att ta hand om sig själv, vilket ibland till och med är att gå emot familjens vilja. Men 
här finns också röster som menar att flickan aldrig skall ge upp sin familj, utan hålla 
fast vid att de kommer att stötta henne (s. 114–124).

Inriktningen mot ärlighet finns, som vi sett, både i handböcker och i forskning-
ens resultat om svenska familjer som strävar efter ”rena relationer”. Denna inrikt-
ning motsägs delvis i det här sammanhanget. I Ekerwalds bok ger en flicka rådet att 
dottern skall hålla inne med sina känslor när hon talar med sina föräldrar, vilket är i 
linje med den undanhållandets strategi som Åsa Andersson fann.

En parallell mellan Hans Arvidssons föräldrasyn i hans pappa-handbok och några 
av råden från Ekerwalds informanter är föräldrarnas rätt att vara vuxna och inte be-
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jaka barnets alla idéer, ett ideal där en auktoritetsförälder bygger sin relation till dot-
tern på sitt vuxenansvar. Denna bild understryks också av en dotter som menar att 
papporna behöver stärkas i sin fadersidentitet:

Jag tror på att ge dem, de här fäderna, en bekräftelse… att de har sin föräldraroll, sitt 
föräldraansvar, inte bara skyldigheter. Inte bara skyldigheter utan också rättigheter. Att 
de faktiskt har rätt att tillsammans bestämma en underårigs framtid, eller vad hon ska 
göra eller inte göra. Att de har rätt till det men inom vissa gränser, självklart… Det är 
ingen som säger att: ’Dina barn får ju göra vad de vill.’… Man strävar efter att fäderna 
ska abdikera från sin roll. Och det blir till ingens bästa egentligen. Inte blir döttrarna 
förtjänta av det, inte samhället. Ingen. (s. 119f ).

Konflikten mellan olika värdesystem framträder tydligt i citatet. Här ställs en mer 
auktoritär syn mot en mer ”demokratisk” (eller snarare uppgiven, enligt talaren). 
”Man” i det här fallet tillskrivs antagligen den offentliga hållningen i det svenska 
samhället, något som talaren vänder sig emot. Istället vill hon inte bara stötta den 
auktoritäre fadern genom bekräftelse, utan även upprätta honom genom att tala om 
”rättigheter”. Det kan ses som en kontrast mot det betydligt vanligare begreppet i 
svensk debatt, nämligen ”barnets rättigheter”.30 I jämställdhetsdiskussioner talas i 
och för sig också om mäns rätt till sina barn. Men rättigheterna handlar i det fallet 
om tidsmässigt umgänge med barnet (vid t. ex. föräldraledighet), inte om sättet en 
man skall vara pappa på.

Den dotter som går emot sin auktoritäre faders vilja riskerar att hamna i en kon-
flikt, som inte leder till en lösning. Istället riskerar hon bestraffning. Konflikter und-
viks därför i den mån det går enligt olika strategier. Den påtagligaste strategin är att 
acceptera den rådande maktordningen och att vaka över sitt beteende, så att det inte 
kan misstolkas eller associeras till sexualitet. Andra strategier, som måste tas till när 
det förväntade handlingssättet inte kan upprätthållas, är tystnad eller undvikande 
gällande det känsliga beteendet, att skämta om det och därmed göra det ”ofarligt” 
eller att använda sig av hjälpare av olika slag. Vi skall nu se om dessa strategier åter-
finns i ungdomsböckerna.

Konflikter kring respekt
Berättelsen Heder skildrar två parallella konflikter mellan fäder och döttrar. Å ena si-
dan svenska Siri som just har tagit studenten och som utan att invänta faderns tillå-
telse flyttar till Stockholm över sommaren. Å andra sidan klasskamraten Dana vars 
familj är från ”Mellanöstern någonstans”, som jag-berättaren Siri uttrycker det, och 
som utan att ha bett om lov har sökt och fått en dansroll i en musikal i Stockholm. 
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Kulturkrocken står både mellan Dana och vännerna Siri och Fanny, som Dana sö-
ker upp för att få hjälp, och mellan Dana och hennes övriga familj. Danas far skild-
ras som en man som vill ha fullständig kontroll över familjen, inte minst sedan han 
förlorat ett arbete: ”Det här är säkert svårt att fatta, men min pappa har bestämt allt 
för mig och mina systrar. Var vi gått, vilka vi träffat, vilka kläder vi haft, hur vårt hår 
varit uppsatt. Allt. Allt!” (s. 44)

Eskaleringen av faderns hårdare tag verkar också höra ihop med att hans döttrar 
utvecklas till kvinnor: ”När pappa slog en av mina småsystrar för att hon visat ma-
gen och haft mascara kände jag att jag inte kunde stanna kvar där. Det var helt otro-
ligt, som om han inte var sig själv längre. Jag hade aldrig trott honom om att göra 
något sånt. Han som alltid varit världens bästa pappa, vår pappa. Världens snällaste 
människa. Han var helt förändrad.” (s. 44) Orsaken sägs vara det förlorade arbetet. 
Förlorad kontroll på ett område ersätts alltså av försök till kontroll och makt över 
ett annat. Härtill kan också räknas den förlorade kontroll som många föräldrar upp-
lever i relation till sina tonåringar. Utsattheten i att leva i en främmande kultur kan 
förstås också skapa känsla av maktlöshet och undflyende kontroll över livssituatio-
nen. Här kan vi jämföra med Ekerwalds resonemang om att vissa vanor, som förs 
med från hemlandet, konserveras i den nya miljön. Priset är således att flickornas 
individuella behov av att bli kvinnor på det sätt som den omgivande kulturen före-
skriver (i det här fallet den svenska) inte respekteras.

Att familjen består av sju systrar och endast en bror beskrivs som ett misslyckande 
som tillräknas modern. När Dana berättar för familjen om att hon fått sin dansroll 
blir mamma glad, medan ”pappa bara skrek”. Händelseutvecklingen tar fart när 
pappan vänder sig till farbrodern, som försöker tala henne tillrätta: ”En anständig 
flicka som du kan inte stå på en scen och vifta med benen inför en massa karlar, det 
begriper du väl”, sa han.” (s. 45) Och i linje med ett associationstänkande anklagar 
farbrodern Dana för att ha träffat en pojkvän och börja leva ett ”dåligt liv”. Familje-
hedern står på spel och Danas, enligt farbroderns, respektlösa beteende beskrivs som 
något som också påverkar de andra (t. ex. att döttrarna aldrig kommer att bli gifta). 
Brodern kallar henne en hora – långt ifrån någon syskonlojalitet. Det är sedan far-
brodern, i allians med brodern, som levererar ett dödshot. Detta berättar Dana när 
hon rymt till Siri och Fanny i Stockholm, i berättelsens början. Dana själv beskrivs, 
från Siris horisont, som ”en svensk tjej. Mer anpassad än sina föräldrar.” (s. 47)

Som en helt separat berättelse inflikas en ung manlig invandrares perspektiv på 
sitt liv, med evigt jobbsökande och namnbyte. Men denna berättelse övergår sedan 
till att handla om skammen och ilskan över att ha en syster som vägrar gifta sig med 
en kusin och om en far som är alltför svag. Det visar sig att dessa tilltal kommer från 
Danas bror. Ur hans synvinkel brister Dana i att visa respekt, genom att motsäga sig 
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bröllopet. Avsnitten är skildrade med ett enklare typsnitt, som skrivna på en gam-
mal skrivmaskin. Kanske är det ett försök att visa att brodern står för en ålderdom-
lig syn. Senare i berättelsen visar det sig att dessa avsnitt är delar av ett polisförhör. 
I det fallet visar typsnittet att det är polisen som är gammalmodig i arbetet med de 
här frågorna.

Handböckerna betonar respekt som ett viktigt inslag i relationen mellan far och 
dotter. I Heder ligger svårigheten i att det finns skilda synsätt på vad respekt innebär 
och på vad som skall respekteras. Är det individen eller kulturen som skall komma i 
första hand (se föregående avsnitt)?

Likt de flickor vi mött i forskningen om hederskulturer skildras Dana som med-
veten om den bestraffning som väntar, när hon går emot familjens vilja: ”Jag måste 
bestraffas, så är det bara. Har jag tur fryser de bara ut mig. Om någon frågar hur 
många barn min pappa har så räknar han inte mig. Jag blir utraderad. Det är gan-
ska vanligt. Har jag otur så blir det mer våldsamt. Kanske väldigt våldsamt.” (s. 93) 
I denna berättelse skildras således en tonårsflicka som går in i konflikten, istället för 
att undvika den (enligt de strategier som Andersson visar, se föregående avsnitt). Nå-
gon lösning tillhandahålls inte. Brodern försöker döda sin syster och blir fasttagen 
för mordförsök – därav polisförhöret.

Dana har dock sin bild av hur en lösning på konflikten skulle kunna se ut. Trots 
det låsta läget när hon en dröm om försoning med fadern och med modern, som 
valt faderns sida. Denna önskedröm beskrivs ingående och handlar om att fadern 
skall bekräfta att han älskar henne och skall se henne som den hon är. Den inleds 
med att pappan får rådet av en inflytelserik landsman att sluta fred med sin dotter. 
I drömmen ångrar pappan då att han lyssnat på dem, som anklagat honom för att 
inte ha kontroll över dottern – det vill säga att han protesterar mot maktordningen. 
Han inser att han istället borde ha bejakat hennes förhoppningar. I drömmen säger 
han: ”Du är framtiden, det förstår jag nu. Även om jag inte förstår vad du vill eller 
varför du vill det kan jag se att du inte har gjort något fel. Du står på mina axlar, jag 
bär dig mot framtiden. Jag ska inte döma dig. Jag ser nu att jag har varit hård. För 
hård. Eller snarare tillåtit min broder att vara för hård.” Drömmen slutar med att 
de gråter ut tillsammans och tar varandras händer (s. 119ff, citat s. 121). Dana blir i 
denna dröm sedd och bekräftad som individ och respekterad för sin vilja. Här be-
hövs inte heller något kompromissande med ärligheten.

I denna dröm om en lycklig utgång finns, liksom i flera av de verkliga fall vi sett 
prov på, en hjälpare som står utanför familjen och som engagerar sig i den. I Da-
nas fall rör det sig inte om en svensk person, utan om den inflytelserike landsman-
nen Mesud, det vill säga en person med auktoritet i paritet med en myndighetsper-
son. Men den person som har makt över fadern i berättelsens verklighet är farbro-
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dern, genom att han ”har ett jobb och pratar bra svenska”. Det ger honom ”en stark 
identitet som han utnyttjar” (s. 66f ) och han är den man som släkten lyssnar till. 
En verklig hjälpare skymtar också i berättelsen i form av en danslärare, som hjälper 
Dana genom en vit lögn inför föräldrarna, då hon söker sin dansroll.

Farbrodern beskrivs som den som huvudsakligen associerar unga flickors vilja till 
att bara handla om sex, medan fadern egentligen tror på dotterns dragning till själva 
dansen. Och liksom de flickor som presenterades i forskningen beskrivs Dana som 
en flicka som inte lever ut sin sexualitet, innan den rätte infunnit sig. Kriteriet är 
att hon själv får bestämma vem det är: ”Det dyrbaraste man har ska man inte slänga 
bort till någon vem som helst, utan spara till sin man. Men jag vill välja honom själv. 
Hellre dör jag än gifter mig med någon okänd medelålders kusin!” (s. 67)

Även om det här handlar om en tillspetsad situation, finns hos huvudpersonen 
Dana exakt samma behov av att bli bekräftad och sedd av fadern, som i andra berät-
telser om tonårsflickor (se ”Bekräftelse och närhet”). Här finns en längtan efter att 
bli förstådd och respekterad och att få dela känslor och uppleva fysisk närhet till ho-
nom. I just denna relation förekommer inga alternativa vägar för att undvika kon-
flikten och ingen försoning kommer heller till stånd mellan far och dotter. Istället 
för att acceptera maktordningen, har dottern gjort uppror mot den.

Strategier i försök att undvika konfrontationer
Försoning finns däremot i Det finns inga skridskor i öknen. Men vad som krävs för 
att den skall lyckas är ett batteri av strategier och kompromisser, bland annat med 
stöd från hjälpare. Denna berättelse har också två huvudpersoner från olika kulturer, 
svenska Sofia och Fatima, ursprungligen från Irak, som båda går i sjuan. Berättelsen 
är lik andra ungdomsböcker genom att den handlar om behovet av bekräftelse från 
sina föräldrar och om nödvändigheten av att föräldrar lyssnar på sina barn.

Precis som i Heder handlar det om en flicka som hamnar i konflikt mellan sin 
egen vilja och faderns, även om situationen till en början inte är lika hårddragen. Fa-
tima är strängt hållen av fadern och får inte cykla eller simma, inte gå till ungdoms-
gården eller på disco, eftersom det finns pojkar överallt. Fatima lyder sin far, vilket 
innebär att hjälpa mamma med hushållsbestyr även om hon har läxor, om han så be-
gär. Hon vill vara en god muslim, men tycker att fadern överdriver. Hon vill också 
gärna ha en svensk kompis men säger själv: ”vem står ut med en som inte får följa 
med på någonting alls av det som är kul?” (s. 10)

Hederskonflikten i berättelsen har sin upprinnelse i att Fatima inte får vara med 
och åka skridskor i skolan, eftersom fadern inte riktigt vet vad det innebär. Han as-
socierar till konståkning där man, enligt honom, ”dansar runt i genomskinliga bad-
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kläder” (s. 9). När Fatima undrar vad hon skall säga till läraren skriver fadern ett in-
tyg på ”att det står i Koranen att flickor inte får åka skridskor” (s. 11). Både dottern 
och modern försöker opponera sig mot denna uppenbara lögn, men måste vika sig 
för fadern. I slutet av berättelsen vänds detta tilltag emot honom av en hjälpare, Fa-
timas kvinnliga lärare, som ringt till en imam och frågat om skridskoåkning och fått 
svaret att det inte är förbjudet enligt islam. Fadern skäms över att ha ljugit om Kor-
anen och blir tvungen att ge sitt medgivande.

Men innan dess har Sofia försökt övertala Fatima att åka skridskor med henne. 
Fatima ser sin chans att få en närmare vän och ljuger för fadern för att kunna ta den 
förbjudna åkturen med Sofia. Men samtidigt är hon ständigt vaksam på att lyda fa-
dern i det som är viktigast, det vill säga att undvika kontakt med pojkar. Att vaka 
över områden som kan associeras med sexualitet är, som vi sett i forskningen, en 
strategi både hos föräldrarna och flickorna själva. När Fatima under skridskoturen 
med Sofia upptäcker att det finns pojkar i närheten, tänker hon: ”Hon har ljugit för 
pappa och gjort det hon inte fick, med det här blev för mycket. Att det inte skulle 
vara några killar med hade hon lovat och det skulle hon hålla, hon måste bort, bara 
bort därifrån det fortaste hon kunde.” (s. 51) Denna reflex får henne att åka ut på 
alltför skör is. Hon trillar i en vak och blir räddad av en av pojkarna, som bär upp 
henne på land. Därmed begås det brott som inte får ske, att en pojke rör vid Fa-
tima. Nu uppdagas hela situationen och konflikten med fadern tar en allvarligare 
vändning.

Redan när fadern besöker sin dotter på sjukhuset har något förändrats i deras re-
lation. Fatima ser en främling, istället för sin pappa. Och, som så många av ung-
domsböckernas tonårsflickor, försöker hon att uttolka hur denna förälder tänker 
och kommer att agera. Men hon lyckas inte och till slut säger fadern: ”Du är inte 
min dotter längre […]. Min dotter ljuger inte. Och hon låter inte pojkar ta i henne.” 
(s. 78f ) Men denna maning är inte menad helt och fullt och i nästa ögonblick ser 
Fatima i sin pappas ögon att hennes ”vanliga pappa” är tillbaka. Han uttrycker sin 
oro över att hon nästan dog. För att få behålla kontakten med den ”vanliga pappan” 
måste Fatima ta till en lögn:

”Mitt lilla barn”, sa han. ”Har dom lurat dej?”
”Ja”, upprepade hon med lika klar röst och struntade just nu i att det var en orättvis 
beskyllning. […] Hon var räddad. Alla förklaringar skulle bara förstöra. (s. 79)

Här tillämpas den undvikandets och tystnadens strategi, som Andersson fann hos 
sina informanter. Fatima kompromissar, inte med fadern men med sig själv, för att 
rädda relationen i stunden.

Eftersom Fatima lovat fadern att inte umgås med Sofia, måste hon tillämpa en 



Pappas flicka? · 423

Samlaren, årg. 127, 2006, s. 395–441

undvikande strategi även mot väninnan. Men samtidigt som hon försöker vara en 
lydig dotter, känner hon längtan efter att få bejaka vänskapen. Det blir anledningen 
till att konflikten med fadern tar fart igen. När Fatima hjälpt Sofia, som vid ett till-
fälle blir antastad, kommer hon sent hem och ställs till svars inför fadern. Utan att 
berätta hela situationen försöker Fatima säga att det var en nödsituation. Fadern, 
som är full av misstro över vad hans dotter kan ljuga ihop, tycks genomgå ytterligare 
en förvandling: ”Han var inte främlingen som skulle försvinna när han hade san-
sat sig, han var hennes vanliga pappa som redan hade kommit fram till vad famil-
jens heder krävde. / Han skulle slänga ut henne i snön så snart han var färdig med 
henne.” (s. 112f )

Fatimas nästa steg blir, i gemenskap med flera döttrar i ungdomsböckerna, att 
välja konfrontation. I ett vågspel utmanar hon honom, då hon konfronterar fadern 
med att ha ljugit. Hon vet nämligen att fadern inte berättat sanningen om varför 
familjen flyttade till Sverige. I samma stund som dottern riktar sin anklagelse mot 
fadern, ringer läraren och talar om att Koranen inte förbjuder skridskoåkning. Fa-
dern står alltså konfronterad med två lögner och därmed faller hans anklagelse om 
att dottern inte skulle vara att lita på. Ärlighet poängteras i diverse handböcker som 
grundfundament i relationen mellan far och dotter. Här träder bristen på den fram 
alltför naket för att döljas av strategier som tystnad, skämt eller patriarkal maktut-
övning (se ”En fråga om heder”).

Fadern får sin auktoritet som man och far hotad i den här situationen och spelet 
vidare kräver att han delvis får denna auktoritet tillbaka, för att inte tappa ansiktet. 
Modern, som knappt synts tidigare i berättelsen, spelar en viktig roll i detta spel. 
Genom att ställa försynta frågor puffar hon honom i rätt riktning och får honom 
att framstå som den som tar besluten. Även i situationen där läraren har korrige-
rat fadern angående skridskoåkning, är det han som officiellt ger sitt tillstånd: ”Det 
var Fatimas lärare”, sa han till mamma. ”Hon hade pratat med imamen … han … 
ja, i alla fall så gick jag med på att hon får följa med på skridskoutflykten.” (s. 115) 
Modern inträder i rollen som hjälpare och genom kompromissande kan även vän-
skapen till Sofia räddas: ”Låt Fatima vara med den där kompisen”, sa mamma. ”Då 
slipper hon ljuga.” […] Om hon inte ens får bestämma det kan det gå illa när hon 
blir äldre”, fortsatte mamma. ”Det har det gjort för många andra. Sa inte imamen 
något om det också?” (s. 118) Pappan ger med sig inför dessa skäl som å ena sidan 
inkluderar handböckernas förespråkande av ärlighet och kompromisser, och å an-
dra sidan hörsammar det patriarkala mönstret att följa den manlige, religiöse leda-
ren inom gruppen.

I denna berättelse får konflikten sin lösning och dottern behöver inte förskjutas 
från familjen eller leva under hot. Ordningen i familjen är återställd, delvis på grund 



424 · Marika Andræ

Samlaren, årg. 127, 2006, s. 395–441

av en kompromiss och delvis genom både kvinnliga hjälpare och en manlig aukto-
ritet utanför familjen. Maktordningen är oförändrad, åtminstone vad gäller de yttre 
rollerna bestående av en bestämmande, auktoritär far och en lydig dotter. Frågan är 
dock hur många gånger fasaden kan rämna, då undvikandets strategi avslöjas, utan 
att spelet undermineras i sin helhet.

I denna tredjepersonsberättelse är kapitlen benämnda efter den huvudperson vars 
synvinkel läsaren får följa de nästkommande sidorna. Växlingen står mellan Sofia 
och Fatima, men mitt i berättelsen inflikas ett kapitel som heter ”Ali”. Det skild-
rar Fatimas pappas perspektiv, när han får reda på att dottern ligger på sjukhus. På 
samma sätt som Fatima uppfattar sin far som en främling, ser Ali sin dotter som en 
främmande person som agerat mot hans vilja: ”Jag trodde aldrig det om henne. Hon 
är en annan än den jag har trott, en främling. Hon har säkert ljugit om en massa an-
nat också. Tänk om hon är en sån där som byter kläder på väg till skolan! Dom går 
runt i korta kjolar utan att föräldrarna har en aning om det … och pojkarna …tänk 
om dom har tagit på henne! Då är hon inte min dotter längre!” (s. 60f )

Vi har sett flera exempel på fäder som tycker att deras döttrar har blivit främ-
lingar. Fäderna står frågande inför döttrarnas nya beteende, när de uttrycker – och 
gör handling av – en egen, oppositionell vilja. I Allt är mitt fel, förstås blir far och dot-
ter främlingar genom faderns fysiska frånvaro, då han av passivitet har låtit relationen 
till dottern rinna ut i sanden. Dottern får konstatera att hon ”blivit så främmande för 
honom”, medan fadern får ställa frågan: ”Hur blev det så här med oss?” (s. 75f )

Det motsatta motivet, att en far förvandlas till en främling inför dotterns ögon, 
kan ses som ett uttryck för separationen då dottern håller på att bli vuxen och skall 
frigöra sig. I den processen måste fadern i viss mån bli en främling, istället för 
den självklara stommen att luta sig mot. Men förvandlingen är smärtsam, eftersom 
flickan fortfarande är beroende av att ha tillgång till sin far och är rädd att förlora 
denna rätt (se citatet i uppsatsens inledning). Främlingskapet väcker rädslor hos 
både fäder och döttrar, av förlorad närhet eller förlorad kontroll.

De fäder som vi mött i ungdomsböckerna om hedersproblematik framställs som 
överdrivet kontrollerande, grundat på ett behov av att skydda sina barn från faror. 
Ansvaret för döttrarna har en mycket hög prioritet. I det ansvaret tycks ingå att dött-
rarna måste beskyddas inte bara från andra män utan också från sig själva. Fäderna 
axlar ett vuxenansvar men på bekostnad av flickornas frihet, eftersom den i sig ses 
som hotande. Fäderna skildras också som starkt frustrerade över att inte kunna kon-
trollera situationen. Döttrarna å sin sida vill göra fäderna till viljes för att inte såra 
dem, även om det inte sker till vilket pris som helst. När fadern förvandlas till des-
pot rycker Dana i Heder sig fri, istället för att acceptera maktordningen eller ”res-
pektera” släktens inställning. Den yngre Fatima reagerar istället tvärtom och försö-
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ker att blidka fadern. Hon tvingas därigenom att använda strategier för att undvika 
konflikter, som att vaka över sitt beteende gentemot pojkar och att undanhålla viss 
information – det vill säga en tystnadens strategi, på bekostnad av ärligheten. Men 
genom hjälpare får hennes konflikt med fadern en lösning på kompromissens väg. 
Utåt sett följer dock spelet ett accepterande av maktordningen.

Bekräftelse och närhet

Vem får bekräftelse och trygghet?
Vid det här laget har vi hunnit se flera exempel på att tonårsdöttrarna längtar efter 
att bli bekräftade av sina fäder. Enligt Arvidsson är detta faderns angelägnaste upp-
gift: ”Att ’se barnet’ är mycket viktigare än huruvida du använder en auktoritär eller 
demokratisk uppfostran, barnet blir relativt lyckligt oavsett hur du väljer att upp-
fostra det. Det är de ’osedda barnen’ som blir olyckliga och i många fall får andra 
problem senare i livet.” (s. 41)

Faderskapsforskningen utgår å sin sida från fädernas behov av bekräftelse. Plan-
tin konstaterar, med en historisk tillbakablick, att mäns attityder idag har föränd-
rats i riktning mot att familjen är viktigare än yrkeslivet. Detta styrks i hans egen 
forskning där intervjuade fäder beskrev ”faderskapet som en trygghet, något bestän-
digt eller något som gav en djupare bekräftelse på den egna personen än vad arbets-
livet kan erbjuda” (2003a, s. 153). Även etnologen och faderskapsforskaren Charlotte 
Hagström ser hos sina informanter att intimitet och närhet är viktiga utgångspunk-
ter för fäder (i det här fallet småbarnsföräldrar). Hon tolkar det ur ett modernitets-
perspektiv som ”ett uttryck för en längtan efter något fast och hållbart i en värld 
stadd i allt större förändring”. (s. 242) Relationen till barnet blir den enda som säkert 
består, till skillnad från andra relationer (s. 243). Männen söker efter att få ta emot 
den trygghet som en fadersidentitet innebär, särskilt i upplevelsen att det är en roll 
som inte kan tas ifrån dem. Man kan undra om möjligheten att ge trygghet, det vill 
säga det som barnet behöver mest av allt, är en aspekt som vägs in eller inte.

Trots mäns längtan efter familjebildning jobbar fäder heltid och står för 2/3 av fa-
miljeinkomsterna, medan mödrar arbetar deltid (SOU 1998:6). Av föräldraledighe-
ten tar fäderna endast ut ca 14 % (RFV 2003). Vad gäller familjearbetet utför fäderna 
endast en femtedel av allt hushållsarbete, ofta begränsade till vissa områden. Kvin-
norna ägnar mer tid åt barnen i hemmet, medan män ägnar mer tid med barnen ut-
anför hemmet, i lek och fritidsaktiviteter. De svenska fäderna utför fortfarande en 
betydligt mindre del av det oavlönade arbetet i familjelivet jämfört med kvinnorna. 
Männen uttalar sig ofta för en ökad jämställdhet mellan könen, men Plantin pekar 
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på att fäderna mer ”tycks ha ökat sitt engagemang i barnen, än i det reguljära hus-
hållsarbetet” (2003a, s. 157).

Däremot kan praktiserandet förändra attityder, påpekar Plantin: ”Framförallt de 
flexibla männens tankar och handlingar gör gällande att ju mer engagerade och del-
tagande männen är i omsorgen om barnen och hemmet, desto mer förändras deras 
syn på manlighet i allmänhet och på sig själva i synnerhet.” Det är en utveckling som 
går tvärs över klassgränserna, även om männen i tjänstemannahushållen var något 
mer könsöverskridande i sina handlingsmönster (2001b, s. 236f ).

Hur framställs fädernas engagemang i ungdomsberättelserna? Hur reagerar dött-
rarna på deras beteende? För Dana i Heder ges inget uttrymme för den bekräftelse 
från faderns sida som hon drömmer om (se ”Konflikter kring respekt”). Men i slu-
tet av denna roman uttrycks ändå en öppning för de fäder som är beredda att lyssna 
på sina döttrar och respektera deras vilja, något som verkar försvåras av starka släkt-
band utanför den primära familjen. Det allra viktigaste är emellertid, enligt huvud-
personen Siri, att fäderna visar engagemang och känslor för sina döttrar, det vill säga 
att de bekräftar dem: ”Bara en sak kan vara värre än pappor som bryr sig för mycket 
om sina barns framtid: pappor som skiter i allt.” (s. 116) Att visa känslor poängterar 
också Arvidsson, liksom att bry sig om och att ”se” sin dotter (se ovan).

Siri anser sig vara en vuxen, myndig person: ”Jag hatar att pappa inte kan se att jag 
är vuxen nu! Han tror inte att jag klarar någonting!” (s. 23) Denna förtroendekon-
flikt utgår från huvudpersonens försök till frigörelse och frustration över att inte bli 
respekterad som en ung kvinna med egna planer för sitt liv. Deras konflikt löser sig 
emellertid, efter ett antal lögner och konfrontationer och slutar med en försoning i 
glädjetårar. Dottern blir bekräftad i sitt val, om än med viss ambivalens från faderns 
sida (se ”Kommunikation som nyckel”).

I Allt är mitt fel, förstås känner sig Sofie utanför, när modern och fadern efter en 
separation bygger upp ett nytt liv tillsammans. Sofie är avvaktande, inte bara av 
rädsla för att själv bli sviken, utan också för att mamman åter skall bli övergiven och 
ledsen. Som många unga flickor skildras Sofie som ytterst skicklig på att avläsa sina 
familjemedlemmars känslolägen. I berättelsen Vykortsmamma försöker huvudperso-
nen till och med att upprätthålla denna förmåga på telepatisk väg, med en mamma 
som lämnat familjen (se ”Att ha och vara en förebild”). Men Sofie upplever också en 
saknad över att pappan inte längre är insatt i vad som rör sig i hennes liv. Fadern har 
befunnit sig både fysiskt och emotionellt på avstånd. Problematiken är densamma 
som uttrycks i handböcker för fäder respektive döttrar: flickan saknar sin pappa som 
någon som bryr sig om och delar det som händer henne.

Sofie får till sist det efterlängtade beviset på att pappan vill vara en aktiv part i 
hennes liv. Men det sker inte i samband med att han flyttar in till familjen igen, utan 
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när han uppvaktar Sofie med en speciell present på hennes födelsedag: ”Det är en 
Nokia. Den bästa mobiltelefonen. Jag har aldrig ens bett om en, jag vet att det är 
en alltför dyr leksak, något som bara andra har, aldrig jag. Jag tittar på pappa, utan 
ord.” (s. 140) Att det är pappans egen gamla telefon som hon får överta, för att han 
har fått en ny på jobbet, förtar inte glädjen: ”Sedan börjar han visa mig funktio-
nerna. Hans iver är så rar, som en riktig pappas.” (s. 140) Känslan av att vara utvald, 
av att just hon fick telefonen är det mest väsentliga: ”Pappa hade bara en telefon, och 
Kalle är ju hans [biologiska] son. Men han gav den till mig. Då vill han nog verk-
ligen vara min pappa.” (s. 140) Faderns känslomässiga bekräftelse, konfirmerad ge-
nom handlingar, är den främsta önskningen från dotterns sida. Den tidigare brustna 
kommunikationen kan börja återupptas.

I de här studerade ungdomsböckerna förekommer både fadersgestalter som bris-
ter i att bekräfta sina döttrar och sådana som visar en begynnande förmåga. Som vi 
såg tidigare är det ofta döttrarna som får igång en kommunikation med fäderna, ef-
ter någon form av konfrontation (se ”Förebilder, ansvar och kommunikation”). Vad 
gör döttrarna för att kompensera den bekräftelse de inte får? Det besvaras härnäst.

Den efterlängtade närheten
Sociologen Thomas Johansson utgår i sin studie av faderskap från begreppet från-
varo. Han menar att det finns en schablonbild av fadern som just frånvarande, tyst, 
svårtillgänglig och emotionellt reserverad och vill söka sig bortom denna. Bland an-
nat vänder han sig till skönlitteraturen för att finna fadersbilder. Där hittar han till 
exempel skildringar av positiva minnen kring faderns kropp, något som tycks ha 
förmedlat en trygghetskänsla. Johansson menar att vissa delar av faderskapet bort-
trängs för att de inte passar in i könsdiskursen, men att de ”motbilder som trots 
detta tränger fram och når våra sinnen pekar mot en annan verklighet. Den kropps-
lige, doftande, intime och trygge fadern är också omvårdande. Han präglas av om-
sorg och av en förmåga till empati och inkännande.”31 Betoningen på den mentala 
och emotionella närvaron såg vi också i Plantins faderskapsstudier. Han fann att den 
känslomässiga nivån var mer avgörande för mäns positiva upplevelser av den egna 
fadern, än den fysiska tid de fick med honom (se ”Att ha och vara en förebild”).

Johansson pekar på två typer av omhändertagande och samtidigt patriarkala fa-
dersgestalter: en kontrollerande, auktoritär och en jämlik, omsorgsinriktad. Den 
sistnämnde saknar han i många berättelser. Dock finns skildringar av tidiga minnen 
där fadern förmedlat värme och närhet, egenskaper som senare i livet försvunnit. I 
relationer mellan far och dotter tycker sig Johansson däremot oftare finna en mer 
integrerad bild av fadern.32
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Det har skett en marginalisering av de omsorgstagande männen, menar Johans-
son, vilket lett till en endimensionell bild av fäder: ”Att fokusera mäns förmåga till 
omsorg, deras omsorgsrationalitet, är också att påbörja skrivandet av en annan be-
rättelse om manlighet och faderskap.” (s. 181) Är detta något som lyfts fram i ung-
domsberättelserna om fäder och döttrar? I Vykortsmamma har mamman lämnat fa-
miljen och kvar är far och dotter. Dottern längtar efter faderns uppmärksamhet och 
fnyser samtidigt åt den. Till skillnad från flera andra berättelser framställs fadern 
ändå som lyhörd inför dotterns behov och med ett bekräftande språk bortom den 
verbala kommunikationen. Den fysiska närhet som skildras är inte ett maktspel och 
inte laddad med sexuella känslor. Däremot finns en sexuell underton i konkurren-
sen med faderns vän, och som det senare visar sig älskare, Leon. Här är det alltså en 
annan man och inte modern – som Edström iakttog i de äldre ungdomsböckerna – 
som blir den sexuella konkurrenten. I mötet med honom kan dottern spela ut käns-
lor som egentligen berör relationen till fadern:

”Du sitter i min saccosäck.”
”Vadå då. Du har ju en plats.”
”Men jag hade fixat till den där kudden perfekt och du sabbar den med din enorma röv 
och dräller jordnötter över hela den. Ge mig fjärrkontrollen. Jag vill se film.”
Jag sträcker mig efter den och han skjuter undan mig. Jag känner lukten av jordnötter 
i hans andedräkt när jag kämpar för att få fjärren.”
”Lägg av. Jag var här först. Har du inga läxor att göra?”
”Man får inte läxor första dan. Har du inget jobb att sköta?”
”Jag jobbar hemma idag.”
”Nej, det gör du inte. Du sitter i min saccosäck och glor på tv i mitt hem när du egent-
ligen skulle jobba. Och pappa är inte här. Du borde inte vara här.” (s. 18)

Denna maktkamp om pappans uppmärksamhet blir extra spänd av att det är Leon 
som är orsaken till att modern gett sig av. Leon skildras med typisk styvförälderspro-
blematik. Från ett underläge försöker han att bli accepterad av – och blir emellanåt 
frustrerad på – det barn som kommit med på köpet i den nya relationen. Gwens 
känslor är blandade: ”Jag gillar honom ju nästan när han inte försöker få mig att gilla 
honom.” (s. 22) Hon bemöter honom med tonårig provokation. När Leon ritat en 
bild av henne som en försoningsgest, säger hon till sin far: ”Hälsa Leon att jag tyckte 
om det. Säg att jag gillar att han gav mig stora tuttar.” (s. 22) Att provokationen blir 
sexuell kan ses som ett uttryck för dotterns frustration över faderns nyfunna homo-
sexualitet, som exkluderar både henne och modern som objekt.

Gwen uppskattar de stunder hon har fadern för sig själv och får tillgång till den 
känslomässiga kontakt och omsorg hon annars saknar: ”När det bara är han och jag 
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blir hans ögon ibland alldeles mjuka. Det är som att hans mjuka ögon vore nyska-
lade lökar, så som de får mina ögon att rinna.” (s. 41) Samtidigt är det dottern som 
bromsar när pappan försöker ta del av det som får henne att gråta, även om hon nju-
ter av den fysiska närheten: ”Han håller om mig länge. Jag tittar på en oliv som lig-
ger på bordsduken och hör hans andhämtning. Pappa pussar mig på huvudet, ger 
mig en kram och släpper mig. Han torkar mina ögon med tummarna och ler sitt få-
niga sneda grin.” (s. 42) Faderns kroppslighet ger trygghet, i enlighet med Johans-
sons resonemang. Kommunikationen och bekräftelsen sker på det fysiska planet, 
trots att dottern inte berättar ”allt” (jfr med Dahlgren och Claezon). Fadern repre-
senterar istället trygghet genom att finnas närvarande, på dotterns villkor. Det hand-
lar alltså inte om någon reflexivt ”ren relation” som kräver ett fullständigt utbyte av 
förtroenden (se ”Att vara tonårspappa och man”).

Bitvis kan detta fadersporträtt påminna om den nya 1970-talsmannen som Ed-
ström definierade som han ”som vågar visa känslor och avslöja sin rädsla och osä-
kerhet, som har en varm anknytning till sina barn” (s. 53). Denne fader är en undan-
tagsgestalt i de här ungdomsböckerna. Han gestaltar däremot det ideal som flick-
orna i de andra berättelserna väntar på men inte får uppleva (mer än delvis). Som vi 
sett tacklas detta bland annat genom att fäderna ursäktas för sina tillkortakomman-
den (se ”Vuxenansvar”).

Föräldrarna kan också uppfattas som främlingar, vilket vi har sett exempel på (se 
”Ärlighet och respekt”). Men trots främlingskapet skildras en längtan efter närhet 
till dem. Det sker bland annat i Ingen grekisk gud, precis. Huvudpersonen Laura sak-
nar både den fysiska, mentala och sociala närheten och möjligheten till identifika-
tion. Det mest påtagliga problemet i relationen mellan Laura och hennes föräldrar 
är den bristande kommunikationen (se ”Kommunikation som nyckel”). Gång på 
gång skildras försök som kommer av sig: ”Hennes tafatta hand som gör något på 
mitt huvud som kunde likna en smekning. En suck som kanske betyder något bra, 
kanske något dåligt. Och går ut från mitt rum och ingenstans kom vi, ingenting blev 
egentligen sagt.” (s. 76). Huvudpersonen längtar efter en vuxen ”som kunde trösta 
och ge råd” (s. 93), som älskar utan förbehåll eller krav och som finns närvarande: 
”Mamma knackade inte försiktigt på min dörr, gläntade inte först, öppnade inte och 
kom in och satte sig på sängkanten. Hon frågade inte med sin mjukaste röst hur jag 
mådde, föreslog inte att jag skulle strunta i att gå till skolan, inte heller sa hon att 
hon skulle strunta i att gå till jobbet. Ännu mindre hade hon en idé om att vi två 
skulle åka in till stan, gå och kika lite på julklappar, ta en fika på ett mysigt kafé.” (s. 
119) Laura drömmer om en omtänksam mamma som prioriterar henne och vill um-
gås med henne och som både förstår när hon behöver göra en extra insats och kan 
verkställa den. Genom att modern endast är fysiskt men inte mentalt närvarande, 
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kan hon inte uppfylla det. Hon ser inte dotterns behov, vilket både forskning och 
handböcker lyfter fram som avgörande för barnets positiva relation till sin förälder 
(se Johansson resp. Plantin i avsnittets inledning).

Pappan å sin sida försöker visa sina omsorger genom ett ”görande” (genom att 
t. ex. ta med dottern på en skidtur). Men den för dottern eftersträvade bekräftelsen 
uppstår först då fadern visar empati och dessutom berör henne fysiskt. Det vill säga 
en närvaro som uttrycks på flera plan:

Pappa såg på mig. Han flyttade sig närmare mig och lade sina båda händer om mina 
som fortfarande höll i glaset.
– Det är inte ditt fel.
Jag kände hur gråten växte upp från magen.
– Det är inte du som är orsaken till att hon mår dåligt. Att hon tagit en tablett nu.
Tårarna brände under ögonlocken. Jag kunde inte minnas när pappa sist hade tagit i 
mig på det viset.
– Hon kommer knappast att kunna prata om det själv med dig. Hon har stängt inne 
det för länge. Vi får nog räkna med det.
Vi. Vi fick nog räkna med det. Pappa och jag. (s. 155)

Närvaron skapar känslan av tillhörighet. En kommunikation tar sin början och där-
igenom en gryende bekräftelse mellan far och dotter. Vi kan jämföra med Plantins 
iakttagelse att ett praktiserande kan förändra attityder, då fädernas engagemang ökar 
ju mer de utövar omsorg om sina barn (se föregående avsnitt).

Gråt är ett återkommande motiv, skildrat både som ett empatibevis och som nå-
got svårhanterligt. Överklassflickan Sofie i Jag ser mig själv i en stulen spegel visar sig 
vara psykiskt sjuk. Vi får skildringar ur såväl dotterns som faderns synvinklar: ”So-
fie, tänker han. Min lilla flicka. Tårar blänker i hans ögon. Så rörd blir han av mu-
siken, eller är det något helt annat som får honom att gråta?” (s. 25) Liksom i an-
dra berättelser finns här en dotter som ser sin pappas rådvillhet: ”Hennes pappa står 
ofta i dörröppningen när hon spelar, med tårar i ögonen, ja, han gråter, han kan inte 
låta bli. Han fattar att Sofie kämpar för sitt liv. Handlade det om pengar skulle hon 
inte behöva det, då skulle han kunna köpa henne fri, för han har pengar […]. Det 
hjälper henne inte alls. Det förstör inte för henne heller. Det spelar helt enkelt ingen 
roll.” (s. 151) Dottern registrerar sin faders gråt, men den uppväcker inga ömhets-
känslor. Istället för dotterns förståelse (jfr med ”Förebilder, ansvar och kommuni-
kation”) är det faderns egen synvinkel som framställer honom ursäktande, med en 
”göra så gott man kan-inställning”:
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Nej, nej, han gråter inte! Pappor gråter aldrig. Han drar över ena kinden med avig-
sidan av handen. Handen blir inte våt alls. Pappor behärskar sig. Det måste de göra. 
Vem skulle ta hand om en pappa som bryter ihop? Det är ju papporna som ska ta hand 
om.
 De ska vara stora, starka och trygga och han är allt det där. Han är en riktig jätte-
bamsing till pappa, nästan två meter lång i strumplästen, och han har gjort sitt bästa 
för att skydda sitt barn. Hon har fått trygghet och kärlek och ett gott hem så han 
behöver inte skämmas för någonting. Går någonting snett så är det faktiskt inte hans 
fel, han har gjort sitt bästa hela vägen, mer kan man inte begära av någon, inte ens av 
en far. (s. 25f )

Pappan skildras som ambivalent i sin hållning till denna traditionella fadersbild. Å 
ena sidan försöker han rätta sig efter den könsstereotypa fördomen att inte gråta (el-
ler erkänna sin gråt), å andra sidan finns en implicit protest mot den papparoll som 
kräver att fäder skall vara starka och trygga – och som ironiskt nog inte verkar fin-
nas, vare sig i forskningsresultaten eller i ungdomsberättelserna.

Annars har vi sett ett flertal exempel på just gråtande fäder. Att se pappan berörd 
är något som tonårsdottern både fasar för och längtar efter. Riinas pappa, i samma 
roman, börjar gråta vid ett tillfälle när systern Jaana är påstridig med frågor om mo-
dern. Riina försöker lindra det hela, medan systern fortsätter med sina attacker. Re-
aktionen blir ett vredesutbrott från fadern som menar att han velat bespara dem sin 
sorg och sina bekymmer. Dock övergår situationen till en kommunikation om mo-
dern. Här får faderns tårar representera en del av läkningen av en konflikt.

Det sker också i Heder. Siri drar i det längsta på att berätta om sina planer för 
pappan, eftersom hon vet att det sårar honom. När det väl sker börjar han gråta av 
uppgivenhet. Men när de i slutet av berättelsen försonas, fälls istället tårar av lätt-
nad, vilket för dem närmare varandra. Dana däremot, får vänta förgäves på att hen-
nes dagdröm skall besannas, där hon och fadern gråter ut tillsammans i försoning-
ens tecken.

Nära vänskap
Kontrasten till den berörda pappan är fadern som inte bryr sig alls (Heder, s. 116). I 
Det finns inga skridskor i öknen skildras han som en frånvaro i Sofias liv. Sofia fram-
ställs som en flicka som bär en mask gentemot världen, eftersom hon har svårt att 
hantera känslor kopplade till att vara både behövande och behövd. Så har också hen-
nes far lämnat hemmet fysiskt och hennes mor lämnat det mentalt under lång tid. 
Besvikelsen över faderns frånvaro hanteras genom att hon stänger in känslorna och 
vägrar att prata om dem. Denna inre ”pappa och dotter-konflikt” får i berättelsen en 
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antydan till lösning genom den begynnande vänskapen med Fatima. Hon ser Sofias 
sår men är beredd att vänta tills Sofia själv vill prata om det (s. 47). Denna nya vän-
skap är ett av flera exempel på hur en jämnårig person ersätter en svikande, oförstå-
ende eller oförmögen förälder.

I både Vykortsmamma och Det är mitt fel, förstås skildras uppkomsten av en nära 
vänskap som det som leder huvudpersonen i rätt riktning, från destruktivitet till ut-
veckling. Centralt är att våga känna tillit och att känna sig behövd. Vänskapen till 
en jämnårig kamrat blir den relation som kompletterar, eller ersätter, den inte alltid 
närvarande föräldern: ”Jag drömmer att Clara ser rakt igenom en spökupplaga av 
mig med sin röntgenblick. Sedan förvandlar hon mig från genomskinlig till riktig 
[…].” (s. 87) Väninnan Clara hjälper Gwen att känna sig synlig igen (se ”Att ha och 
vara en förebild”). På så sätt kan hon helt lämna den frånvarande modern bakom 
sig och samtidigt acceptera den nya situationen, det vill säga en familj som består av 
henne, pappan och Leon.

Laura i Ingen grekisk gud, precis är förälskad i läraren Anders och beundrar hans 
litterära och musikaliska sidor. Genom honom får hon också bättre kontakt med 
klasskamraten Stefan, som visar sig skriva musik och som inbjuder Laura att skriva 
en låttext. I denna process kan Laura föra över sin förälskelse i läraren till ett be-
gynnande intresse för Stefan. Bekräftelse från en vuxen byts mot bekräftelse från en 
jämnårig. Stefan beskrivs också som trygg och förstående, alltså en ideal fadersgestalt 
(s. 139). Edström fann ett återkommande mönster, där pojkvännen blir den verklige 
fadersgestalten, i den äldre ungdomslitteraturen. Så framträder han oftast inte i se-
nare berättelser.

Även Riina i Jag ser mig själv i en stulen spegel ersätter sin något initiativlöse far och 
den döda modern med relationer till jämnåriga. Hon möter dels en väninna som be-
kräftar henne på djupare nivåer och dels kommer en pojkvän in i handlingen. Han 
skildras inte som en ny fadersgestalt, men i likhet med Ingen grekisk gud, precis är det 
dragningen till musiken som för honom och Riina samman.

Brottet med föräldrar som inte förstår eller förmår är än påtagligare för Dana i 
Heder. När hon går emot föräldrarnas vilja, angående drömmen om en danskarriär, 
finns ingen annan väg än en brytning med familjen. Hon skildras som medveten 
om att framtiden kan innebära ensamhet och utsatthet: ”En ensamhet utan ände. 
Ett hot utan slut. En nöd kantad av välvilliga men oförstående vänner och klent be-
gåvade poliser. En skräck som bara hon kände namnet på.” (s. 122) De ljusglimtar 
som skildras i Danas utsatta läge är, förutom satsningen på dansen, att hon träffar 
en man från samma ursprungsland som hon och att hon inte släpper hoppet om att 
familjen skall vilja träffa henne igen i framtiden.

Flickorna i de här studerade ungdomsböckerna längtar efter att bli bekräftade och 
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sedda som de personer de är. Huvudpersonerna söker bekräftelsen hos föräldrarna, 
men finner den bara delvis eller inte alls. Mödrarna är påfallande ofta döda och fy-
siskt eller mentalt frånvarande. Döttrarna längtar efter såväl fysisk som emotionell 
närhet och de efterfrågar tydligare fadersgestalter, som klarar av att vara vuxna. Men 
papporna skildras inte som några mogna män, utan framställs antingen som över-
drivet kontrollerande eller rätt tafatta. Att fäderna inte är särskilt ideala ursäktas med 
ett resonemang av typen ”de ju bara är människor”. Flickorna framstår däremot som 
vuxna och mogna. Till skillnad från fäderna ser och förstår de mycket av det som 
händer omkring dem. Det gäller inte minst föräldrarnas reaktioner som de ständigt 
läser av och tolkar. Genom detta iakttagande ser de fädernas tillkortakommanden. 
Men istället för att bli arga på att fadern inte finns där som den förebild de längtar 
efter, intar flickorna en förstående hållning. De accepterar fadern som liten och svag. 
De ger upp honom som förebild och vänder sedan sitt behov av en jämbördig rela-
tion – eller någon att se upp till – mot en väninna eller pojkvän.

Edström pekade på motivet att flickan vänder sig till en nära kvinnlig vän eller 
pojkvän, efter att ha frigjort sig från fadern, i de äldre ungdomsböckerna. I den se-
nare litteraturen ser frigörelsen annorlunda ut, men motivet att vända sig till den 
nära vännen eller pojkvännen återfinns i bok efter bok. Hur kommer det sig? En 
relation till en förälder innebär för barnets del alltid ett beroende – vare sig föräld-
ern tar sitt ansvar eller inte. Det är en relation som är svår att förändra och som ge-
nom sitt biologiska och sociala band är ofrånkomlig. Finns väninnan eller pojkvän-
nen med som en fingervisning om att framtiden kan te sig ljus och att utveckling 
är möjligt, trots den besvärliga relationen till pappan? Genom den nya relationen 
framstår huvudpersonen inte längre som bakbunden, vilket indikerar att livet kan 
påverkas i en positiv riktning. Även om den svenska ungdomsboken emellanåt har 
beskyllts för att vara alltför mörk är flertalet berättelser präglade av viljan att för-
medla hopp till läsaren. Eller uppvisar dotterns övergång från fadern till en pojkvän 
eller väninna människans (flickans/kvinnans?) omättliga behov av bekräftelse via lo-
jalitetsformade relationer?33

Fäder och döttrar – då och nu

Hur står sig över lag den bild Edström fick fram i ungdomslitteratur från 1970- och 
det tidiga 1980-talet mot senare verk? Edströms utgångspunkt att pappan är vilsen i 
sin papparoll, inringar väl den far som skildras i 2000-talets ungdomsböcker. Men 
rörelsen från patriark till kompis känns passerad, då kompispapporna varken fram-
ställs som ett ideal eller en realitet. I de senare ungdomsböckerna famlar fäderna 



434 · Marika Andræ

Samlaren, årg. 127, 2006, s. 395–441

fortfarande efter en riktning eller så håller de benhårt fast i en auktoritetsroll som 
inte längre bär.

Pappan har upphört att vara den store vägledaren, som vågar visa känslor och 
som har en varm anknytning till sina barn. Relationen framställs i linje därmed inte 
heller som lika positiv och meningsfull som i den äldre litteraturen. Men i de fall 
då fäderna antingen utvecklar sitt vuxenansvar, visar sina känslor, kan säga förlåt el-
ler upphör med att vara oärliga och fega visar berättelserna på möjligheten till att 
en god relation utvecklas med ömsesidig respekt och fungerande kommunikation. 
Detta är som vi sett det centrala budskapet i Hans Arvidssons pappa-handbok Man-
nen som kunde tala med sin tonårsdotter.

Edström fann en far som var en villig samtalspartner och ersättare till den brutna 
och känsliga relationen mellan mor och dotter. Detta mönster framträder inte som 
en självklarhet i de senare ungdomsböckerna. Ett undantag finns i den framväxande 
kontakten mellan far och dotter i Ingen grekisk gud, precis. Mer kontaktsökande med 
tiden, om än inte i verbal form, är också fadern i Vykortsmamma. Dessa relationer är 
dock inte en förutsättning i berättelsernas utgångsläge, utan en framväxande antyd-
ning. De skildras inte som något givet, utan som något flickorna längtar efter.

Att döttrar blir sina fäders stöd och en ersättare till modern är ett mönster i den 
tidigare ungdomslitteraturen, enligt Edström. Det tar sig ibland uttryck i ett ”tri-
angeldrama” där modern skildras som svikare och negativ motpol och där relationen 
mellan far och dotter får erotiska undertoner. I ungdomsböcker mer än tjugo år se-
nare finns en längtan efter fysisk och mental närhet till fadern, som dock inte är ero-
tisk, utan snarare ett uttryck för dotterns behov av att bli sedd och bekräftad som in-
divid. Men mönstret blir ändå könspräglat, genom att den stödjande funktionen le-
ver kvar. I sin nya tappning avkrävs dock inte döttrarna längre att vara ett stöd, utan 
de tar själva på sig att tolka, förstå och förlåta sina handfallna fäder. Flickan kliver 
inte heller in som en förtrogen i faderns brottande med egna problem. Hon fram-
står fortfarande som vuxen och stark, medan fadern blir ett tröstat barn. Men fokus 
har flyttats från relationen mellan fadern och modern och dess problem till relatio-
nen mellan fadern och dottern.

Samma paradox återkommer i både äldre och senare litteratur: fadern uppträder 
å ena sidan inte som en förebild och en vuxen, men formar å andra sidan ett tradi-
tionellt könsuppdelat mönster i par med dottern. I flera fall lämnar dock döttrarna 
sina fäder bakom sig och går vidare. Liksom i Edströms studie är det främst pojk-
vänner och nära kvinnliga vänner som i slutänden står för den konstruktiva delen i 
flickornas liv och som bekräftar dem som individer.

Att relationen mellan könen är bunden av samhälls- och kulturmönster blir tyd-
ligt i ett motiv som endast återuppstått i berättelserna om hedersproblematiken. 
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Det handlar om att flickan ställs på ett prov, där det gäller att visa solidaritet med 
fadern, samt att hon vill undvika konflikter med honom. Grunden till de konflik-
ter som trots allt uppstår skiljer sig dock åt. I de tidiga berättelserna handlar de om 
att flickans ställning som faderns närmaste hotas. I hedersberättelserna handlar de 
istället om dotterns delvisa frigörelse från både fadern och ursprungskulturen. Den 
äldre litteraturens skildring av modern som den konfliktsökande och dottern som 
den förmedlande har sin raka motsats i de senare berättelserna. Där är modern död, 
frånvarande eller anpassar sig efter mannen, medan dottern försöker bygga upp sitt 
eget liv, ibland med kompromisser, ibland genom att gå emot faderns vilja.

Edström beskriver en pappa som framställs som tillhörande medelklassen och 
samtidigt icke-borgerlig. Den sociala tillhörigheten i de senare berättelserna är of-
tast vagt tecknad. Det är endast Ingen grekisk gud, precis som låter ett klasstema färga 
konflikten mellan föräldrar och döttrar (klasskillnader mellan jämnåriga berörs i Jag 
ser mig själv i en stulen spegel). I övrigt ligger konflikterna oftare på en psykologisk 
nivå, kring behoven av att bli sedd och bekräftad som individ. Däremot blir skild-
ringar av motsättningar mellan fäder och döttrar, som grundas på olikheter i livs-
stilar och värderingar, betydligt påtagligare i berättelserna om de etniskt-kulturella 
konflikterna. Till viss del uppträder en livsstilskonflikt också i Vykortsmamma, där 
dottern möter problemet med att först acceptera och sedan utåt kunna stå för fa-
derns homosexualitet.

I sin handbok poängterar Arvidsson att fäder skall ta sitt vuxenansvar. I ungdoms-
berättelserna skildras det inte som en självklarhet. Däremot finns det en tydlig pa-
rallell mellan berättelsernas, handböckernas och forskningens bild av att flickorna 
vill att fäderna skall vara närvarande i deras liv. Dålig kommunikation och för lite 
engagemang, kontra fel slags engagemang är orsakerna till den bristande känslan av 
närvaro. Döttrarna känner sig inte sedda av sina fäder. De inkännande döttrarna ser 
däremot sina vilsna fäder i all deras tafatthet och uppvisar mer eller mindre uttalad 
förståelse för dem. De längtar efter den trygga och initiativtagande fadern, som dock 
inte får vara överdrivet kontrollerande. Samtidigt känner de ömhet för pappans till-
kortakommanden. Det sker ofta med en förstående attityd som förefaller stereotypt 
könsbunden. Flickan blir den omsorgsbärande kvinnan som förlåter mannen för att 
han inte tar sitt ansvar. Som en del av sin frigörelse försonas flickorna också med 
denna bild av den ”lilla” pappan.

Att fäderna skulle se relationen till döttrarna som en väg till personlig utveck-
ling – något som föräldrarna i Dahlgren och Claezons undersökning gör och som 
Arvidsson föreslår – framträder inte som ett motiv i ungdomsböckerna. Istället ger 
även skildringarna ur fädernas synvinkel en bild av en far som känner sin otillräck-
lighet, men inte vet hur han skall ta sig ur den. Trevande kommunikationsförsök lö-
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ser emellanåt situationen, men då främst utifrån dotterns välvilja att deltaga och vara 
lyhörd för vad som är på gång.

Dahlgren och Claezon visade att vissa föräldrar lär sig att passa in samhällets 
förändrade former genom sina barn. Det är inget vanligt motiv i dessa ungdoms-
böcker. Inställningen till samhällsförändringar från de vuxnas sida är snarare skild-
rat som en kamp, vilket syns tydligast i hedersberättelserna. En annan kamp försig-
går på ett mer individuellt plan, där föräldrars övriga intressen – ny partner, karriär 
eller för den del heder – ligger i fejd med barnens behov. Sedan skildras förstås den 
kamp som ingår i alla föräldra-barn-relationer: föräldrars omsorg och beskydd kon-
tra barnens frigörelse och vuxenblivande. Denna kamp försiggår dock i flera berät-
telser inom flickorna själva, eftersom döttrarna saknar den tydliga fadersgestalt som 
de skulle kunna göra uppror emot.

Hur kommer det sig att fadern som vägledare med stor livsvisdom, som Edström 
fann i 1970-talets ungdomsböcker, inte får någon plats i de berättelser som analy-
serats här? Är det ett uttryck för den manliga identitetskrisen? Eller har det att göra 
med tidens ovilja till vuxenblivande?34 Fadern är inte heller längre den som intro-
ducerar flickans pojkvän, han som blir den nye vägledaren. Närmast kommer den 
lärare (dvs. en verklig mentor) i Ingen grekisk gud, precis som huvudpersonen först är 
förälskad i. Genom läraren lär hon känna en jämnårig klasskamrat närmare och ut-
vecklar känslor för honom istället. Det tycks alltså som om tonårsflickorna i 2000-
talets ungdomsböcker först letar efter förebilder eller mentorer i sina föräldrar el-
ler sina lärare, men finner bekräftelsen i den jämbördiga ”rena relation” de kan ut-
veckla med en nära vän eller en pojkvän. Kompisföräldern är inte heller efterfrågad. 
Snarare blir den som försöker hånad för det, som Leon i Vykortsmamma. Däremot 
längtar flera av döttrarna efter en bättre kommunikation med sina fäder. Den behö-
ver inte inbegripa att berätta ”allt”, men den skall täcka in att fäderna ser sina dött-
rar som de personer de är och känna till vad deras liv består av.

Dessa pappor är långt ifrån de förebilder som handboksförfattaren Hans Arvids-
son vill se och som tonårsflickorna själva efterlyser. I de ungdomsböcker som här 
har undersökts är förhållandet snarast det motsatta. Den mogna dottern går in i den 
omhändertagande kvinnans position och antingen leder fadern mot en mer fördju-
pad kontakt eller lämnar honom kvar med överseende sympati. Han blir det lilla 
barnet och hon blir den vuxna kvinnan, som får söka sig vidare till vänner och pojk-
vänner för att få bekräftelse och närhet. Men här finns också öppningar för den far 
som uppvisar en vilja att kommunicera med sin dotter och som är beredd att se vem 
hon är och vad hon önskar. Det handlar i det fallet om en pappa som vill ta del av 
dotterns liv, men på ett vuxet sätt – det vill säga, som är beredd att inte bara ta emot 
men också att ge trygghet – och som därigenom kan vägleda och stötta henne.



Pappas flicka? · 43�

Samlaren, årg. 127, 2006, s. 395–441

Sammanfattningsvis svarar ungdomsböckernas fäder varken mot en traditionell 
bild av en trygg, auktoritär far eller rådgivningslitteraturens bild av den mer flexible 
mannen, som Hagström pekat på. Något liknar han den man som, enligt Ylva El-
win-Novak, själv väljer ”hur mycket pappa han vill vara”. Men det sätt han vill vara 
pappa på skildras inte som särskilt genomtänkt och en offermentalitet ligger nära till 
hands. Inte heller är han kompispappan som delar tonårsdotterns hela värld. Mest 
liknar han en ambivalent förälder som har svårt att hitta sin roll och som lever i kon-
flikt med dottern eller som väntar på att hon skall ta tag i situationen. Faderskaps-
forskaren Lars Plantin menar, som vi såg tidigare, att dagens fäder har en valfrihet, 
det vill säga att de antingen kan falla in i traditionella beteendemönster eller forma 
sitt föräldraskap på ett nytt sätt. Denna valfrihet framstår mer som en valhänthet i 
ungdomsböckernas skildringar av fäder.

NOT E R

1 Genren om föräldraråd och uppförandekoder har rötter tillbaka till 1600-talet och speg-
lar vuxenvärldens syn på barn och ungdomar under olika tider. Vi kan till exempel 
tänka på Conrad Portas bok Een sköön och härligh jungfru speghel (på svenska 1591) som 
brukar räknas som den första barnboken i Sverige, se Göte Klingberg, Till gagn och nöje 
– svensk barnbok 400 år, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 38, Stockholm 
1991.

2 Helen Schmidl, ”Realism och spänning. Om läsning och genus i åttonde klass”, opubl. 
lic, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, juni 2005. Schmidl ar-
betar med en doktorsavhandling inom projektet ”Genusperspektiv på barn- och ung-
domslitteraturen i skolan” (Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté), dit 
även föreliggande uppsats hör.

3 Andra urvalsprinciper kunde ha utgått från lärares val av litteratur, försäljningslistor, ut-
låningsstatistik, alternativt böcker som recenserats eller vunnit utmärkelser. I antologin 
Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola, red. Lena 
Kåreland, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 87, Stockholm 2005, presente-
ras delar av projektets resultat. Där finns bland annat en artikel vars urval utgår från just 
försäljningslistor, omröstningslistor och utlåningsstatistik (i det fallet för läsare mellan 
tio och tretton år). Se Marika Andræ, ”Att vara två. Romantik för pojkar och flickor i 
bokserien om Eva och Adam”.

4 Ursprungstanken var att få med en bok som fler pojkar än flickor valt att läsa och efter-
som pojkarna var färre i grupperna kom flickornas val att dominera listan över bokva-
len. Under arbetets gång försköts dock perspektivet så att läsarnas könsuppdelning inte 
kom att spela någon roll i analysen. Urvalet är litet, men har den fördelen att analy-
serna kan ges större utrymme och därmed bli mer djuplodande. Ett bredare anslag gavs 
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i ett föredrag kallat ”Tendenser i 1990-talets och det unga 2000-talets svenska ung-
domsroman” där litteraturvetaren Wiveca Friman urskiljde några återkommande te-
man. Hon fann bl. a. att böckerna skildrar mammors alkoholism och fäders frånvaro, 
liksom mångkultur och homosexualitet. Hon påpekade också att skolmiljön har kom-
mit tillbaka, men nu representerad som en mötesplats och en ”hemplats”. Även den 
klassiska flickboken, med traditionellt intrigmönster, finns representerad – förpackad 
som en ungdomsbok men med flickbokens signalord på omslaget. (Föredraget hölls vid 
en forskningskonferens för barn- och ungdomslitteraturforskare i Norden, 1 juni 2005, 
anordnad av Stockholms universitet samt Svenska barnboksinstitutet.)

5 Se t. ex. Sharon Hamilton, Shakespeare’s daughters, Jefferson 2003; Lagretta Tallent Len-
ker, Fathers and daughters in Shakespeare and Shaw, Westport 2001; Diane Elizabeth 
Dreher, Domination and defiance: fathers and daughters in Shakespeare, Lexington 1986. 
Se även några feministiskt inriktade studier av engelska och amerikanska romaner: 
Minrose C. Gwin, The woman in the red dress: gender, space, and reading, Urbana 2002; 
Barbara H. Sheldon, Daughters and fathers in feminist novels, Frankfurt am Main m.fl. 
1997; Lynda Zwinger, Daughters, fathers, and the novel: the sentimental romance of hete-
rosexuality, Madison 1991.

� Forskning om könsnormer och bilder av familjen har gjorts av äldre svenska ungdoms-
böcker på ett bredare material, se Marika Andræ, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och 
pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944, Skrifter utgivna av Svenska 
barnboksinstitutet 73, diss. Uppsala, Stockholm 2001.

� Vivi Edström, ”Det gäller pappa – fäder och döttrar i ungdomsboken”, Ungdomsboken, 
red. Vivi Edström och Kristin Hallberg, Stockholm 1984, s. 52. Citatet är ett referat av 
en ej namngiven recensent av Liljeströms bok.

� Flertalet svenska studier har fokus på faderskap under småbarnsåren, t. ex. Margareta 
Bäck-Wiklund & Birgitta Bergsten Det moderna föräldraskapet. En studie av familj och 
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A B S T R AC T
Marika Andræ, Pappas flicka? Fäder och döttrar i ungdomslitteratur från 2000-talet. (Daddy’s 
Girl? Fathers and Daughters in Young Adult Literature from the 21st Century.)

How are relations between fathers and their teenage daughters depicted in early twentieth-
century young adult literature? The new research area of fatherhood, sociology of families 
and research concerning ethnic conflicts within the family is used as a background to the 
textual analysis of six novels where fathers and daughters are figured. Some modern manu-
als, directed separate to fathers and daughters, are used to reflect the ideal image of the 
relation between a father and a teenage daughter. The central notions in these advisory 
books are: to be a model, responsibility, communication, honesty, respect, confirmation 
and intimacy. These notions are used in the analysis. The fathers pictured in the novels are 
mostly ambivalent in their position as an adult and oftenly hand over the responsibility for 
the relationship to the daughters. The stories about ethnic conflicts picture fathers with 
strict authority. To handle this, the daughters either have to adjust to the existing power 
paradigm by guarding their behaviour, or use several strategies to avoid conflicts, or break up 
from their families. But the girls wish, nonetheless, for exactly the same relationship to their 
fathers as the daughters in the other novels. The girls want physical and mental intimacy, 
they want to be acknowledged as individuals and they long for a steady father figure who 
shares his daugther’s concerns. But they all seem to excuse the fathers for their inability to 
fulfill this. Instead they turn to a new relationship with a friend or a boyfriend. When the 
fathers do show some stumbling effort to develop a new kind of contact, the daughters will-
ingly welcome the attempt with a great deal of benevolence. A comparison is also made with 
Vivi Edström’s study of the father and daughter theme in Swedish young adult novels from 
the 1970’s and 1980’s. There are resemblances between the older and the younger literature 
with regard to gender patterns: the daughter is described as a mature care-taker and the 
father as a little child.


