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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Generationer av barn världen över har vuxit upp med Astrid Lindgrens böcker. Hon är mest känd 

för sina sagor och berättelser. Författaren Astrid Lindgren är välbekant för många, men att hon 

under sin livstid engagerade sig i samhällsfrågor håller på att falla i glömska. Hon brann för fred, 

miljö, barnens rätt och djurskydd. Personen Astrid Lindgren blev folkkär och under 1900-talet 

valdes hon bland annat flera år i rad till Sveriges främsta opinionsbildare. Hennes inflytande 

sträckte sig långt utanför landets gränser.1

  En av hennes kärnfrågor gällde barn och deras rättigheter: ”Den människokunskap som jag har, 

måste ha kommit genom mitt enormt stora människointresse och bland människor är barna för 

mej det intressantaste och det jag känner mest närhet till. Jag tror därför att jag har en intuitiv 

känsla för vad barn känner och tänker.”2 Ett av hennes mest kända tal är ”Aldrig våld”, som hölls 

vid mottagandet av Tyska Bokhandelns fredspris i Frankfurt 1978. Sedan många år diskuterades 

intensivt om misshandel och aga av barn skulle förbjudas i Sverige. I talet poängterade Lindgren 

vikten av att uppfostra barn utan våld och hårda tyglar av något slag.3 Rädda Barnen fann hennes 

tal så viktigt att man senare gav ut en upplaga avsedd att användas för att öka insikten om det

skadliga i våld och förtryck. Barnen står i centrum, hon tog dem på allvar och blev deras röst. 

   På grund av sin popularitet hade Lindgren möjligheten till stort inflytande på olika håll i 

samhället. 1985 drog hon nytta av detta för att, tillsammans med veterinären Kristina Forslund, 

starta en kampanj inom djurskyddsområdet. De kritiserade inte bara de stora bristerna inom

framförallt den industrialiserade djurhållningen, utan ville också förändra den allmänna 

inställningen till djurskyddet och djurhållningen. Under tre års tid och bland annat genom en 

lång serie artiklar i tidningen Expressen visade Lindgren att djur är levande varelser som också 

känner smärta, ångest och lidande precis som människor. Djur skulle skyddas mot lidande, hållas 

i en god djurmiljö, där de har möjlighet att bete sig naturligt och som gynnar deras hälsa.4

Engagemanget gav resultat, som visade sig till exempel genom att hon fick förslaget till en ny 

                                                          
1 Karin Söder, ”Barn, krig, våld och Astrid Lindgren.” I: Törnqvist, Lena & Öhman- Sundén, Susanne (red.), Ingen Liten Lort –

Astrid Lindgren som opinionsbildare, Stockholm 2007, s. 7.
2 Vivi Edström, Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld, Stockholm 1992, s. 18.
3 Karin Söder 2007, s. 69.
4 Astrid Lindgren & Kristina Forslund, Min ko vill ha roligt, Stockholm 1990, s. 93.
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djurskyddslag som födelsedagspresent när hon fyllde 80 år.5

   Men Lindgrens intresse för djur och natur utvecklades redan under barndomen. ”Hästar, kor, 

höns och grisar har befolkat många av Astrid Lindgrens böcker i småländsk miljö. Att djuren 

skulle behandlas väl var en självklarhet för Samuel August, Astrid Lindgrens far, och för barnen 

som växte upp på Näs.”, skriver Margareta Strömstedt i biografin om Lindgren.6 Hon hade en 

lycklig uppväxt på bondgården i Småland, där hon tillsammans med sina tre syskon njöt av stor 

rörelsefrihet och trygghet. Detta uteslöt dock inte att de behövde hjälpa till eller anpassa sig. 

Barndomens intensiva lekvärld, syskonen som lekkamrater, den konkreta upplevelsen av naturen 

och de älskade föräldrarna återspeglas även i hennes berättelser.7

   När jag läste en av Lindgrens böcker lade jag märke till att barn och djur ofta är jämbördiga 

och förekommer i ett symbiotiskt tillstånd. Jag tyckte att denna iakttagelse var så intressant att 

det var värd att följa upp. Därmed uppstod idén till att studera relationerna mellan barn och djur

mer ingående i några av Lindgrens berättelser.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är således att analysera hur Astrid Lindgren skildrar och beskriver

relationen mellan barn och djur i fem utvalda verk: Pippi Långstrump 8, Alla vi barn i Bullerbyn
9, Emil i Lönneberga 10, Vi på Saltkråkan 11 samt Ronja rövardotter 12. Följande frågeställningar

har jag för avsikt att besvara i arbetet: 

- Hur skildras relationen mellan barn och djur i de utvalda verken och hur kan läsaren 

förstå den?

- Finns det någon djurart som står i fokus och vilka funktioner har dessa? 

                                                          
5 Ibid., s. 69.
6 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren – En levnadsteckning, Stockholm 1999, s. 352.
7 Edström 1992, s. 10 f.
8 Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, Stockholm 2005.
9 Astrid Lindgren, Alla vi barn i Bullerbyn, Stockholm 1997.
10 Astrid Lindgren, Emil i Lönneberga, Stockholm 1976.
11 Astrid Lindgren, Vi på Saltkråkan, Stockholm 1964.
12 Astrid Lindgren, Ronja rövardotter, Stockholm 1981.



3

- Finns det möjligen ett samband mellan Astrid Lindgrens biografi, personliga engagemang 

för barnrättigheter och djurskydd och skildringarna av samspelet mellan barn och djur i

böckerna?

1.3 Avgränsning

På grund av att det blir för omfattande att analysera samtliga av Lindgrens verk ska jag enbart 

koncentrera mig på ett urval av fem böcker: Pippi Långstrump, Alla vi barn i Bullerbyn, Emil i 

Lönneberga, Vi på Saltkråkan samt Ronja rövardotter. Dessa verk publicerades under 40-, 50-,

60- och början av 80-talet och ger en överblick av Lindgrens breda författarskap. De är väl 

användbara för en analys eftersom djuren har en naturlig roll i berättelserna. I Emil i Lönneberga

och Alla vi barn i Bullerbyn finns exempelvis många olika djur på bondgårdarna. I Pippi 

Långstrump presenteras läsaren för Herr Nilsson och hästen, som i TV-serien heter lilla gubben 

men i boken bara kallas för hästen, och på Saltkråkan möter vi hunden Båtsman samt ett flertal 

andra spännande djur. I Ronja rövardotter möter vi dessutom Mattisskogens invånare såsom 

vildhästar, rävar och andra vilda djur. 

1.4 Tidigare forskning

1.4.1 Barnlitteraturen

Om barnlitteraturen i allmänhet har det forskats länge och därmed finns det många böcker som 

tar upp ämnet. Det som blev tydligt vid läsning av ett antal verk var att nästan alla behandlade 

samma frågor, presenterade liknande historiska överblickar och reflektioner kring ämnet. Det var 

sällan någon av författarna som ”vågade” dra nya slutsatser eller definiera konkret termen 

barnlitteratur. Särskilt gränsdragningen mellan barn- och vuxenböcker samt definitionen av 

begreppet barnlitteratur har diskuterats intensivt av barnboksforskarna, men ofta utan synliga

resultat. Därför har jag bestämd mig för att enbart ta upp de forskare som sticker ut och som är 

relevanta för min uppsats.

   En av dem är Maria Nikolajeva, som i sin bok Barnbokens byggklossar 13 föreslår en 

                                                          
13 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 2004.
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arbetsdefinition av termen barnlitteratur: ”Med barnlitteratur menar jag litteratur skriven, 

publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik.

Med barn menar jag, i enlighet med FN:s definition, människor mellan 0 och 18 år.” Hon 

undersöker dessutom berättartekniken i några aktuella och äldre barnböcker samt barnlitteraturen 

med den moderna narratologin som utgångspunkt.14

   Definitionen av barnlitteraturen har skiftat under tidens gång och många av de böcker som vi 

idag räknar till klassiska barn- och ungdomsböcker var från början inte alls avsedda för barn, 

skriver Lena Kåreland i boken Barnboken i samhället.15 Hon menar att ett praktiskt och 

någorlunda hanterbart sätt att definiera begreppet barnbok kan vara ”att låta de böcker som av 

förlagen lanserats och marknadsförs som barn-och ungdomsböcker få gå under beteckningen 

barnlitteratur.” Enligt henne måste barnlitteraturen ses mot bakgrund av samhällets utveckling i 

stort och kan inte betraktas isolerat. I sin bok tar Kåreland upp olika aspekter av barnlitteraturen

och redogör för barnbokens betydelse för barn och unga idag.16

   Kristin Hallberg anser i boken Läs mig, sluka mig! En bok om barnböcker att barnlitteraturen 

måste ha barnläsarna som målgrupp. 17 Hon medger att många vuxna anser att språket och 

innehållet är det som skiljer barnlitteratur ifrån vuxenlitteratur. Författarna behöver anpassa 

språket och stilen samt ta hänsyn till barnets begrepps- och erfarenhetsvärld. Samtidigt är 

barnboken ett pedagogiskt medel, eftersom den är skriven av vuxna och därmed präglad av den 

vuxne författarens barnsyn, skriver Hallberg. Hon betraktar barnlitteraturen och barns läsning

även ur ett historiskt perspektiv. I likhet med Nikolajeva och Kåreland påpekar hon att den

barnlitterära texten under skilda epoker har förändrats och formats av synen på barn och dess 

behov. Under en lång tid har barnlitteraturens funktion exempelvis präglats av nyttoaspekten, 

som därmed fick bestämma vad barnböcker skulle innehålla och vad barn inte skulle läsa.18

   Göte Klingberg introducerar i boken Barn-och ungdomslitteraturen begreppet adaption.19

Enligt honom innebär termen att litteraturen som riktar sig till en bestämd grupp alltid måste ta 

hänsyn till mottagarna, vilket Hallberg tidigare har varit inne på. Litteraturen som är avsedd för 
                                                          
14 Ibid., s. 15.
15 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund 2013.
16 Ibid., s. 11 ff.
17 Kristin Hallberg, ”Reflektioner kring den barnlitterära texten” I: Hallberg, Kristin (red.) Läs mig, sluka mig! – En bok om
   barnböcker, Stockholm 1998.
18 Ibid., s. 9 ff. 
19 Göte Klingberg, Barn- och ungdomslitteraturen, Stockholm 1970.



5

barn och ungdomar ska därmed anpassa sig till deras förkunskaper, intresse, behov, läsförmåga 

och så vidare. Klingberg har sammanlagt ställt upp fyra adaptionsformer: Den stoffväljande-, 

gestaltnings-, stilväljande- samt den medieväljande adaptionen. Den första adaptionsformen

begränsas av läsarnas bristande kunskaper och erfarenheter, dess intressen, behov och sätt att 

uppleva saker. Gestalningsadaptionen för med sig att författaren exempelvis använder en enklare 

litterär form och struktur för att ta hänsyn till barns förmodade förmåga att hålla ihop en historia.

Den stilväljande adaptionen berör här språk och uttryck som används. Man undviker till exempel 

långa och komplicerade meningsbyggnader och ord. Det är sannolikt att bildspråket inte används 

lika mycket som i vuxenlitteraturen. Den medieväljande adaptionen utnyttjar vissa antaganden 

om barnens förutsättningar och intressen i fråga om böckernas format, illustration, fram-och 

baksida och så vidare.20

1.4.2 Barn och djur i barnlitteraturen

I böcker och översiktsverk om barn- och ungdomslitteraturen ingår ofta ett kapitel om 

djurberättelser, men det finns ytterst få böcker som endast ägnar sig åt detta tema. Redskapet att 

använda djur i sagor och berättelser har funnits länge och har sitt ursprung i fablerna, där man 

utnyttjade de i såväl pedagogiskt som underhållande syfte, skriver Ann Boglind och Anna 

Nordenstam i Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och 

ungdomslitteratur.21 I den klassiska fabeln framställs djuren som typer och inte, som i den 

moderna djurberättelsen, som individer. Författarna påpekar vidare att djurberättelserna länge var

sällan förekommande i den svenska barnlitteraturen, men från och med 1950-talet växte deras

betydelse, exempelvis genom böckerna om katten Pelle Svanslös (Pelle Svanslös på äventyr,

1939, med åtskilliga fortsättningar).22 Senare, mellan 1970-2000 talet, började hästböcker att bli 

populära hos såväl yngre som äldre barn i Sverige. Dessa handlar mestadels om att sköta om och 

vårda hästen, rida och tävla. Boglind och Nordenstam menar att stallet blir till en plats där 

flickorna har makten och där de är bland likasinnade.23

   Alan Alexander Milnes Nalle Puh är ett exempel på hur djuren i böckerna ofta förmänskligas, 

                                                          
20 Ibid., s. 240 ff.
21 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och
   ungdomslitteratur, Malmö 2010.
22 Ibid., s. 28.
23 Ibid., s. 168 f.
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vilket är det populäraste sättet att återge djurets liv.24 De beter sig som människor, talar och lever 

på samma sätt, men det framgår tydligt att de ändå är djur, skriver Klingberg. I sitt kapitel om 

förmänskligande djur ger hon även en kort historiskt inblick och nämner i detta sammanhang 

några exempel, som Sagan om Pelle Kanin.25

   Eftersom Astrid Lindgren sällan använder sig av det typiska förmänskligandet av djuren i sina 

verk och detta därmed är mindre relevant för min uppsats, har jag i följande stycke främst 

fokuserat på forskning om relationen mellan barn och djur. Det finns dock ännu ingen forskning 

med bara fokus på mitt tema angående relationen mellan barn och djur i Astrid Lindgrens verk.

   En generell inblick i relationen mellan barn och djur får läsaren i boken Barn och djur av 

Maria Folke- Fichtelius.26 Ur ett vuxenperspektiv visar hon på djurens stora betydelse för barnen 

och dess utveckling samt tar upp djuretiken och vanliga problem som kan uppstå i samband med 

djuren, som till exempel fobier och allergier.

   Gerhard Haas skriver i Aspekte der Kinder- und Jugendliteratur: Genres – Formen und 

Funktionen – Autoren om fyra grundformer som utmärker relationer mellan människor och djur i 

djurboken. 27 För det första menar han att djuret är en symbol för människan, det vill säga att 

djurens värld liknar människans och jämförs med denna. Det sker även en personifiering: Djuret

tänker, känner och pratar som människan.28 En annan konstellation som nämns är vänskapen 

med djuren, som förekommer mest i djurböcker. Här är det människan som står i centrum och 

djuret är föremål för olika emotioner.29 Den tredje grundformen innebär att människan och djuret 

lever i en gemenskap där det ingår både närhet och distans. Djurens sätt att agera, tänka och prata 

är bara jämförbart, men inte identiskt med människans.30 Den sista grundformen handlar om 

djurens värld. Sättet att beskriva denna kan variera, till exempel kan det finnas en sluten 

djurvärld, som beskrivs av människan mer eller mindre sentimentalt.31

   Walter Hogan utreder i Animals in Young Adult Fiction om djurens funktion i barn-och 

                                                          
24 A.A. Milne, Nalle Puh, Stockholm 1930.
25 Klingberg 1970, s. 151 ff. 
26 Maria Folke-Fichtelius, Barn och djur, Stockholm 2005.
27 Gerhard Haas, Aspekte der Kinder- und Jugendliteratur: Genres – Formen und Funktionen – Autoren, Frankfurt am Main
    2003.
28 Ibid., s. 125 ff.
29 Ibid., s. 128 f. 
30 Ibid., s. 129 ff.
31 Ibid., s. 132 f.
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ungdomslitteraturen.32 Författaren skriver bland annat om nyttodjur, som genom tiden har

används av människan för att utföra olika arbeten, snarare än som sällskapsdjur. De mest

förekommande djuren är hästar och hundar, som inte bara är sociala utan även har förmågan att 

anpassa sig till människan. Dessutom kan dessa djur utföra många olika arbeten, vilket gör att de

alltid haft ett speciellt värde. Det kan dock uppstå problem om de samtidigt också fungerar som 

sällskapsdjur. Ett vanligt exempel i barn- och ungdomsböcker är, enligt Hogan, konflikten 

mellan en osentimental och girig vuxen, som använder en tävlingshäst eller jakthund bara som 

nyttodjur, och ett barn, som har en djup känslomässig koppling till djuret.33

   Därefter skriver Hogan om sällskapsdjur och förklarar att det inte alltid var lika accepterat att 

djuren är en del av familjen. Idag anses det som hälsosamt, både känslomässigt och fysiskt, att 

ett djur ingår i hushållet. Författaren påpekar även att de flesta sällskapsdjur nuförtiden hålls 

inomhus medan de tidigare, när människorna fortfarande bodde på gården, hölls utomhus och 

utan koppel. Dessutom fick alla förtjäna sitt levebröd.

   Enligt Hogan finns det idag fyra anledningar till att människan äger ett husdjur. Djuret är 

antingen en sorts dekoration, eftersom människan tycker att ett hus inte är ett hem utan något

djur. En annan anledning kan vara att djuret utför ett visst arbete åt ägaren och därmed har en 

viss funktion för denne, som till exempel vakthundar och raskatter. En tredje anledning till att 

äga ett djur är det emotionella behovet av att ha en icke mänsklig vän vid sin sida. Den fjärde och 

sista anledningen är motsatsen till de tre nämnda anledningarna. Djuret anses och behandlas som 

en riktig kompanjon, som respekteras så som den är.34

   David Rudd studerar i sin artikel ”The animal figure in Astrid Lindgren´s work” djurens roll i 

Lindgrens verk.35 Rudd skriver att Astrid Lindgren genom sina berättelser vill främja en värld 

där grymhet och onödigt våld mot varken människor eller djur är frånvarande. I Lindgrens

böcker har djur en lika hög ställning som människan och det händer ofta att skillnaden mellan 

dem ifrågasätts, påstår Rudd vidare.36 Som ett exempel nämner han Pippi Långstrump, som 

många gånger beskrivs i animaliska termer. Dessutom anses Pippi ofta vara ensam, vilket såklart 

                                                          
32 Walter Hogan, Animals in Young Adult Fiction, Scarecrow 2009.
33 Ibid., s. 87 ff.
34 Ibid., s. 131 ff.
35 David Rudd, ”The animal figure in Astrid Lindgren´s work”, Barnboken 2007: Astrid Lindgren Contennial Conference, 2007.
36 Ibid., s. 38 f.
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inte är fallet, eftersom hon både har Herr Nilsson och hästen som är hennes kompanjoner.37

   Ett verk som ligger nära min uppsats syfte är artikeln ”Draken, hunden och grisen – Djurliv i 

Astrid Lindgrens verk” av Janina Orlov.38 Här undersöks den poetiska och tematiska betydelsen

som djuren innehar i Lindgrens fiktiva berättelser. I likhet med Rudd menar Orlov att barnet och 

djuret i många situationer verkar vara jämbördiga, eftersom båda är underordnade de vuxna. 

Deras inbördes förhållande är dock ändå hierarkiskt, eftersom barnet alltid kommer först i 

Lindgrens verk. Vidare påpekar Orlov att Lindgren ofta använder sig av ett instrumentellt 

perspektiv när hon gestaltar djuren, vilket hon kopplar ihop med författarens agrara bakgrund.39 I 

sin artikel urskiljer Orlov tre olika typer av funktioner, som hon kallar för ”draken”, ”hunden” 

och ”grisen”. ”Draken” står för den mytologiska faunan och de mystiska djuren som vi ibland 

möter i Lindgrens berättelser via leken och fantasin. Den andra kategorin av djurgestaltningen,

”hunden”, innebär en vardagsfunktion samt kan även ha ett kompensatoriskt syfte. I många 

historier visar det sig att djuren agerar i egenskap av vägledare som leder barnet tillbaks till en 

känslomässigt godtagbar existens. Motivet med ”grisen” symboliserar slutligen jämställdheten 

mellan människa och djur, som utspelar sig samtidigt på ett symbolistiskt, realistiskt och 

känslomässigt plan, skriver Orlov.40

1.5 Metod och teori

I uppsatsen kommer jag att använda mig av en motivstudie där utgångspunkten ligger i Maria 

Nikolajevas Barnbokens byggklossar.41 Enligt hennes definition är ett motiv ett återkommande 

mönster i berättelsen, som till exempel kärlek, resa och vänskap. Ett av de vanligaste motiven i 

barnlitteraturen är sökande, som kan tolkas både som bemärkelse sökande efter föremål eller 

personer och som identitetssökande. Nikolajeva skiljer även mellan huvud- och bimotiv. 

Huvudmotivet är det centrala och är en annan term för bokens tema, medan bimotiv bara är

sekundär och ett subtema. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson understryker denna tes i 

Epikanalys – En introduktion och poängterar att det ibland kan vara svårt att skilja mellan dessa 

                                                          
37 Ibid., s. 41 ff.
38 Janina Orlov, ”Draken, hunden och grisen: djurliv i Astrid Lindgrens verk”, Astrid Lindgren-sällskapet, 2007:19.
39 Ibid., s. 4 f.
40 Ibid., s. 6 ff.
41 Nikolajeva 2004, s. 66 f.
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termer. 42 Författarna skriver att vissa forskare till och med använder tema och motiv som 

synonyma termer medan andra har skilt på dessa genom att fastställa att motiven är av mindre

betydelse för texten i helhet.43 Genom dessa definitioner blir det därmed tydligt att skildringar av 

relationer mellan barn och djur bara kan bearbetas som motivstudie, eftersom det inte är 

någonting dominerande som framhävs i Lindgrens verk och som har stor betydelse för textens 

helhet.

   Förutom motivstudien har jag bestämt mig för att tillämpa den biografiska 

forskningsmetoden, som utgår ifrån att det finns ett samband mellan författarens liv samt 

personlighet och hennes verk. Nikolajeva kallar detta för den författarorienterade eller expressiva 

modellen. Med uttrycket ”expressiva” menas här hur författaren yttrar sina åsikter och tankar i 

texterna.44

   Uppsatsen kommer även att beröra den komparativa metoden, exempelvis när jag drar 

övergripande slutsatser som berör alla fem verk. Min avsikt är att lyfta fram de skillnader och 

likheter som finns i de fem berättelserna för att eventuellt hitta ett övergripande mönster i hur 

Lindgren skildrar relationen mellan barn och djur. Däremot är jag inte intresserad av att försöka 

fastställa vilka litterära influenser författaren har haft, som Holmberg och Ohlsson tar upp.45

   I det föregående avsnittet om tidigare forskning har jag redan presenterat flera teoretiska 

perspektiv, därför väljer jag att inte tar upp dessa en gång till under denna rubrik. Hallbergs teori 

om barnlitteraturens förändring under skilda epoker, 46 samt adaptionsbegreppet, som bland 

annat tas upp av Klingberg,47 ligger till grund för denna uppsats. Dessutom kommer de 

perspektiv av Folke- Fichtelius, Haas, Hogan, Rudd och Orlov anläggas i uppsatsen.  

1.6 Om verken

År 1945 publicerades Lindgrens roman Pippi Långstrump och det var den första boken om Pippi

som författaren slog igenom med. Redan 1941 uppstod idén om den vilda flickan med det röda

håret, när Lindgrens dotter låg sjuk i lunginflammation och bad sin mamma att berätta historier

                                                          
42 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys – En introduktion, Lund 2011.
43 Ibid., s. 30.
44 Nikolajeva 2004, s. 35.
45 Holmberg & Ohlsson 2011, s. 45.
46

Hallberg 1998, s. 9 ff.
47 Klingberg 1970, s. 240 ff.
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om Pippi. Det första manuskriptet och ”Ur-Pippi” refuserades 1944 av Albert Bonniers förlag, 

medan Rabén och Sjögrens förlag tryckte en omarbetning efter att texten hade fått första pris i en 

barnbokstävling.48 I Pippi Långstrump börjar berättelsen om den nioåriga flickan, som själv

flyttar in i en gammal villa med sin häst och apan Herr Nilsson, eftersom hennes pappa är 

sjökapten och hennes mamma dog när hon var liten. Snart blir hon vän med syskonen Tommy

och Annika som bor i huset bredvid och tillsammans upplever de en hel del roliga saker. Till 

exempel blir hon stadens attraktion när en cirkus kommer en dag, hon firar födelsedag och hon 

gör ett försök att gå till skolan för att också få lov som alla andra barn.

   Lindgren lämnade även in manuset till Alla vi barn i Bullerbyn i Rabén och Sjögrens tävling 

om bästa barnbok, som därefter köptes och publicerades av förlaget 1947.49 Berättelsen handlar 

om sex barn (Lisa, Britta, Anna, Lasse, Bosse och Olle), som bor i Bullerbyn, vilken består av tre 

gårdar. Lisa är berättaren och skildrar alla roliga händelser de upplever i vardagen på landet samt 

alla lekar som barnen gemensamt hittar på. Hon berättar till exempel om sin födelsedag, hur Olle 

får sin hund samt hur det gick till på skolavslutningen. 

   Den småländska Emil är den figur, som står Lindgren närmast och som hon själv känner sig 

mest besläktad med. Människorna och miljöerna i Emil i Lönneberga är henne mycket förtrogna

från hennes egen barndom. 1963 utgavs första boken om Emil och därefter publicerades två 

uppföljare.50 Den femårige pojken bor med sin familj på gården Katthult i Lönneberga och är 

berömd för sina bus och ofog. I den första boken berättar Lindgren bland annat om hur Emil 

körde huvudet i soppskålen, hur han hissade upp sin syster Ida i flaggstången samt hur han levde 

loppan på Hultsfreds slätt.

   Till skillnad från de flesta av Lindgrens verk skrevs Vi på Saltkråkan direkt för TV-serien och 

kom ut i bokform 1964 efter att denna hade visats. I berättelsen tillbringar stockholmsfamiljen 

Melkersson sommaren ute på skärgårdsön Saltkråkan, där de lär känna familjen Grankvist. 

Särskilt flickan Tjorven och hunden Båtsman är framstående karaktärer i boken och när de är

tillsammans blir det aldrig tråkigt. Barnen upplever många spännande äventyr som till exempel 

när de åker vilse i dimman eller firar midsommar.51

Ronja rövardotter publicerades 1981 och kan därmed räknas till en av de sista böckerna som 
                                                          
48 Edström 1992, s. 83 ff.
49 Ibid., s. 56.
50 Ibid., s. 129.
51 Ibid., s. 74 ff.
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Lindgren skrev. Denna rövarroman handlar om den 10-åriga Ronja, som är dotter till en 

rövarhövding och som börjar växa upp och upptäcka världen. Läsaren får följa med på

huvudpersonens resa att bli självständig, vilket bland annat innebär att göra revolt mot fadern, 

binda vänskapsband med Birk samt lära känna naturens hårda lagar. 

1.7 Genreindelning – realism och fantasy

För att kunna förstå och analysera Astrid Lindgrens verk på bästa möjliga sätt har jag valt att 

göra en kortfattad genreindelning, som ska ses som en grund för den följande analysen. Att 

arbeta med genrebegrepp ska underlätta indelningen och beskrivningen av barn- och 

ungdomsböcker samt diskussionen om dem, skriver Klingberg.52 Dock är detta arbetsbegrepp 

ofta abstrakt och svårt att överskåda.53

   De föreliggande verken kan grovt indelas i realistisk barnlitteratur och fantasylitteratur. Den 

realistiska litteraturen har som mål att gestalta och framställa verkligheten. Dessutom består 

denna genre således av en stor variation av andra olika genrer och texttyper samt inkluderar 

nästan all litteratur utan övernaturliga inslag, som till exempel vardagsberättelser och 

skolberättelser.54 Genre fantasy är däremot fantastiska berättelser som äger rum i en magisk värld 

befolkad av trollkarlar, drakar, prinsessor och dvärgar.55 Denna är nära besläktad med sagan och 

det finns således tre grundtyper av fantasy: De fantastiska berättelserna, de mytiska världarna 

samt den magiska realismen. Den första typen kännetecknas av två parallella världar och en 

passage som sammanbinder dem. Den andra typen innebär en värld, som är mytisk. Den magiska 

realismen utspelar sig i ”vår värld”, men det finns magiska inslag.56    

Följaktligen skulle jag dela in Emil i Lönneberga, Alla vi barn i Bullerbyn och Vi på Saltkråkan 

till den realistiska barnlitteraturen, eftersom dessa skildrar barnens vardag tillsammans med 

familjen på landet och ön. Det finns inga magiska element i dessa berättelser. Annat är det med 

Pippi Långstrump och Ronja rövardotter. Pippi är den starkaste flickan i världen och kan lyfta 

sin häst utan problem, vilket tyder på att det finns magiska inslag av mindre omfång i berättelsen. 

                                                          
52 Klingberg 1970, s. 99.
53 Boglind & Nordstam 2010, s. 9.
54 Nikolajeva 2004, s. 23.
55 Kåreland 2013, s. 67., Boglind & Nordenstam 2010, s. 280.
56 Boglind & Nordstam 2010, s. 280.
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Boglind och Nordenstam kallar denna företeelse för ”low fantasy”.57 I Ronja rövardotter finns 

det minst en mystisk värld och möjligtvis två om man väljer att tolka den trygga Mattisborgen 

som en värld och skogen med alla sina mytiska väsen som en annan. Helvetesgapet skulle i så 

fall fungera som passage mellan dessa två världar. Medan Pippi är en fantasifigur i en realistisk 

värld är Ronja en realistisk person i en tidlös sagomiljö.58 Ronja har ibland även kallas för den 

nya Pippi Långstrump, eftersom hon har vissa egenskaper som liknar Pippis karaktärsdrag. Hon 

är modig, vig och kan ge svar på tal. Dessutom är båda döttrar till fäder som innehar en ledande

ställning: Pippis fader är sjörövarkapten och Ronjas fader är rövarhövding.59       

2. Analys

I följande analysdel behandlas de motiv som jag har funnit som centrala och mest relevanta i de 

fem verk av Astrid Lindgren. Jag kommer att ta upp barnens glädje med djuren, ensamheten och 

vänskapen, jämställdheten, ägandet och ansvaret samt familjens beroende av djuren. Dessutom 

har jag valt att framför allt kommentera de verk som är mest väsentliga för varje rubrik, samt att

ta upp relevanta textexemplen ur dessa. På grund av uppsatsens begränsade omfång tar jag inte

upp alla fem verk under varje rubrik.

2.1 Glädjen med djuren

Djuren är en stor källa till glädje och det är bland det roligaste som finns för barn att umgås med 

dem, påstår Maria Folke-Fichtelius i boken Barn och djur.60 Detta uttalande skulle ha kunnat 

komma från Astrid Lindgren själv, då det återspeglar mycket av det hon förmedlar i alla fem

verk. De centrala teman i Bullerby-berättelserna är till exempel glada och roliga upplevelser, där 

djuren naturligtvis ingår som en viktig del.61 Glädjen med djuren framstår enligt min tolkning

som grundförutsättning för barns relationer med djur. Det är dock barnets glädje som står i 

centrum och relationen sker främst på dennes villkor. 

                                                          
57 Ibid.
58 Ibid., s. 200.
59 Ibid.
60 Maria Folke–Fichtelius 2005, s. 5.
61 Edström 1992, s. 58.



13

   Särskilt Emil i Emil i Lönneberga och Pelle i Vi på Saltkråkan har ett särskilt band med djuren

och upplever stor glädje i kontakt med dem. Det spelar ingen roll vilket djur det handlar om, 

båda respekterar och uppskattar djuren exakt som de är. Hogan kallar denna relation mellan 

människa och husdjur för ”actualizing relationship”, som står i motsatsen till relationer där djur

är föremål för de behov som människan har.62 Djurvännen Pelle skaffar sig till exempel några 

getingar som husdjur och måste därefter hindra Melker, som efter ett stick i nacken vill ta död på 

en av getingarna.63

   Glädje och nöje känner även Ronja och Birk i Ronja rövardotter när de rider på sina vildhästar 

genom skogen. Ronja glädjs åt skogens djur, vilket blir tydligt när hon kärleksfullt beskriver 

rävungarnas lek med varandra. Men hon ingriper inte utan beskådar bara naturens under.    

2.2 Ensamhet och vänskap

Enligt Boglind och Nordenstam är vänskap ett vanligt motiv i barn- och ungdomslitteraturen, 

särskilt i böcker skrivna för mellanåldern. Vänskapen kan ta sig i olika uttryck, till exempel 

vänskap mellan ung och gammal, vänskap till en låtsaskompis eller vänskap till ett djur.64 Djur 

har många av de egenskaper som vi brukar tillskriva nära vänner: Det finns en ömsesidig 

uppskattning av varandra, de ljuger och förställer sig aldrig samt stödjer oss efter bästa 

förmågan, skriver även Maria Folke-Fichtelius i boken Barn och djur. Eftersom djuren inte kan

kommunicera verbalt ifrågasätter de aldrig det man säger, skrattar inte åt utan bara finns där när 

man behöver någon för att lyssna.65

   Folke-Fichtelius beskrivning överensstämmer med den skildrade vänskapsrelationen mellan 

Tjorven och hunden Båtsman i Vi på Saltkråkan. De är alltid tillsammans, leker kurragömma 

ihop och han räddar henne ur sjön. De kan helt enkelt lita på varandra. Situationen förändras 

visserligen när Tjorven får ta hand om sälen Moses, som plötsligt kräver all hennes 

uppmärksamhet. Båtsman känner själv att han inte är lika viktig längre för Tjorven och drar sig 

tillbaka. Genom att umgås mer med Pelle och följa honom i hälarna överallt blir Tjorven dock 

avundsjuk och inser hur viktig denna lojala vän är för henne. Genom att säga: ”Båtsman, du är 

min egen lusehund, så mycket du vet det!” och kasta sig kring halsen på hunden är allt som 

                                                          
62 Hogan 2009, s. 133.
63 Lindgren 1964, s. 86.
64 Boglind & Nordenstam 2010, s. 180 f.
65 Folke-Fichtelius 2005, s. 9.
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vanlig igen.66 Det blir tydligt att det är Tjorven som står i centrum och att Båtsman anpassar sig 

till henne. Denna iakttagelse stämmer överens med det som Haas skriver, nämligen att det är 

människor som står i centrum i vänskapsrelationer och att djuren vanligtvis är föremål för olika 

emotioner.67

   En annan intressant synpunkt i detta sammanhang är att många böcker tematiserar ensamma 

barn, vilket tas upp av Boglind och Nordenstam. Barnet växer och utvecklas i ett speciellt 

vänskapsförhållande och genom detta nya förhållande vinner hen en sorts psykologisk styrka, 

vilket ofta är ömsesidigt.68 Det är uppenbart att så är fallet hos Tjorven. Genom umgänget med 

djuret lär hon sig att känna och visa kärlek, förtroende, respekt och samhörighet. Som 

”sladdbarn” skulle hon dessutom vara ensam utan Båtsman om dagarna, eftersom hennes syskon 

Freddy och Teddy är i skolan och hennes vänner Pelle och Stina bor i Stockholm. Utöver det

skaffar hon sig respekt och växer som person genom att alltid ha en S:t Bernhardshund vid sin 

sida. Malin Melker beskriver till exempel det första mötet med Tjorven såhär: ” 'Det är min hund 

och han heter Båtsman', sa hon, och det var som om en drottning nedlät sig att presentera sitt 

favoritdjur. [---] Han var majestätisk på samma sätt som sin matte och jag började tro att alla 

varelser på den här ön var av samma slag och skyhögt överlägsna oss små stackare från stan.” 69

   Även Pelle Melkersson behöver tas upp under denna kategori. I likhet med Tjorven har han 

äldre syskon, dock är bröderna mycket för sig själva och systern Malin har intagit en vuxenroll 

sedan deras mor dog. Pelle älskar alla sorts djur och längtar efter ett eget husdjur. Det är mycket 

troligt att hans önskan hänger ihop med saknaden efter modern. Folke-Fichtelius menar att

djuren kan få en mycket stor betydelse för utsatta barn. Barnen ska känna att de behövs och att 

de har en viktig uppgift, nämligen att ta hand om någon.70 Pelle har dessutom lätt att bygga upp 

en personlig relation till alla möjliga sorts djur, vilket blir tydligt när han skaffar getingar som 

husdjur eller när han önskar sig en ko efter att han har åkt kofärja. Detta exempel bekräftar

Folke-Fichtelius åsikt om att det inte spelar någon roll vilken typ av djur det är man bygger en 

relation till. Allra starkast är dock känslorna för de djur som man har ett ansvar för och som man 

                                                          
66 Lindgren 1964, s. 170 f.
67 Haas 2003, s. 128.
68 Boglind & Nordenstam 2010, s. 181.
69 Lindgren 1964, s. 15.
70 Folke-Fichtelius 2005, s. 10 f.
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till exempel fött upp sedan de var små.71

   Vänskapen mellan Olle och hunden Svipp i Alla vi barn i Bullerbyn är ett annat exempel som 

sticker ut i Lindgrens verk. Olle kan anses som ensambarn, eftersom han inte har några syskon 

och därmed är det enda barnet på Sörgården. Han tar sig an skomakarens hund, som blir 

vanvårdad av sin ägare. Genom vänlighet och omtanke vinner Olle hundens förtroende och när 

skomakaren vrickar foten tar han chansen att sköta om djuret. De bygger upp en vänskap, men 

när skomakaren mår bättre ska Svipp återigen användas som vakthund. Det är Olles pappa som 

räddar situationen och köper Svipp åt Olle. Som i Vi på Saltkråkan växer både barn och djur 

genom denna vänskap. Svipp förvandlas från en arg och jämt skällande hund till ett snällt och 

vackert djur: ”Och nu förtiden är han aldrig arg och behöver aldrig gå i koppel. Han sover varje 

natt under Olles säng, och när alla vi barn i Bullerbyn kommer från skolan, så går Svipp och 

möter Olle på halva vägen och bär hem hans skolväska.”72 Olle är dessutom inte längre ensam 

och hans självförtroende växer, då han förstår att hans beteende och inflytande är anledningen till 

att hunden har utvecklats på detta sätt. Haas kallar detta för den pedagogiska funktionen, som 

innebär att barnet lär känna världen och olika handlingsmöjligheter genom att vara vän med ett 

djur.73

   Visserligen har även Pippi en speciell vänskap till Herr Nilsson och hästen. De är hennes familj 

och utan dem skulle hon vara ensam. Hon pratar och leker med dem som vänner. Dock är det

Pippi som tydligt bestämmer i deras gemenskap, medan Båtsman och Svipp i de andra verken 

även fungerar som känslomässig vägledare för Tjorven och Olle. Enligt min åsikt intar Pippi i 

många situationer en vuxenroll och agerar som mamma, till exempel när hon serverar frukost åt 

sina djur, uppfostrar och klär på apan och oroar sig när Herr Nilsson plötsligt försvinner på en 

utflykt.

2.3 Jämställdhet 

”Nu vet du vilka som bodde i Katthult, pappa Anton, mamma Alma, lilla Ida, Alfred och Lina. 

Och så två hästar, ett par oxar, åtta kor, tre grisar, tio får, femton höns, en tupp, en katt och en 

                                                          
71 Ibid., s. 24.
72 Lindgren 2007, s. 40.  
73 Haas 2003, s. 138.
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hund. Och så Emil.” På det sättet introducerar berättaren Emil, hans familj samt alla som bor på 

gården i en enda mening i Emil i Lönneberga.74 Jag instämmer här med Orlov, som menar att 

gränsen mellan människa och djur grumlas.75 Från berättelsens början tydliggörs att djur intar en 

lika viktig ställning som människan och att alla är en del av familjen enligt Emil. De behandlas 

på bästa möjliga sätt och när en av korna kalvar mitt i förberedelserna för kalaset får Emils pappa 

och knekten släppa allting och rusa till lagården.76 Eftersom de lever på landet vet Emil att dessa 

djur samtidigt har en instrumentell funktion, vilket innebär mat och inkomst för att överleva. Det 

är möjligen därför att han och familjen vill att djuren har ett bra liv så länge de lever. Detta kan 

även kopplas ihop med Astrid Lindgrens agrara bakgrund och egna erfarenheter. Christina Björk 

och Eva Eriksson skriver i biografin Astrids äventyr – innan hon blev Astrid Lindgren77 att det

även för Lindgrens familj var mycket viktigt att behandla djuren på Näs väl.78 De fick bland 

annat gå ute och beta i hagarna på dagen, något som senare inte var lika självklart längre när 

gårdarna blev som djurfabriker och som Lindgren i sitt vuxna liv kämpade för.79

   I Vi på Saltkråkan finner vi för övrigt en liknande situation. Efter att Johan frågar Tjorven hur 

gammal Teddy och Freddy är, svarar hon: ”Teddy är tretton år och Freddy är tolv år och jag är 

sex år och Båtsman är två. Jag kommer inte ihåg hur gamla mamma och pappa är, men jag kan 

gå hem och fråga.”80 Lindgren visar därmed återigen att djuret, i detta fall hunden Båtsman, har 

en naturlig plats i familjen. 

   Ett annat tydligt tecken för jämställdhet mellan barn och djur är ett ”förmänskligande” av 

djuren samt ett ”fördjurligande” av barn, vilket jag kunde spåra i alla fem verk. Med 

”förmänskligandet” av djuren syftar jag å ena sidan på Klingbergs definition, å andra sidan avser 

jag med detta begrepp att djuren behandlas till viss del som människor.81 I Emil i Lönneberga

pratar Emil med den gamla hästen Jullan när de rider till Hultsfred och använder pluralformen 

”vi” för att skapa en känsla av gemenskap och jämställdhet. Han tänker dessutom på djurets 

behov när de har kommit fram: ”Fast innan han kunde sätta igång, måste han ordna så att Jullan 

                                                          
74 Lindgren 1976, s. 9 f.
75 Orlov 2007, s. 8.
76 Lindgren 1976, s. 50.
77 Christina Björk & Eva Eriksson, Astrids äventyr – innan hon blev Astrid Lindgren, Stockholm 2007.
78 Ibid.,, s. 51.
79 Ibid., s. 58.
80 Lindgren 1964, s. 25.
81

Klingberg 1970, s. 151 ff.
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fick någon gammal snäll märr att gnägga med under tiden, det hade han ju nästan lovat henne.”82

   Även Pippi Långstrump pratar ofta med både Herr Nilsson och hästen. Utöver det blir 

förmänskligandet tydligt genom att hon flätar hästens svans när han fyller år, eftersom han ska 

vara fin på sin dag.83 En intressant aspekt som Rudd tar upp är att jämställdheten syns genom den 

demokratiska livsgemenskapen. Herr Nilsson kan komma och gå när han vill och båda djuren 

bor i villan tillsammans med Pippi. Han har sin egen lilla säng och hästen bor på verandan och 

inte i något stall. De två djuren beskrivs inte som riktiga djur, vilket blir uppenbart genom att 

Herr Nilsson har manskläder på sig, sammanfattar Rudd.84

   Viktigt att nämna i detta sammanhang är även Båtsman. Lindgren har i Vi på Saltkråkan valt 

att i vissa situationer låta läsaren få ta del av hundens tankar, förmodligen för att understryka

jämställdheten och för att visa att djuren är minst lika intelligenta som människorna. Tjorven 

pratar dessutom jämt med sin hund och när det är kalas på ön får han tårta som alla andra.85

Vidare ber alla honom om förlåtelse och han får ett kilo köttfärs när de förstår att det inte var 

Båtsman som rev fåret och haren utan vargen.86

   Djurens närvaro är inte bara begränsade till själva handlingen utan de förekommer även i 

språket genom namn på personer, samt i liknelser och i talesätt, skriver Orlov.87 I Lindgrens 

berättelser bor Emil till exempel på gården Katthult, familjen Melkersson vistas under sommaren 

på ön Saltkråkan, Tjorvens smeknamn i boken är ”lilla humla” och Mattis kallar sin dotter i 

början av Ronja rövardotter för ”min lilla duva”88. Det förekommer även en rad liknelser i både

Vi på Saltkråkan och Ronja rövardotter, som till exempel ”Men killarna var glada som 

ekorrar”89, ”Hon är envis som en gammal get.”90, ”rasande som ett vilddjur”91 samt ”listig som 

en gammal rävhona” 92. Personerna relaterar till djuren som de själv är omgivna av i sin miljö. I 

Ronja rövardotter relateras det därför till vilddjur som finns i skogen såsom räv, varg, örn och 

björn. I likhet med andra författare tillskriver Lindgren djuren olika egenskaper och de används i 
                                                          
82 Lindgren 1976, s. 102.
83 Lindgren 2005, s. 95.
84 Rudd 2007, s. 41 ff.
85 Lindgren 1964, s. 128.
86 Ibid., s. 200.
87 Orlov 2007, s. 5.
88 Lindgren 1981, s.15.
89 Lindgren 1964, s. 19.
90 Ibid., s. 243.
91 Lindgren 1981, s.13.
92 Ibid., s. 90. 
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olika kontexter. Får och oxar nämns bara i negativa sammanhang, såsom i skällsord, medan

räven anses vara listig och fåglar är en symbol för det vackra och fria (förutom korpar och kråkor 

som ofta förknippas med något gammalt). Förmänskligandet av djuren visar sig genom att djuren 

får namn som förknippas med mänskovärlden, som ”Herr Nilsson” och ”Båtsman”.

2.4 Ägandet och ansvar

Önskan av att äga ett (sällskaps)djur är ett återkommande motiv i Lindgrens verk, främst i Alla vi 

barn i Bullerbyn och i Vi på Saltkråkan. Eftersom ägandet i verken är kopplat till ansvar har jag

valt att behandla dessa två begrepp under samma kategori.

   I Alla vi barn i Bullerbyn är det uppenbart att det är mycket populärt bland barnen att äga ett 

djur, vilket bland annat visas genom att Lisa skriver: ”Det är roligt att ha ett djur som är alldeles 

ens eget.”93 Det är nästan som en sorts tävling. Lisa har en egen häst och kaniner, Olle har Svipp 

och Lasse försöker fånga några sorkar som han vill ha som husdjur. Intressant blir det även när 

barnen är på besök hos Kristin och de får ta med sig tre kattungar hem. Lisa får ansvaret för 

katten i Mellangården och medan hennes bröder snart tappar intresset för katten tar hon över 

ansvaret för mat och lek.94 Hennes ansvarskänsla för djur blir även tydlig när hon skriver om sina 

kaniner: ”Dom bor i en bur som pappa har gjort åt mej, och varje dag måste jag gå och ge dom 

gräs och maskrosblad.”95 Bröderna Lasse och Bosse saknar däremot denna ansvarskänsla och vill 

mest ha roligt med djuren, utan att skada dem såklart. I boken lägger Bosse till exempel ett 

hönsägg i ett ugglebo för att se vad som händer med det.96 Idéerna som pojkarna har kan kopplas 

till Astrid Lindgrens egen barndom, menar Björk och Eriksson. Här var det hennes bror Gunnar 

som hade idén om hönsägget och det var även han som ville starta ett ”sorkeri”.97

   Även i Vi på Saltkråkan är det mycket populärt att äga och ta hand om ett djur. Tjorven är till 

exempel mycket noggrann med att påpeka för alla att Båtsman är hennes egen hund och blir

väldigt upprörd när syskonen tar med hunden på utflykt utan att fråga henne.98 I likhet med

berättelserna om Bullerbyn möter vi vanliga gårdsdjur på ön, men även några exotiska djur som 
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95 Ibid., s. 42.
96 Ibid., s. 43.
97 Björk & Eriksson 2007, s. 33.
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en säl och en korp. Dessa fungerar som sällskapsdjur för barnen. För Tjorven och Stina är det 

viktigt att djuren är söta, vilket blir tydligt när de jämför sälen Moses och lammet Tottis med 

varandra. Även här kan man tala om en sorts tävling mellan barnen.99 Pelle däremot är en stor 

djurvän och älskar alla djur. Därför längtar han efter ett eget husdjur: ”Jag skulle vilja ha ett djur. 

Jag har bara några getingar.”100 När han slutligen får välja en kanin till sig själv väljer han inte 

den som är sötast utan den som ser mest trofast ut i ögonen.101 Anledningen till att Pelle, Stina 

och Tjorven är så fixerade att äga djur kan förmodligen återigen förklaras med att alla tre känner 

en viss ensamhet och söker efter uppmärksamhet och kärlek.

   En viktig symbolisk handling för barn är att ge djuren namn, eftersom det skapar en speciell 

relation till djuret, anser Fichte-Fichtelius.102 Utöver det markerar man för omvärlden att man är 

ägare till just detta djur. I Vi på Saltkråkan döper Pelle exempelvis sin kanin: ”Han funderade 

länge, sedan doppade han handen i vattnet och döpte kaninen. [---] Det kändes ännu finare att ha 

en kanin som hade ett namn. Nu var det inte vilken liten knubbig kanin som helst utan en alldeles 

särskild en som hette Jocke.”103 Pelle genomför en ceremoni som är vanlig i kyrkan, vilket tyder 

på ett förmänskligande av kaninen. Även Tjorven relaterar till bibeln när hon ger sälungen 

namnet Moses.104 Namngivningen av katterna i Alla vi barn i Bullerbyn är däremot inte relaterat

till kyrkan, djuren får vardagliga namn som Murre, Sessan och Malkolm.105 I Ronja rövardotter

får de två vildhästar, som Ronja och Birk fångar först, namnen Vildtoringen och Rackarn, som

därmed speglar deras sätt att bete sig.106

   I Lindgrens fem verk förstår alla barn mer eller mindre att ägandet av djur samtidigt också 

betyder att ta ansvar. När Pelle har åkt ifrån ön får Tjorven till exempel ta hand om tre djur 

samtidigt, vilket kräver all hennes energi: ”Men sedan måste hon i väg och repa maskrosblad åt 

Jocke och värma mjölk åt Moses. Det var strävsamt att vara djurskötare, även om Stina hjälpte 

till ibland.”107 I Emil i Lönneberga och Alla vi barn i Bullerbyn finns det både sällskaps-och 

nyttodjur att ta hand om, eftersom berättelserna utspelar sig i en lantlig miljö. Barnen förstår att 
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106 Lindgren 1981, s. 110.
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vissa djur används för att utföra olika arbeten eller behöver dödas för att säkra familjens 

överlevnad, vilket även tas upp av Hogan i Animals in Young Adult Fiction. Djuren har i 

Lindgrens berättelse ett anständigt liv och är en naturlig del av gården så länge de lever. Denna 

idylliska bild kan återigen kopplas ihop med Lindgrens egen barndom och åsikt om hur djur ska 

bemötas. I Min ko vill ha roligt skriver hon själv: ”Det är väl att begära för mycket att våra 

husdjur ska ha roligt. Men ett anständigt liv utan onödigt lidande, det borde de ha rätt till under 

sin korta stund på jorden.”108 Att vuxna tar sitt ansvar på allvar och behandlar djuren på rätt sätt 

för samtidigt med sig att även barnen i berättelserna har en naturlig och öppen relation till alla 

djur, oberoende om det är ett sällskaps- eller nyttodjur.

   I vissa situationer är gränsen mellan sällskaps- och nyttodjur i barnlitteraturen dock inte helt 

tydligt dragen och det kan leda till problem, skriver Hogan.109 Hunden Svipp fungerar för 

skomakaren Snell till exempel enbart som vakthund, medan Olle har en känslomässig koppling 

till hunden. Bara genom ägarbyte kan hundens funktion ändras från nyttodjur till sällskapsdjur.

Detta bekräftar Hogans teori om att det är ett vanligt exempel i barn- och ungdomslitteraturen att 

det finns en konflikt mellan den onda vuxna, som använder sitt djur bara som nyttodjur, och ett 

barn, som har en emotionell koppling till djuret.110 I Vi på Saltkråkan finner vi ett annat exempel

som stämmer väl in här. Vesterman ger bort sälen Moses till Tjorven, som bygger upp en relation 

till djuret och har sälen som sällskapsdjur. Efter en tid återkommer han och kräver sin säl 

tillbaka, som han nu tänker sälja.111

   Ägandet och ansvaret av djuren visar sig således vara viktig och gestaltas någorlunda lika i 

Emil i Lönneberga, Alla vi barn i Bullerbyn och Vi på Saltkråkan. Berättelserna om Pippi och 

Ronja avviker däremot, vilket förmodligen kan bero på att det finns fantastiska inslag i båda 

verk. Visserligen har Pippi alltid längtat efter en egen häst och är stolt att ha Herr Nilsson och 

hästen vid sin sida, men det verkar vara en självklarhet att båda djuren tillhör henne.112 Hon tar 

hand om dem på sitt eget sätt. Medan Lindgren har varit noggrann med att djuren på gården hålls 

på ett djurvänligt sätt, får Pippis häst bo på verandan. På Tommys fråga om varför hon har en 

häst på verandan svarar hon:” I köket skulle han bara gå i vägen. Och han trivs inte i 
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salongen.”113 Det är uppenbart att Pippi inte ser ett stall som alternativ, trots att hästen 

förmodligen skulle trivas bättre där. En intressant iakttagelse av Rudd är i detta sammanhang att 

Pippis relation till och beskrivningen av hästen inte motsvarar den vanliga bilden av hästen i 

litteraturen. Hästen är vanligtvis en symbol för dignitet och styrka. Genom att Pippi är starkare 

än djuret och utan några problem kan lyfta hästen underminerar effektivt detta påstående.114 Det 

visar att hon som ägare har kontroll över sin häst. Pippi är mycket bestämd i vad hon vill och är 

van vid att Herr Nilsson och hästen rättar sig efter henne.

   Även Ronja önskar sig en häst att rida på och som hon kan tämja för att ta med till borgen och 

ha som husdjur. Tillsammans med Birk försöker hon därför att tämja två av skogens vildhästar

och efter några försök lyckas hon slutligen rida på dem. Men trots att barnen bemästrar djuren 

känner Ronja själv genom att bo i och vara en del av naturen, att djurens naturliga plats är 

skogen. Samma slutsats drar hon även när de tar hand om stoet Lia, som nästan blir dödat av en 

björn och som barnen tar sig an och vårdar: ”En vildhäst var hon, husdjur skulle hon aldrig 

bli.”.115 Ronja utvecklas och växer mentalt under berättelsens gång och hennes inställning mot 

naturen och djuren förändras. I början av romanen gör hon anspråk på sin omgivning och grälar 

med Birk: ”Jag vill att du låta bli mina rävungar och försvinner ur min skog.”116 Genom hennes 

personliga resa förstår hon i slutet att djuren är sina egna och människan inte ensam och 

egenmäktigt förfogar över världen.

2.5 Familjernas behov av djuren 

Astrid Lindgren använder sig ofta av ett instrumentellt perspektiv i sina porträtt av djuren, påstår 

Orlov i sin artikel.117 Hon menar att detta beror på Lindgrens lantliga uppväxt. Djurens 

nyttoaspekt är det viktigaste, vilket för med sig att man förknippar djuren antingen med mat, 

kläder eller transport. Som tidigare nämnts är alla barn i de fem verk mer eller mindre medvetna 

om att det finns nyttodjur som familjen är beroende av. Familjerna i Alla vi barn i Bullerbyn och 

Emil i Lönneberga använder hästvagnen som transportmedel, Lisas mor har ett hönseri och säljer 
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ägg och Emils mor Alma är känd för sin goda korvar i hela området. På gården fick dock alla 

förtjäna sitt levebröd, skriver Hogan.118 Katter hölls utomhus eftersom de jagade bort möss och 

andra gnagare. Hundar användes för att skydda egendom och för att jaga.

   Tydligast är dock beroenderelationen mellan barn och djur i Ronja rövardotter. Naturens 

råvaror och djurprodukter utnyttjas på bästa möjliga sätt och är grunden till att människorna kan 

överleva i romanen. Ronjas mor gör kläder av skinn från får, get, ekorre samt varg och i förrådet

förvarar hon alltifrån getost till rökta fårfioler.119 När Birk och Ronja bor i skogen anpassar de 

sig till naturen och tar också vara på dess tillgångar. De beter sig som skogsfolk genom att skaffa 

mat och försvara sig mot rovdjur. Samtidigt har deras relation till djuren en mjuk sida av 

samförstånd och delaktighet. När stoet Lia rivs av en björn och mister sitt föl vårdar barnen 

djuret. Relationen blir ömsesidig då Ronja och Birk får närande mjölk av märren.120 Djuren är en 

källa till mat och täcker vissa grundbehov som barnen har, men det finns även en sorts naturlig 

jämställdhet med vissa djur. Ronja pratar och tackar till exempel stoet för att de fick dricka 

hennes mjölk samt för den tiden de tillbringade tillsammans.121

   Men det finns även ett känslomässigt beroende mellan barn och djur i Astrid Lindgrens verk, 

vilket Haas kallar för ”need-dependency relationship”.122 Barnen behöver i detta sammanhang en 

vän vid sin sida som inte är mänsklig, som kan lyssna och den hen finner trygghet hos. Ensamma 

barn som till exempel Tjorven och Pippi behöver sina djur i närheten för att känslomässigt må 

bra.  

3. Sammanfattning och avslutande diskussion

I denna uppsats har jag undersökt relationen mellan barn och djur i fem av Astrid Lindgrens 

verk: Pippi Långstrump, Alla vi barn i Bullerbyn, Emil i Lönneberga, Vi på Saltkråkan samt 

Ronja rövardotter. Fokus har legat på hur relationen skildras och hur läsaren kan förstå den, om 

det finns några djurarter som står i fokus och vilka funktioner dessa har i så fall. En av mina
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hypoteser var även att det finns ett samband mellan Astrid Lindgrens biografi och hennes 

skildringar av samspelet mellan barn och djur.

3.1 Beskrivning av relationerna mellan barn och djur 

Analysen har visat att det finns mönster som förekommer i alla verk, trots att berättelserna utgavs

under ett stort tidsspann samt tillhör olika genren. I alla verk är det barnet som är det primära i 

barn- djur relationen. Barnet inleder relationen och det är djuret som främst anpassar sig till 

dennes villkor och behov. Mina iakttagelser överensstämmer därmed med tidigare 

undersökningsresultat av Orlov, Haas och Hogan. I Lindgrens verk kunde jag urskilja 

ensamheten, naturlig glädje genom tillvaron med djuren, vänskap, önskan av ansvarstagande

samt känslomässigt och funktionellt beroende som några skäl för barnens relation till djuren.

Trots att deras inbördes förhållande är hierarkiskt finns det även tecken av jämställdhet i 

berättelserna och en önskan från barns sida att djuren på ett naturligt sätt ingår i familjen. Detta 

exemplifieras bland annat genom hunden Båtsman samt Pippi Långstrumps sätt att bete sig mot 

Herr Nilsson och hästen. Förmänskligandet av djuren och fördjurligandet av barnen är ett annat 

stilistiskt grepp som Lindgren använder sig av i alla fem verk. Berättaren tillskriver djuren 

mänskliga tankar och djur tilltalas och behandlas av barnen som människor. Detta syns även i 

själva språket, som till exempel i geografiska platser, liknelser och i personnamn.123

3.2 Sambandet mellan Astrid Lindgrens liv och relationen mellan barn och djur

Det finns som tidigare nämnt ett övergripande mönster i Lindgrens böcker, nämligen en lekfull 

och naturlig relation mellan barn och djur, som visar den tidsanda och miljö de utspelar sig i.

Dock sticker berättelsen om Pippi Långstrump ut. En möjlig förklaring skulle kunna vara att 

Lindgren delade upp sina känslor av lekfull anpassning och lekfull revolt på olika verk.124 Hon 

har skrivit fram olika sidor av sig själv. Den lydiga och ordentliga Lisa i Alla vi barn i Bullerbyn

är ”ett halvt självporträtt”, medan den aktiva och busiga Pippi representerar den andra halvan.125

Berättelsen om Bullerbybarnen samt Emil i Lönneberga återspeglar den yttre samhällsramen av 
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Lindgrens egen barndom och går aldrig utanför ramarna för det vanliga.126 Pippi Långstrump är 

däremot en vuxenkonstruktion med avsikt att göra glad revolt mot alla vuxna auktoriteter.127

Ronja rövardotter går i Pippis fotspår och liknar henne i många avseenden. Vi på Saltkråkan

ligger någonstans mellan dessa två varianter, eftersom det finns både en trygg och idyllisk miljö 

samt sommaräventyr utöver det vanliga. Sommarlandet är inspirerat av Astrid Lindgrens egen 

sommarmiljö i Roslagen.128

   Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en klar koppling mellan Astrid Lindgrens 

biografi och verk. Den egna barndomen har alltid varit utgångspunkten för hennes 

författarskap.129 Det är barn hon skriver för och det är barn som står i centrum i berättelserna.130

Först därefter kommer kärleken till och engagemanget för djuren. Sambandet mellan Lindgrens 

liv och skildringar av samspelet mellan barn och djur i hennes böcker finns, men det är inte lika 

lätt att uppfatta. Det finns situationer mellan barn och djur som är hämtade ifrån hennes egen 

barndom som till exempel när Bosse lägger ett hönsägg i ett ugglebo eller när han vill starta ett 

sorkeri.131 Dessa kopplingar förekommer huvudsakligen i de realistiska berättelserna. Men det är

främst den agrara miljön hon är uppvuxen i och hennes inställning till hur djur ska behandlas 

som återspeglas i verken. Djuren ska behandlas på bästa möjliga sätt och får ett anständigt liv 

utan onödigt plågande, kräver Lindgren.132 Samtidigt är gränsen mellan nytto-och sällskapsdjur

inte alltid helt klart dragen, som visas genom hunden Svipp och sälen Moses. 

3.3 Djurarter och deras funktion i Lindgrens verk

I Lindgrens berättelser möter läsaren naturens olika djur: Från apa och säl till fåglar och hundar. 

Hundar och hästar förekommer mest frekvent i betydelsefulla sammanhang och står barnen 

närmast. Detta understryker Hogans tes om att de vanligaste förekommande djurarter i barn-och 

ungdomsböcker är just hundar och hästar, vilket kan förklaras med att dessa djur är mycket
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sociala samt anpassar sig lätt till människans levnadssätt.133 Det är dock inte möjligt att fastställa 

en övergripande funktion för dessa djurarter, eftersom de har olika funktioner i förhållande till 

berättelsen. Hästen i Pippi Långstrump är till exempel ett sällskapsdjur medan hästen Jullan i 

Emil i Lönneberga enbart används som nyttodjur. I Ronja rövardotter intar hästarna 

huvudsakligen en nyttofunktion, även om Ronja önskar sig att äga en häst som sällskapsdjur. 

Både Svipp och Båtsman i berättelserna om Bullerbyn och i Vi på Saltkråkan har en 

sällskapsfunktion samt fungerar som kompanjon.

   Resultaten jag har kommit fram till är inte på något sätt oväntat och det finns knappast några 

överraskningar i analysen med tanke på den forskningen som har bedrivits tidigare angående 

relationen mellan barn och djur. En förklaring skulle kunna vara att Astrid Lindgren använder sig

av återkommande mönster i sina verk. Precis som andra författare av sin tid, som till exempel 

Maria Gripe, Tove Jansson och Sven Nordkvist. Hon skildrar ofta en fiktiv värld som inte 

avviker avsevärd från den vi dagligen möter.

3.4 Tankar kring vidare forskning

Denna uppsats skulle kunna vara mer ingående om omfånget inte skulle ha varit begränsat. En 

analys av relationen mellan barn och djur i ännu flera verk av Astrid Lindgren, skulle kunna 

resulterat i en tydligare och mer djupgående analys och slutsats än de som har framkommit i 

detta arbete. Det finns säkerligen några andra motiv än de som jag behandlade som förekommer i 

Lindgrens verk och som skulle vara värda att belysa. I en vidare forskning skulle det även kunna

vara intressant att jämföra Lindgrens skildringar av relationen mellan barn och djur med andra 

svenska eller internationella författare av hennes tid, för att hitta eventuella likheter och

skillnader. 

   Vid efterforskningar hittade jag en artikel av Henrik Engström i Djurens rätt.134 Där kritiserar

han Lindgren för att vissa djur i berättelserna behandlas bättre än andra av människorna. Även 

om många av Lindgrens figurer reagerar mot våld mot enskilda djur anser Engström att våld inte 

bara accepteras utan även förskönas eller ritualiseras för barn. Vissa djur räddas och älskas 
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medan andra dödas. Trots att Lindgren bidrog till att Sverige fick en ny djurskyddslag 1988 

tycker han inte att Lindgren levererar någon grundläggande etisk kritik mellan människor och 

djur, eftersom det inte var mot själva dödandet hon kämpade emot utan sättet det skedde på.135

   Engströms hårda kritik instämmer delvis i det som även uppsatsen kommit fram till, nämligen

att vissa djur behandlas bättre än andra. Samtidigt verkar Engströms krav på författaren något 

orealistiskt med tanke på hennes uppväxt. Lindgren beskriver en särskild tidsanda och en

verklighetsbaserad värld, där det är en naturlig del att djuren är underställd människan. Hennes 

berättelser skulle vara mindre trovärdiga om dessa punkter inte skulle ingå. På grund av 

uppsatsens begränsade omfång avstår jag ifrån att fördjupa mig något mer i denna diskussion, 

men skulle kunna tänka mig att detta skulle kunna vara ett lämpligt underlag för vidare forskning 

av Astrid Lindgrens syn på relationen mellan människa och djur.
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