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Sammandrag  
 

 
I detta arbete görs en textstrukturell analys av karaktären muminmamman i Tove Janssons böcker 
Småtrollen och den stora översvämningen (1945) och i Pappan och havet (1965) med hjälp av 
frågeställningarna; Är mamman en könsstereotyp eller en så kallad platt karaktär i Småtrollen och 
den stora översvämningen respektive Pappan och havet? Kan man se skillnader i hur 
muminmamman beskrivs i Småtrollen och den stora översvämningen respektive Pappan och 
havet ur ett könsperspektiv? Textens referentbindning av karaktärer och muminmammans 
handlingar kategoriseras och undersöks med ett könsperspektiv.  

Böckerna, som är den första och den sista i serien om muminfamiljen, visar sig bära en 
könsstereotyp bild av muminamman, starkt knuten till en konservativ modersroll. Tvärtemot vad 
andra skribenter hävdat öppnas inte muminmammans könsstereotypa mönster upp mot andra 
möjligheter i den senare boken. Hennes karaktär fördjupas men isärhållandet av könen består. 
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1 Inledning  
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Min kärlek till mumindalen och dess invånare tändes som barn och återigen när jag som mamma 
hade anledning att återbesöka Tove Janssons underbara böcker. Men som vuxen stördes kärleken 
av upptäckten av den genomgoda mamman i mumindalen som kändes stereotyp och kringskuren.  

Jag är inte ensam; det är inte många i Sverige idag som inte har någon association eller 
relation till mumintrollen. Därför är det intressant att titta på vilka karaktärer som byggs upp i 
mumindalen eftersom mumintrollen är något som lever kvar länge inom många människor, även 
som vuxna. Intresset och tankarna runt mumindalen växte och i våras avslutade jag en b-uppsats i 
svenska med följande reflektion;  

Min bakgrund är inom genusvetenskapen och jag vill innan jag lägger ner pennan 
för denna gång reflektera något litet över den språkvetenskapliga metoden.  I arbetet 
har jag känt mig trygg i genusteorin men hela tiden varit tvungen att lära mig mer 
om de språkvetenskapliga redskapen.  
Det har emellertid varit mycket fruktbart att använda sig av ett språkvetenskapligt 
arbetssätt. Jag vill drista mig till att påstå att det inte hade gått att göra en 
undersökning av boken som lyckas penetrera texten så grundligt som jag nu gjort 
utan det språkvetenskapliga arbetssättet. Det ska bli roligt att i framtida projekt 
återigen korsa genusvetenskapen och språkvetenskapen.  (Schönbeck, 2006:14-15) 

Denna uppsats är det där framtida projektet jag talar om ovan fast inom genusvetenskapen.  
Jag menar att mumintrollen har en normerande roll (kanske främst i egenskap av en vit, 

medelklass kärnfamilj1). Boel Westin har visat hur temat utopi � katastrof går som en röd tråd 
genom muminböckerna och att det finns anledning att uppfatta muminfamiljen som en idealbild 
av det lyckliga livet (Westin, 1988b:126). Mumintrollens liv målas upp som en drömtillvaro och 
även Tove Jansson själv menar att mumintrollen ska ses som en bild av det lyckliga livet (Ibid). 
Att mumintrollen framställs som ideal, särskilt då familjen, tillsammans med det enorma 
spridning muminböckerna har bland flera generationer läsare gör att man kan tala om en 
normerande roll. Dessutom menar jag att barnlitteratur överhuvudtaget har en del av hur barn 
formar sin könsidentitet vilket jag återkommer under teoriavsnittet. Allt detta sammantaget gör 
att en undersökning av mumintrollen ur ett könsperspektiv känns relevant och intressant. 

Innan vi ger oss in i uppsatsen vill jag nämna hur jag själv ställer mig till diskussionen runt 
barn- respektive vuxenlitteratur som ofta uppstår, framförallt i relation till en av böckerna jag 
undersöker nämligen Pappan och havet (Jansson, 1965). Det finns de som menar att Tove 
Janssons författarskap utvecklats från barnböcker till vuxenlitteratur, samma personer menar att 
Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1945) är en typisk barnbok medan Pappan 
och havet (Jansson, 1965) ska ses som en bok avsedd för vuxna läsare. Jag tillhör de som hävdar 
att dels beror olikheterna i stil mellan böckerna på att Jansson använt sig av olika genrer för olika 
böcker, dels att indelningen i barn- och vuxenlitteratur är svår och ibland missvisande. Pappan 
och havet menar jag är en bok både avsedd för barn och för vuxna. Vissa tolkningsnivåer är 
                                                
1  Här finns många olika strukturer inbäddade som klass, heteronormativitet och ras/etnicitet. Jag har dock valt att 
begränsa mig till kön även om det innebär att jag riskerar att missa viktiga delar i min analys. För att en analys av 
mumintrollen ska bli fullständig måste alla perspektiv tas i beaktande; en uppgift för framtida större projekt.  
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avsedda för barn medan andra för vuxna, boken berättar olika historier för olika läsare. Till viss 
del är detta sant för alla Tove Janssons kapitelböcker, men kanske framförallt för Pappan och 
havet. Ironier, litterära paralleller och tolkningar går det lilla barnet förbi medan den äventyrliga 
upptäckarglädjen kanske inte fångar den vuxna. I denna uppsats tar jag inte in till exempel ironi2 i 
analysen även om det säkerligen är en möjlig tolkningsnivå utan håller mig på textnära nivåer, på 
sätt och vis nära barnläsarens nivå. 

 
 
 

1.2 Kortfattad författarbiografi 
 
Tove Jansson föddes 1914 i ett konstnärshem i Helsingfors (Simonsson, 2005: 4). Hennes 
mamma, svenskan Signe Hammarsten-Jansson, var tecknare och hennes pappa, finlandssvensken 
Viktor Jansson, var skulptör (Simonsson, 2005: 4). Tove Jansson föddes in i konstnärskapet. 

Endast 14 år gammal tog hon uppdrag att illustrera en jultidning (Westin, 1988a:50) och under 
tonåren var hon en flitigt anlitad tecknare. Hon gick under studietiden på konstnärsskolor i 
Stockholm, Helsingfors och Paris (Simonsson, 2005: 4). 

Hon producerade hundratals teckningar och illustrationer till den politiska skämttidningen 
Garm från slutet av 20-talet till 1953 (Westin, 1988a:50). Under 30-talet fick hon även flera 
noveller publicerade i olika tidskrifter (Ibid.).  

När den första muminboken gavs ut 1945 var hon med andra ord redan en väletablerad konstnär 
och hade arbetat som illustratör och tecknare i ett femtontal år (Ibid.). 

Tove Janssons sista bok kom 1996, Anteckningar från en ö � ett samarbete, där Tove Jansson 
skrivit texten och hennes livskamrat Tulikki Pietilä gjort illustrationerna (Simonsson, 2005:4). 

Tove Jansson dog den 27 juni 2001 86 år gammal - då hade mumintrollen gjort henne 
världsberömd och läst av miljoner läsare i alla åldrar. 

 
 
 

1.3 Syfte och grundläggande frågeställningar  
 
Syftet är att jämföra Tove Janssons böcker Småtrollen och den stora översvämningen (1945) och 
Pappan och havet (1965) med hjälp av en textstrukturell analys. Analysen görs med hjälp av 
frågeställningarna:  
o Är mamman en könsstereotyp karaktär i Småtrollen och den stora översvämningen respektive 

Pappan och havet? 
o Är mamman en platt eller statisk karaktär i Småtrollen och den stora översvämningen 

respektive Pappan och havet? (Platt och statisk är litteraturvetenskapliga begrepp jag hämtat 
från Maria Nikolajeva (1998) som jag beskriver närmare under teoriavsnittet.) 

o Kan man se skillnader i hur muminmamman beskrivs i Småtrollen och den stora 
översvämningen respektive Pappan och havet ur ett könsperspektiv? 

                                                
2 Tove Jansson har dessutom själv hävdat att hon aldrig är samhällskritisk i sina böcker, inte heller ironisk (Westin, 
1974:18) 
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  Jag arbetar utifrån hypotesen att muminmamman har en könsstereotyp roll i båda de 
undersökta böckerna och att skillnaden mellan den första och den sista boken är att karaktären 
blir rundare men är fortsatt lika könsstereotyp. 

 
 
 

1.4 Material 
 

Mitt material är Tove Janssons böcker Småtrollen och den stora översvämningen (1945) 
(framöver kallad Småtrollen) och Pappan och havet (1965) (framöver kallad Pappan). Ett 
ytterligare material jag har haft att arbeta med har varit listor med handlingar och referenter från 
arbetet med min b-uppsats i svenska (Schönbeck, 2006). Där undersökte jag Småtrollen med 
samma metod som jag nu använder i denna uppsats. Delvis har jag tolkat, kodat och grupperat 
om det gamla materialet med det har ändå varit till god hjälp. 
 
 
 
1.4.1 Materialval 
 

Den största avgränsningen av materialet är att jag inte inkluderat bilderna i min analys. 
Avgränsningen kommer naturligt av valet att använda en textstrukturell metod men samtidigt blir 
det på sätt och vis bara halva boken som analyseras. Mycket av personbeskrivning och skildring 
av handling sker via bilderna. Det skulle varit mycket intressant att ha haft tid och utrymme att 
lägga en bildanalys till den textstrukturella för att se mötet mellan perspektiven. 

Materialet är även avgränsat dels till två av åtta kapitelböcker om mumintrollen, men också till 
tre utvalda (se vidare s 9) kapitel i Pappan (kapitel 1,6 och 8). I Småtrollen har hela boken 
undersökts. 

Min bedömning är att eftersom den valda metoden är mycket tidskrävande måste materialet 
vara mycket hårt avgränsat. Metoden ger intressanta perspektiv på texten men är inte tillämplig 
på större material. Optimalt vore förstås att veta hur resultaten skulle se ut om man genomförde 
undersökningen på alla kapitelböcker, och då hela böckerna, men resultatmassorna skulle bli 
mycket stora. 

Dessutom är Mumindalen och dess invånare ett populärt forskningsområde och därmed ganska 
ingående utforskat. Frågan är då om det skulle vara ekonomiskt använd tid att göra ett sådant 
jättearbete? När det finns tidigare forskning bör man använda den. Därför har denna uppsats 
också ett ganska stort avsnitt om tidigare forskning. Tillämplighet och befintlig forskning 
sammantaget legitimerar det urval i materialet som gjorts. 

 
 
 

1.4.2 Valet av karaktären muminmamman 
 
I materialet har jag valt att plocka ut karaktären muminmamman som representant för 
kvinnobilder och modersideal i mumindalen. Varför då?  Jag tycker att Ellingsen (se mer om 
henne under forskningsöversikten) uttrycker det träffande och låter henne svara på frågan: 
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Det finns bara EN familj i mumindalen. Det nämns någon piggsvinsfamilj, och en 
musfamilj i de tidigare böckerna och en mymlefamilj i muminpappans memoarer. 
Men det är bara perifera figurer, och familjerna är ofullständiga. Alla andra är 
enskilda personer. (Ellingsen, 1992:24) 
 

Även Boel Westin har gett uttryck för en liknande syn. Hon skriver �föräldrarna är de 
intressantaste figurerna ur könsrollsynpunkt. Många av de andra gestalterna är dessutom mest 
typer, de är inga riktiga levande gestalter.� (Westin, 1974:20)  

 
 
 

1.4.3 Materialbeskrivning 
 

I Småtrollen gör mumintrollen entré för första gången och Pappan är den sista av Tove 
Janssons kapitelböcker som har muminfamiljen som huvudpersoner. Totalt skrev Tove Jansson 8 
kapitelböcker om mumintrollen; Småtrollen och den stora översvämningen 1945, Kometjakten 
19463, Trollkarlens hatt 1948, Muminpappans bravader 19504, Farlig midsommar 1954, 
Trollvinter 1957, Det osynliga barnet och andra berättelser 1962, Pappan och havet 1965, Sent i 
november 1970. 

Småtrollen lämnades till förlag 1944 och utkom 1945. När vi som läsare kommer in i 
Småtrollen träffar vi mumintrollet och muminmamman på ensam vandring sökande efter en plats 
att bygga hus på, ett hus som ska skydda mot den kommande vintern. Det framkommer att 
muminpappan har övergett familjen för att resa iväg på äventyr med hattifnattarna. 
Muminmamman och mumintrollet stöter på nya reskamrater på sin vandring och allehanda faror 
lurar. Så småningom möter de hattifnattarna och fokus i sagan skiftas från husletande till sökande 
efter mumintrollets pappa. Ytterligare äventyr följer (bl a den stora översvämningen) men till slut 
hittar de muminpappan. Det visar sig att pappan har byggt ett hus åt dem som har flyttats av 
översvämningen till just den dal som ska komma att bli mumindalen. Sagan avslutas med att 
familjen flyttar in i huset och lever lyckliga i alla sina dagar. 

 
Och så tog hon mumintrollet vid handen och steg in i det himmelsblå rummet. Och 
där i dalen bodde de sedan hela sitt liv, utom ett par gånger när det var ute och reste 
för omväxlings skull. (Jansson, 1945:54) 
 

I Småtrollen etableras också en spänning/balans som återkommer i de senare muminböckerna 
nämligen den mellan det katastrofala och det trygga, det kaotiska och det paradisiska (Westin, 
1988b:126). Främst företrätt förstås av översvämningen kontra den fantastiska mumindalen.  

Pappan utkom 20 år senare och med 6 böcker emellan och nu är det inte en lek med sagogenren 
som gäller utan boken ligger närmare genren för den psykologiska romanen. När vi kommer in i 
berättelsen träffar vi en muminpappa som går omkring och vantrivs i den augustiheta 
mumindalen, fylld av frustration över att inte vara behövd och av att vara förminskad i sin roll 

                                                
3 Tove Jansson arbetade senare om Kometjakten och gav ut den med den nya titeln Kometen kommer 1968. 
4 Tove Jansson arbetade senare om Muminpappans bravader och gav ut den med den nya titeln Muminpappans 
memoarer 1968. 
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som pappa och make. Resten av familjen förefaller vara ganska tillfreds men det bestäms ändå att 
familjen ska flytta ut till muminpappans fantasivärld i verkligheten, Fyrön, för gott.  

Huvuddelen av boken ägnas sedan åt att följa muminfamiljen (mamma, pappa, mumintrollet 
och Lilla My) i deras försök att upprätta ett nytt liv på ön och med att bli till freds med sig själva. 
Alla, utom Lilla My, genomgår någon slags personlig kris som resulterar i själslig utveckling och 
mognad. Mumintrollet är klart pubertalt och genomgår en frigörelseprocess från sina föräldrar. 
Dessutom beskrivs den tonårsförälskelse och åtrå han känner inför de vackra men elaka 
sjöhästarna. Så småningom kommer han över sitt svärmeri, frigör sig från sina föräldrar och 
mognar som person. Muminpappan är redan från början i kris över sin roll i familjen och syftet 
med sin existens, väl på ön försöker han bli fyrvaktare men misslyckas med att tända fyren, 
försöker bli familjeförsörjare men fångar för mycket fisk, försöker bli vetenskapsman och skriva 
en avhandling om havet men ger upp. Men slutligen finner han sig ändå tillfreds och känner sig 
lycklig av att bara vara från nosen ända ut i svansspetsen. Muminmamman reser till Fyrön för 
pappans skull och blir väl på ön olycklig, fylld av hemlängtan, och oförmögen att komma till sin 
rätt på ön. I slutet av boken har hon dock kommit över sin hemlängtan och åter skapat sig ett hem 
och hushåll. Vad hennes utveckling består i är oklart, kanske att hennes och pappans relation, och 
familjen som helhet åter är harmonisk. 

Jag har bedömt att utrymmet och tiden för denna uppsats inte tillåter att jag undersöker hela 
Pappan då den boken är ganska mycket längre än Småtrollen5. Därför har jag valt ut tre kapitel ur 
boken som jag genomfört undersökningen på. Valet föll på det första, sista och det sjätte kapitlet 
av bokens åtta kapitel. Det första och det sista kapitlet valdes ut med tanken att det är dessa 
kapitel som ramar in berättelsen. Just det sjätte kapitlet valde jag ut därför att muminmamman 
förkommer mest där i jämförelse med de andra kapitlen och det är hennes karaktär som är fokus 
för uppsatsen. Kapitel 6 utgör också en vändpunkt i historien och blir därför särskilt intressant. I 
kapitlet åker muminfamiljen på utflykt och för familjen innebär detta att ön blir �hemma�. Att 
Fyrön bli �hemma� upplevs som  positivt av resten av familjen men muminmamman blir 
melankolisk och fylld av hemlängtan. 

Här följer en sammanfattning av de tre kapitlen: 
Kapitel 1 s 9-21 Familjen i glaskulan 

Där trollet och mamman släcker en eld. Där pappan känner sig överflödig och är olycklig. 
Där familjen flyttar till pappans fantasivärld i verkligheten: Fyrön. 

Kapitel 6 s 115- 129 Månen i nedan 
Mamman har mardrömmar. Mårran sjunger och dansar för mumintrollet. Sanden börjar 
vandra. Gloet andas. Familjen åker på utfärd precis som de brukade förr. Mamman letar upp 
färgslattar och börjar måla väggen i fyren. Mumintrollets förälskelse i Sjöhästarna dör ut. 
Muminmamman upptäcker att hon kan gå in i sin väggmålning i kraft av sin hemlängtan. 

Kapitel 8 sida 156-176 Fyrvaktaren (sista kapitlet) 
Ön vandrar och är rädd. Pappan talar med havet och får brädor i försoningspresent. Familjen 
bärgar brädor. Mamman förstår att det var dumt att försöka anlägga en trädgård; försöka 
återskapa det som var i mumindalen. Mårran dansar utan lampa och hon och mumintrollet blir 
vänner. Mårran blir varm. Ön slutar vara rädd och vandra. De ordnar födelsedagsfest åt 
Fiskaren som visar sig vara Fyrvaktaren. Fyrvaktaren tänder fyren. 

 
 
 

                                                
5 Småtrollen och den stora översvämningen är på 48 sidor medan Pappan och havet är på 176  sidor. 
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 2 Forskningsöversikt 
 
 
Under uppsatsarbetets gång, i december 2006, har Agneta Rehal Johansson kommit ut med en 
doktorsavhandling i litteraturvetenskap Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och 
muminverkets metamorfoser vid Göteborgs universitet. Jag har tyvärr inte hunnit ta hänsyn till 
avhandlingen vilket jag beklagar.  
 
 
 
2.1 En syntaktisk analys av språket i muminserien  
 
Elisabeth Helenelund, verksam vid Helsingfors universitet på institutionen för nordiska språk och 
nordisk litteratur, utkom 1985 med avhandlingen Språket i muminserien � en syntaktisk analys. 
Eftersom Helenelund är den enda författare jag hittat som använt ett mer textstrukturellt 
perspektiv vill jag helt kort nämna hennes bok.  

Hon har undersökt de tecknade seriestripparna om mumintrollen som utgavs i tidningen 
Evening News i London från femtiotalet och framåt och inte alls tittat på den serie med 
kapitelböcker som jag själv arbetat med. Det innebär att det �muminspråk� Helenelund tittat på är 
texten inuti pratbubblorna, alltså det språk karaktärerna använder själva. Det språk jag har tittat 
på är det språk som i skönlitterär text används för att skapa muminkaraktärerna.  

Avhandlingen visar att språket i Muminserien är kortfattat, enkelt och uppvisar en avsaknad av 
beskrivande adjektiv och relativsatser som attribut. Beskrivningen av utseende, känslor, 
stämningar m.m. görs inte i texten utan i bilden (Helenelund, 1985:162-164). Det senare kan vara 
sant även rörande de böcker som behandlas här då även dessa böcker har illustrationer; något som 
jag tyvärr inte haft möjlighet att undersöka. 

 
 
 

2.2 Boel Westin 
 
Litteraturvetaren Boel Westin har skrivit en rad artiklar och uppsatser om Tove Jansson och 
hennes muminvärld. Hon doktorerade på ämnet med avhandlingen Familjen i dalen � Tove 
Janssons muminvärld 1988. Där går Westin igenom Tove Janssons utveckling som författare och 
tecknare från barndomen och framåt. 

Jag har framförallt haft nytta av Westins beskrivning av muminsviten som helhet, hur de olika 
böckerna förhåller sig till varandra. Två av Westins teser har jag särskilt valt att använda mig 
utav: a) invändningen mot beskrivningen av muminsviten ur ett utvecklingsperspektiv och b) det 
återkommande temat av idyll och kaos i muminböckerna. 

Boel Westin skrev redan 1974 en 10 poängsuppsats med titeln Könsroller hos mumintrollen � 
en undersökning av könsrollsmönstret i Tove Janssons böcker. I uppsatsen menar Westin bland 
annat att Pappan och havet är en nyckelbok vad gäller muminföräldrarnas könsroller:  

 
[�] både mamman och pappan får problem och kommer i konflikt med sina 
mamma- och papparoller. Men grundsynen är tydlig, mannen är den bestämmande, 
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den som beskyddar och försvarar. Kvinnan får inte ha för mycket ansvar, hon måste 
i alla fall låta mannen tro på sin �uppgift�; att vara den styrande. (Westin, 1974:1) 
 

Westins gamla uppsats är fortfarande spännande därför att Westin brevväxlar med Tove Jansson 
under uppsatsarbetet och dryftar uppsatsens frågeställningar om könsroller med författaren.  

Jansson ger i sina svar uttryck för en tydligt essentialistisk syn på könen och skillnader mellan 
dem (Westin, 1974:14 ff). Hon anser till exempel att �mannen är skapt för att bestämma, försvara 
och beskydda� (Jansson i Westin, 1974:19) Vidare visar brevväxlingen att Jansson upplevt det 
som ett problem att muminmamman fått en så bestämmande och tydlig ledarroll inom 
muminfamiljen. Därför, berättar Jansson, flyttade familjen ut  till Fyrön i Pappan och havet för 
att återställa ordningen i familjen (Westin, 1974 19-30). 

 
 
 

2.3 W. Glyn Jones  
 
I Vägen från mumindalen - en bok om Tove Janssons författarskap går W. Glyn Jones, professor i 
Scandinavian Studies6, igenom Tove Janssons författarskap och analyserar varje bok för sig i 
kronologisk ordning, från den första berättelsen om mumintrollen � Småtrollen och den stora 
översvämningen (1945) fram till Den ärliga bedragaren (1982), som är en av Tove Janssons 
böcker skrivna för vuxna.  

Jones anser till skillnad från Westin att man kan se muminböckerna som delar av en helhet där 
den ena boken innehåller ett incitament för nästa i en lång utvecklingsprocess (Jones, 1984). I 
denna diskussion lutar jag själv nog snarare mot Westins ingång men Jones bok är ändå mycket 
användbar på grund av hennes sammanfattningar och analyser bok för bok.   

I Småtrollen och den stora översvämningen finns många motiv som återkommer i de senare 
muminböckerna (Jones, 1984:22). Muminmamman är redan här den goda modern som ser till och 
tröstar alla runtomkring sig. Hon är en auktoritativ person, men hennes auktoritet är mild (Jones, 
1984:22). Pappan presenteras nu som familjens oroliga medlem.  

Den sista egentliga muminromanen kallar Jones Pappan och havet och menar att här upprepas 
de tidigare muminböckernas mönster, dock lite modifierat. Familjen återförs visserligen inte till 
lugnet i mumindalen men däremot återförenas familjen efter att ha varit skingrad och delad 
(Jones, 1984:84). Men nu är dynamiken i familjen förändrad. 

 Alla familjemedlemmarna förändras under berättelsens gång. I muminmammans fall är det 
fråga om att anpassa sig till en ny miljö och kanske iklä sig en ny roll. Hon förflyttas nu helt ur 
sin invanda miljö, mumindalen, och förlorar så för en tid sin invanda roll menar Jones. Hon 
anlägger en passiv roll redan på vägen till ön och behåller den sedan vid ankomsten. (Jones, 
1984:93-98) 

 
Det är inte ofta man får se Mamman så nedtonad. Inte heller är det ofta hon 
undergivet godtar att göra som Pappan säger, till exempel som när hon strax efteråt 
kravlar sig in i det lilla tältet han har byggt åt henne. (Jones, 1984:94) 

 
 

                                                
6 W. Glyn Jones är professor i Scandinavian Studies vid University of Newcastle upon Tyne, England 
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2.4 Det psykologiska perspektivet 
 
Många muminforskare har spårat Jungs syn på personlighetsutveckling inbäddad i Tove Janssons 
värld. Jansson visar hur våra undertryckta känslor kan få komma till ytan och bearbetas; 
muminkaraktärerna kan komma att växa och nå större mognad genom att genomgå personliga 
kriser (Ellingsen, 1992: 35). Ibland har till och med Jungs begrepp arketyperna animus och anima 
(Simonsson, 2005) använts för att analysera olika karaktärers utveckling och utvecklings- 
möjligheter. 

Trots att jag själv inte använt mig av ett psykologiskt perspektiv har jag funnit det intressant 
vilka olika slutsatser som dragits med hjälp av det jungianska anslaget i läsningen av 
muminböckerna.  

Ingrid Valle Ellingsen har doktorerat vid Universitetet i Oslo med Tove Janssons muminverden: 
fra idyll til modeller for det virkelige liv 1992. Hon menar i sin avhandling att muminböckerna 
har stort värde för personlighetsutvecklingen hos barn och ungdom, och använder ett av Jung 
influerat utvecklingspsykologiskt perspektiv (Ellingsen, 1992: 9 och 35).  

Ellingsen menar att Tove Jansson uppmuntrar till frigörelse från fastlåsta könsrollsmönster 
(1992:52). Muminmamman och muminpappan representerar föräldragenerationens könsroller 
och mumintrollet och lilla My framtidens (Ellingsen, 1992:95). Lilla My och mumintrollets 
respektive könsroller går på tvärs mot den gängse uppfattningen. Vidare spekulerar hon i att 
muminmamman skapades som en okritisk bild av barndomens morsuppfattning, vilket stämmer 
med Tove Janssons egna uttalanden. �Men vart efter som Tove Jansson själv blev äldre � 
böckerna blev ju till över en tidsram på över tjugo år � har hon (TJ) insett att myten om den goda 
mamman och myten om den lyckliga familjen varken kan eller bör upprätthållas längre [min 
översättning från norska]� (Ellingsen, 1992:133). Därför får muminmamman sig tilldelad fler 
motsägelsefulla karaktärsdrag och större möjligheter i de senare böckerna. 

En ofta refererad artikel i forskningen om muminvärlden är Nummulitens hämnd � Tove 
Jansson skriven av litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström7 (1993). I en artikel som behandlar 
många olika infallsvinklar på muminvärlden menar Witt-Brattström att den enda konstant vuxna 
personen bland muminkaraktärerna är muminmamman, och att det är av avgörande betydelse för 
hela muminverket (1993: 127). Hon ger också sexualdriften en central roll för tolkningen av 
muminvärlden (Witt-Brattström, 1993:119). 

 
Först när muminpappan bestämmer sig för att på allvar leka patriark och tvingar ut 
sin familj till fyrön, börjar den likna en �vanlig� kärnfamilj med problem; 
självupptagen pappa, otillfredsställd mamma, sig frigörande tonårsson och 
problematis [sic!], i detta fall adopterad dotter (My).  
(Witt-Brattström, 1993:116-117) 
 

Citatet ovan är intressant eftersom det visar på en skiljelinje mellan olika forskare som använder 
ett psykologiskt perspektiv när de analyserar muminvärlden. Witt-Brattström menar alltså att den 
könsstereotypa rollfördelningen i muminvärlden kulminerar i Pappan och havet. Flera andra 
menar att det tvärtom är i Pappan och havet som karaktärerna blir rundare och, i synnerhet 

                                                
7 E W-B skiljer sig från de andra författarna refererade under denna rubrik genom att hon hämtar sin inspiration från 
Freud, inte Jung. 
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mamman, ges möjligheter att kliva utanför sina stereotypa roller. Möjligheter som de alltså inte 
haft i de tidigare kapitelböckerna om muminvärlden. 

Det finns även de som uttryckligen pekar ut just Pappan och havet som den bok då 
muminmammans möjligheter att växa utanför sin stereotypa kvinno- och modersroll öppnas för  
första gången. Greta Simonsson använder sig i sin uppsats C.G. Jung och mumintrollen � 
arketyperna anima och animus i Pappan och havet av ett könsperspektiv för att med hjälp av 
psykoanalytiska teorier som mall kunna upptäcka mönster och få ett annorlunda perspektiv på 
muminfigurernas uppträdande inom ramen för sin könsidentitet (Simonsson, 2005:2). Simonsson 
drar slutsatsen att alla tre (mamma, pappa och mumintrollet) genomgår en kris i och med flytt och 
vistelse på Fyrön. I slutänden växer de alla som personer och får en sundare inställning till sin 
könstillhörighet (Simonsson, 2005:16ff).  

 
 
 

2.5 Den välvilliga läsningen 
 
En välvillig läsning av muminböckerna är positiv för oss som sedan barndomen älskat 
muminvärlden men som vuxna läsare med feministglasögon med växande skepsis betraktar 
bilden av muminmamman. Hon beskrivs som trygg, lugn och saklig och bland den vänligaste 
man kan träffa i mumindalen med orubbligt milt och gott humör. En sådan myt om den goda 
mamman och hennes lyckliga familj får varningsklockorna att ringa. 

En välvillig läsning är då att välja att se muminmamman som endast en sida av en mer 
mångfacetterad karaktär där Lilla My, Mymlan, Mårran och Hemulerna m.fl. utgör andra sidor. 
Då skulle man kunna hävda att Tove Jansson målar en varierad och motsägelsefull bild av 
kvinnor med många utvecklingsmöjligheter. En sådan läsning gör Ebba Witt-Brattström 
(1993:122-123, 129-130), Mia Österlund litteraturvetare vid Åbo akademi (2002:60-62) och 
Ellingsen (1992:132) för att nämna några. Jag har haft nytta av dessa välvilliga läsningar för att 
se hur muminmamman kan hänga ihop med andra kvinnliga karaktärer och inte riskera att stirra 
mig blind på en karaktär. Österlund skriver: 

 
Det varierande kvinnogalleriet i muminvärlden rymmer möjligheter till ett 
mångsidigt moderskap, men även till motstånd. Och just det milda motståndet mot 
strikta könsskillnader är den befriande kryddan i mumindalen. (Österlund, 2002:62) 
 

Jag invänder delvis mot denna beskrivning av persongalleriet och modersskildringen i 
mumindalen därför att med ett sådant perspektiv riskerar vi att glömma bort i vilken särställning 
muminmamman står i förhållande till de andra kvinnliga figurerna. Livet i mumindalen är 
centrerat runt muminfamiljen och runt dem lever en stor mängd andra troll och djur. Men det 
finns bara en egentlig familj i mumindalen. Det nämns någon gång enstaka andra familjer men de 
är bara perifera figurer (Ellingsen, 1992:24). Muminfamiljen hjälper alla som behöver och har 
plats för alla, oavsett vem de är, men muminfamiljen går aldrig till andra för hjälp (Ibid). Det är 
helt enkelt muminfamiljen med mamma, pappa, mumintroll och senare lilla My som är centrum 
och norm för dalen. Muminmamman är i sin tur centrum i muminfamiljen. Hon är den helt 
centrala kvinnliga figuren. 
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3 Teori  
 
 

3.1 Teoretisk ingång 
 

Yvonne Hirdman har lanserat en teori om genussystemet8. Genussystemet vilar på två 
grundläggande principer: isärhållande och hierarki. Med isärhållande åsyftas det förhållandet att 
vi delar in mänskligheten i två kön och sedan är mycket noga med att hålla isär dem och hela 
tiden pekar på dessa olikheter. Det den ena är kan den andra inte vara, det ena gör kan den andra 
inte göra. Det kan också kallas sortering av könssorter. Detta gäller inte bara våra biologiska 
kroppar utan allt runt omkring oss: karaktärsdrag, yrken, färger, kläder, musik osv. Allt kan 
läggas antingen i högen �kvinnligt� eller högen �manligt�. (Hirdman, 2004) 

Den andra principen i Hirdmans genussystem är hierarki eller mannen som norm. Med detta 
åsyftas det faktum att efter att vi delat upp världen i två så uppvärderas den ena delen 
systematiskt över den andra. Allt det som associeras till mannen och det manliga värderas högre 
än det som associeras till kvinnan. Mannen och manligt ses som normen för hur saker bör vara, 
som det naturliga. Kvinnan och det kvinnliga ses som det avvikande och onaturliga. (Hirdman, 
2004). Hirdman menar att de två isärhållna könskategorierna man och kvinna framförallt byggs 
upp av att vara varandras negationer och motsatser. De utgör motsatspar, de får sitt innehåll av att 
vara den andras motsats (Hirdman, 2004: 48).  

Det är Hirdmans teori om isärhållande som gör det särskilt spännande att leta efter 
könsdikotomier i en skönlitterär text. För att vara säker på att jag inte bara hittar svar på mina 
egna fördomar om kön har jag använt mig av Maria Nikolajevas beskrivning av könsdikotomier i 
barnböcker i Barnbokens byggklossar från 1998, kompletterat med några dikotoma begreppspar 
hämtade från Yvonne Hirdman (2004: 48-64, 77-98). Nikolajeva skriver att eftersom kvinnliga 
och manliga egenskaper bygger på motsatser kan man konstruera ett abstrakt schema som hon 
menar kan underlätta för oss att bedöma hur stereotypa personer skildras (Nikolajeva, 1998:64). I 
mitt schema nedan har jag plockat ut de par som kommit till användning i analysen i uppsatsen.  

Schema 1 Förteckning över dikotoma par9 
Från Nikolajeva: 
vackra  starka 
emotionella, milda känslokalla, hårda 
omtänksamma, omsorgsfulla rovgiriga 
passiva  aktiva 
intuitiva  rationella 
beroende  själständiga 
 
Från Hirdman: 
moderlig  faderlig 
vårdande  skapande 
känslosam/känsla rationell/logik/förnuft 
mild   aggressiv 
familj  yrke 

                                                
8 Jag har här skrivit genus därför att Hirdman själv använder genus, inte kön, som begrepp. 
9 Uppställningen först �kvinnligt� sedan �manligt� har jag skapat. Hirdman använder den uppställningen men 
Nikolajeva har manligt först. 
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relationsfokuserad sakfokuserad 
passiv  aktiv 
objekt  subjekt 
 
Egna varianter: 
estetisk  praktisk 
vanmakt  makt 
privat  offentlig 
 

En stor del av undersökningen i denna uppsats försöker tolka och sortera in språkhandlingar i 
könsdikotoma par för att kunna analysera karaktären muminmamman ur ett könsperspektiv. Detta 
sorterande blir relevant därför att analysen vilar på tre antaganden: 

→ Det finns ett samband mellan litteratur och samhälle. Litteraturen både påverkas av och  
påverkar samhället. 

→ Barn- och ungdomslitteratur fyller en viktig funktion i könkonstitueringen. 
→ En viktig del av könskonstituering är könsdikotomisering. 

Då jag kommer att arbeta med ett könsperspektiv har jag valt att analysera muminmamman med 
en teoretisk ingång inspirerad av Maria Andræs. Hon har i sin avhandling om kön/genus i 
ungdomsböcker Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms böcker 
1914-1944 (2001) presenterat en teoretisk ingång som är användbar i denna uppsats. 

Ett av antagandena är alltså att det finns ett samband mellan skönlitteratur och det omgivande 
samhället. Att ett samhälles skilda normer möts i litteraturen (Andræ, 2001:18-19). En aspekt av 
sambandet/samspelet mellan litteratur och samhälle är företeelser i samtiden som påverkar och 
påverkas av litteraturen, det vill säga litteraturens kontext (Ibid:19). Det kan tyckas självklart att 
det finns ett samband men att visa hur ett sådant samband ser ut är däremot besvärligare. Det är 
svårt att bestämma vad som är den mest relevanta kontexten eller att visa att det föreligger ett 
orsakssamband. 

Det andra antagandet är att barn- och ungdomsböcker fyller en viktig funktion i det som kallas 
könskonstituering: 

 
För den enskilde individen handlar könskonstituering om en identitetsskapande 
process i förhållande till könsnormerna, hur vi skall bete oss som män och kvinnor. 
Processen fortgår genom livet och vi är både utsatta för och medskapande till dessa 
normer. (Andræ, 2001:19) 
 

Könskonstitueringen tillförs inte bara skönlitteraturen utan produceras genom den. En avgörande 
del av könskonstitueringen är könsdikotomiseringen, att tydliggöra skillnader mellan könen 
(Ibid:20).  

Andræ knyter an till Judith Butler genom att konstatera att Butler har myntat begreppet 
performativitet alltså genus10 i och genom handling. Denna handling pågår på flera nivåer varav 
en kan sägas vara en textkaraktärs könsuppdelade handlingsmönster (Andræ, 2001:21). Alla 
dessa nivåer tillsammans kan sammanfattas i begreppet könskonstituering. 

Att böckerna som undersöks i denna uppsats och böckernas berättelser på olika nivåer faktiskt 
bidrar till könskonstituering kan inte bevisas inom ramen för denna uppsats. Resultatet av 
eventuell påverkan på samhället eller individen kan vara något att titta närmare i något annat 
projekt. Istället för att leta efter kausalsamband mellan texter och läsare talar man idag om att 
                                                
10 Jag skriver genus därför att Butler själv använder ordet genus, själv kommer jag att använda kön i uppsatsen. 
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�texten bär på många betydelser och att de till och med skapas först i mötet med läsaren. Men vi 
kan inte läsa vad som helst ur en specifik text� (Ibid:21). 
 
 
 
3.2 Centrala begrepp 
 
Jag kommer att använda begreppet kön i betydelsen socialt, kulturellt och psykologiskt kön. 
Många använder sig av genus för samma betydelse men jag har istället valt att använda mig av 
kön då jag finner det problematiskt att använda genus. När genus används riskerar man att 
implicit lämna utrymme för antagandet att det skulle finnas ett kön vid sidan av genus som är 
biologiskt determinerat eller naturligt, en sådan företeelse ställer jag mig tveksam till11. Vidare är 
jag kritisk till indelningen i två kön och dess dikotoma uppdelning. Men samtidigt har jag en 
praktisk inställning; både rådande könsordning och muminfamiljen är uppbyggd av dikotomier 
och därför blir en undersökning som arbetar med att synliggöra dikotomier relevant. 

Kopplat till begreppet kön använder jag också könsperspektiv med betydelsen att läsning och 
analys görs med kön och könsstrukturer i fokus. 

Ett annat centralt begrepp för uppsatsen är dikotomi. Ordboksdefinitionen är en delning av en 
klass i två varandra uteslutande underklasser. Den aktuella klassen är mänskligheten och de två 
underklasserna män och kvinnor � könsdikotomi.  

Centrala för uppsatsen är också begreppen platt och rund; statisk och dynamisk. I sin bok 
Barnbokens byggklossar (1998) visar Maria Nikolajeva hur begreppen �platt� och �rund� kan 
användas för att analysera karaktärer i skönlitterära böcker (1989:62-82). 

Låt oss dock först titta på vad en karaktär är och hur de kan beskrivas. En karaktär är den som 
utför handlingarna i historien. De kan vara människor, förmänskligade djur etc. Tove Jansson 
själv uppger till exempel att muminkaraktärerna enbart är kamouflerade människor (Nikolajeva, 
1989:83). 

Det finns flera sätt för berättaren att beskriva karaktären för oss; deras drag kan presenteras 
genom beteende, uttalanden, tankar, utseende, kommentarer från andra karaktärer eller 
kommentarer från berättaren (Ibid:55). Utifrån den information som berättaren lämnat drar sedan 
läsaren slutsatser om och fyller i tomrum i beskrivningen av den beskrivna karaktären. Dessa 
slutsatser grundas förstås även på läsarens egen förförståelse. Det finns olika strategier för att 
etablera personlighetsdrag hos karaktärerna. Det kan ske genom upprepade handlingar 
(muminmamman tar hand om hushållet), genom en likhet mellan andra, genom kontraster mellan 
olika egenskaper (muminmamman är förstående och omhändertagande i motsats till 
muminpappan som är självupptagen), eller på ett implicit, outtalat sätt, när läsaren själv måste dra 
slutsatser om personens drag (Nikolajeva, 1989:55). 

Den platta karaktären har oftast bara en egenskap och är alltså inte fullt utvecklad i texten och 
dess handlingar är lätta att förutse (Nikolajeva, 1989:63-64). Men även figurer som representerar 
delar av en sammansatt person kan vara platta var för sig.  

En platt karaktär med drag som representerar en grupp människor kallas stereotyp. Man talar 
om könsstereotyper när pojkar och flickor, män och kvinnor i böcker beter sig så som de 

                                                
11 För en liknande men betydligt mer utvecklad diskussion på samma spår se Pia Laskar Ett bidrag till 
heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920 Stockholm 2005. 



 17

förväntas göra utifrån gällande normer (Nikolajeva, 1989:64). Det innebär att flickor ofta 
framställs som snälla och duktiga medan pojkar ofta framställs som busiga och äventyrliga.  

Naturligtvis förändras våra föreställningar om �typiska� manliga och kvinnliga drag genom 
tiderna. Idag hittar inga nya Kulla-Gullor12 sin väg upp på bokhyllorna och pojkar tillåts ibland 
vara sårbara.  

Runda karaktärer har flera olika egenskaper, både positiva och negativa. De är fullt utvecklade 
människor. Vi lär känna dem under historiens gång men vi kan ändå inte alltid förutse deras 
handlingar. (Nikolajeva, 1989:65) 

Statiska karaktärer är oföränderliga genom historiens gång. En sådan person skulle 
exempelvis kunna vara genomgod från början och förbli det under bokens lopp (Nikolajeva, 
1989:63). En dynamisk karaktär däremot förändras genom historiens gång. 

När man försöker korsa de två paren statisk/dynamisk och platt/rund kan man se ett par 
kopplingar emellan dem. Platta karaktärer, som besitter färre egenskaper, har mindre 
förutsättning att vara dynamiska. Om en platt person plötsligt förändras från blyg till utåtriktad 
blir en sådan förändring inte särskilt övertygande. I en rund person kan en sådan förändring bli 
mer trovärdig (Nikolajeva, 1989:65). Men en person kan kombinera mellan de två paren 
statisk/dynamisk och platt/rund ganska fritt. Pippi Långstrump är utan tvivel en rund person med 
många spännande egenskaper, men är samtidigt helt statisk och utvecklas inte alls (Nikolajeva, 
1989:65). 
 
 
 

4 Metod  
 
 
Jag har använt mig av två olika metoder hämtade från det språkvetenskapliga området för att 
försöka få fatt på hur muminmamman karaktäriseras i boken. I undersökningen har jag använt en 
anpassad undersökningsmetod av referentbindning, och kompletterat detta med att titta på 
muminmammans handlingar. När det gäller handlingar har jag modifierat metoden men jag har  
inspirerats av Hellspongs och Ledins tankar om språkhandlingar och sociala strategier (1997:158-
166).  

Jag har inte använt mig av ett narrativt perspektiv eller av närläsning. Sådana undersökningar 
har redan gjorts av muminfamiljen och dessutom har de gjorts av de som har bakgrund inom 
sådana ämnen där de metoderna behärskas. Själv arbetar jag tvärvetenskapligt mellan 
genusvetenskap och språkvetenskapligt förankrad textanalys varvid ett textstrukturellt anslag 
faller sig mer naturligt.  

Det är ändå svårt att veta om man har hittat ett rättvisande sätt att plocka ut aspekter ur en text. 
Under rubriken metoddiskussion har jag försökt visa på de svagheter, oklarheter och subjektiva 
tolkningar min metod lider av för att läsaren själv ska kunna ta ställning till resultatens relevans. 
 

                                                
12 Kulla-Gulla är en mycket känd kvinnlig karaktär hämtad från ungdomslitteraturen, det gavs ut en serie böcker med 
henne som huvudperson med början 1945. Hon har kommit att bli en arketyp för de konservativa könsroller flickorna 
i litteraturen tilldelades då. Kulla-Gulla var god, lydig och ett offer för olyckliga omständigheter. Men på grund av 
hennes godhet och foglighet upptäcks hon så småningom av en ung  man ur en högre samhällsklass som  räddar 
henne genom giftermål. 
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4.1 Metod och centrala begrepp 
 
Referentbindningsanalys har jag kallat den modifierade metoden jag har använt mig av för att 
undersöka med vilka ord och omnämningar som texten bygger upp karaktären muminmamman. 

Det finns både syntaktiska och grafiska svar på vad som är en mening men vad är det som gör 
att flera meningar tillsammans blir en text? Till exempel: Hunden är gul. Farmor hällde i lite 
vatten. Vad säger magen? Det är tre meningar men inte en sammanhängande text13. Om vi 
accepterar att det finns meningar som tillsammans inte utgör en text betyder det att det finns 
faktorer som gör att vi accepterar vissa uppradningar av meningar som sammanhängande text 
men andra inte. Vilka faktorer då? Sådana resonemang hör hemma i diskussionen om 
textbindning. 

En aspekt av textbindning är referentbindning och ledfamiljer. De sambandsled, ord eller fraser 
som har ett betydelsemässigt samband, som anknyter till varandra bildar tillsammans en 
ledfamilj. Det finns många olika typer av ledfamiljer, åtminstone 13 stycken, här följer exempel 
på några av de vanligare hämtade från Nils Erik Enkvists artikel Några textlingvistiska 
grundfrågor (Teleman och Hultman, 1974: 179-180): 

 
Exakt upprepning:  Alva14 gillar färger. Alva gillar rött mest. 
Modifierad upprepning:  Hon var ren, hur hon blivit så rentvättad vet jag inte. 
Pronominal upprepning:  Professorn var trött. Hon skulle gå och lägga sig så fort hon kom  

hem. 
Kontraherande hyponomi:  Hon ville ha färska blommor hemma, vilken tur att det var rea på 

tulpaner! 
Komparation: Igår var jag sjuk men idag är jag ännu sjukare. 
Metaforiskt förhållande:  Ångbåten gungade och där satt jag i järnmagen och kräktes. 
 

Olika typer av ledfamiljer glider in i varandra och ofta får man lov att inför analysen bestämma 
sig för vilken ledfamilj som är överordnad en annan. Hur man som läsare/forskare väljer att 
utforma hierarkin bör grundas på vad syftet är med den aktuella läsningen/undersökningen. 

I mitt arbete har jag dock inte till alla delar använt mig av den traditionella ledfamiljs- 
indelningen som jag refererat ovan15. Om ledfamiljer används för att undersöka hur meningar 
binds samman till en sammanhängande text så har jag använt ledfamiljerna för att visa hur de 
använts för att bygga upp en sammanhängande berättelse om en viss karaktär. 

Jag har gjort person eller grupp till den överordnade ledfamiljstypen, vilket innebär att varje 
omnämnande av en karaktär eller ett kollektiv sorteras i en grupp. En sådan är t ex det lilla djuret 
och en annan folk i trädtopparna. Inom gruppen folk i trädtopparna har jag påvisat både 
synonymi, modifierad upprepning m.m. för att associera ord dit. Inom gruppen det lilla djuret har 
jag uteslutande påvisat mig av exakt upprepning, modifierad upprepning och pronominal 
upprepning. Se exempel hämtade från bilaga 1 nedan: 

 
 

                                                
13 Möjligen kan de ses som sammanhängande text i en dikt,  men den diskussionen lämnas därhän eftersom den 
saknar relevans för uppsatsen. 
14 De fetade ingår i samma ledfamilj. 
15 I uppsatsen kommer jag inte heller använda mig av benämningen ledfamilj utan av referentfamilj. Detta för att 
markera att det är min egen tillämpade variant som avses. 
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Folk i trädtoppar  nämns totalt 4 ggr 
I tredje person 
en massa folk   1 ggn 
de där krypen   1 ggn 
några till   1 ggn 
folk   1 ggn 
 
Det lilla djuret  nämns totalt 99 ggr 
I tredje person 
det lilla djuret  54 ggr  
han, honom   17 ggr 
lilla djur   2 ggr 
ett mycket litet djur  1 ggn 
det   1 ggn 
I andra person 
du, dig    3 ggr 
I första person 
jag, mig   19 ggr 
jag med   2 ggr 

 
Vad gäller referentbindningsundersökningen har jag gjort avgränsningar som jag vill 
uppmärksamma läsaren på. 

Jag har ej räknat in objektsformer av pronomenena, och inte heller varandra. Från början valde 
jag att inte räkna dem när de användes som reflexivt pronomen, t.ex. han tvättade sig, därför att 
det blev fler pronominella omnämningar än vad som kändes representativt � en omnämning med 
ordet han hade ju just räknats. Men det blev för arbetsamt att skilja på om dessa småord nämndes 
reflexivt eller inte så jag beslutade att helt låta bli att räkna omnämningar i form av ovan nämnda 
småord. 

Vidare har omnämningar med genitiv -s inte räknats eftersom det inte är karaktären som 
omnämns utan det aktuella huvudordet till bestämningen. Se exempel som: 
1. fyrvaktarens mest personliga ägodelar 
2. mammans handväska 
Här räknas alltså inte orden fyrvaktaren och muminmamman in som omnämningar i analysen av 
karaktärernas referentfamilj. 

Den andra metoden jag använt är kategoriserade handlingar. Jag har gjort så att jag 
långsamt gått igenom mening för mening i boken och varje gång mumintrollets mamma har gjort 
något, sagt något eller känt något har jag skrivit upp det på en i slutänden ganska lång lista. 
Därefter har jag försökt att kategorisera alla dessa �handlingar� i större grupper.  

Min avsikt har varit att se hur de grupperade handlingarna kan sorteras på de könsdikotoma 
axlar som redovisas under teoriavsnittet och vad det skulle kunna säga om det handlingsutrymme 
som ges åt muminmamman.  

 
 
 
4.2 Metoddiskussion 
 
Referentbindningsanalys som metod är ganska oproblematisk i det avseendet att det finns 

fastlagda regler för vad som kan ses som en referent i en text och dessa har jag följt. Även om jag 
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lagt om hierarkin till att göra karaktär till överordnat led skulle min undersökning kunna upprepas 
av en annan läsare och denna skulle komma fram till ett likartat resultat.  

På ett sätt kan dock referentbindningsundersökningen vara missvisande. Man kan lätt få 
intrycket att alla bestämningar av en karaktär upptas i undersökningen, men så är inte fallet. Alla 
beskrivande ord kommer inte med som visas i exemplet nedan: 
1. Arga My skällde ut honom 
2. Hon skällde ut honom, My var arg. 
De understrukna orden är de som upptas i undersökningen. Med en meningsbyggnad som den i 
mening 1 kommer bestämningen arga med då det är en bestämning till karaktärreferenten My, i 
meningen 2 kommer ordet arg inte med då ordet med den meningsbyggnaden istället blir en del 
av predikatet. Om meningsbyggnaden i 2 används är alltså risken att referentfamiljen My i 
undersökningsmaterialet framstår som dåligt utbyggd eller platt. Jag har trots denna risk valt att 
göra så här därför att jag har strävat efter att skapa en tydligt avgränsad metod och har bedömt att 
resultatet inte blir missvisande då meningsbyggnader av sort 2 inte är särskilt vanliga i mitt 
material. 

Arbetet med de kategoriserade handlingarna är både mer problematiskt och samtidigt kanske 
mer intressant. Problematiskt på det sättet att det är inte säkert att en annan läsare som genomför 
en liknande läsning skulle få fram ett likartat resultat. Det finns tre led i undersökningen som 
innehåller en viss grad av tolkning från min sida.  

Det första tolkande ledet är när handlingarna tas ut ur texten. Ett exempel på detta är när 
muminpappan tittar ner i sin glaskula och ser att muminmamman går från kökssidan på huset till 
källaren, går efter tekorv eller smör, går till potatislandet, går efter ved (Jansson, 1965,:14) i en 
lång uppradning så skulle jag ha kunnat notera det i muminmmammans handlingar som utför 
diverse hushållssysslor men i stället är det i bilaga 8 noterat det som flera olika handlingar så här: 

 
Bilaga 8 Muminmammans handlingar från Pappan och havet (kapitel 1.6 och 8) 
                                                  
A Hem och hushåll                                                                                                                   
Går från kökssidan på huset till källaren    s.14                            
Går efter tekorv eller smör     s.14 
Går till potatislandet     s.14 
Går efter ved     s.14 

 
Jag har valt att försöka hålla mig så nära texten som möjligt men i det här fallet kan det innebära 
att resultet blir att det förefaller som att muminmamman sysslar mer med hushållssysslor än vad 
som är fallet.  

Det andra tolkandet ledet i undersökningen är indelningen av handlingarna i kategorier. Dels så 
är det en bedömningsfråga vilka kategorier det bör finnas och dels är det sedan en 
bedömningsfråga vilka handlingar som hör hemma var. Eftersom det ändå finns ganska tydliga 
huvudgrupper i muminmammans handlingar var inte upprättandet av kategorier så svårt men 
avgörandet av vad som ska vara var har vållat en del huvudbry. Se  exemplen nedan: 
1. Försvarar det faktum att hon beslutat att tända lampan (Jansson, 1965:15) 
2. Bygger spis  (Jansson, 1965:119) 
3. Förstår Muminpappan  (Jansson, 1965:163) 
I exempel 1 blir problemet om handlingen ska definieras med fokus på att hon försvarar sig eller 
på att hon har beslutat något. I slutänden blev det det senare då just muminmammans beslut att 
tända lampan för första gången för hösten utan att tillfråga muminpappan är ett så unikt exempel 
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på oberoende och initiativ från muminmammans sida att jag bedömde det som missvisande att 
kategorisera handlingen som passiv/försvar. Men det är inte en självklar bedömning.  

I exempel 2 bygger muminmamman faktiskt något, men signifikant nog bygger hon något så 
hushållsnära som en spis. Ska detta då tolkas som en hushållssyssla eller som att hon gör 
praktiska saker och är händig? Här har jag tagit in den efterföljande handlingen lagar kaffe 
(Jansson, 1965:119) i bedömningen och resonerat som så att den senare handlingen får 
representera hushållskopplingen och kategoriserat handlingen som praktisk/händig. 

Det tredje och sista exemplet är ett exempel där jag inte gjort en ordagrann tolkning utan en 
kvalitativ tolkning av vad handlingen representerade. �Inte det minsta sa mamman. Spika på du 
bara, man måste skynda sig medan man har lust� (Jansson, 1965:163). Jag skulle förstås ha 
kunnat notera den handlingen som exakt det hon svarade på nämligen att hon inte brydde sig om 
att hennes kökshyllor kanske blev sneda (för att muminpappan inte ville vänta på att brädorna  
skulle torka innan han byggde hylla) utan i stället har jag skrivit ut handlingen efter den funktion 
jag tolkat den till förstår muminpappan. 

Det tredje tolkande ledet är själva könskodningen som innehåller element av tolkning från min 
sida. Där har jag dock utarbetat strategier för att väga upp min egen subjektivitet. Under 
teoriavsnittet redogör jag för de listor av könsdikotoma par som jag hämtat från mer erfarna och 
kända forskare för att det inte ska vara min personliga bild av könsdikotomi som färgar 
kodningen. Vidare har jag försökt synliggöra svårigheterna med tolkningen genom att föra 
problematiserande resonemang under resultatredovisningen. 

Efter att ha visat upp svagheterna med framförallt de kategoriserade handlingarna vill jag säga 
något om varför jag ändå valt det som metod. Det behöver inte vara problematiskt att använda en 
metod som grundas på personlig tolkning om man är tydlig med hur man gör den tolkningen. Det 
finns många exempel på detta på andra ställen i forskningen runt text, till exempel 
litteraturvetenskapens närläsningar av text. Det nya, som jag ser det, är att man för in ett 
kvalitativt element i en textstrukturell diskussion vilket för mig känns spännande och utmanande, 
inte problematiskt. Så länge man inte hävdar att man utför en objektiv (om det överhuvudtaget är 
möjligt) kvantitativ metod utan håller upp områdena av tolkning för läsaren att själv förhålla sig 
till. 

 
 
 

5 Textstrukturell undersökning 
 
 

5.1 Redovisning av resultat från Småtrollen och den stora  
översvämningen 

 
Under resultatpresentationen kommer Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1945) 
att kallas Småtrollen.  
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5.1.1 Referentbindning 
 
Det material jag genomfört min undersökning på är de listor med ord och handlingar jag hämtat 

ut från texten i Småtrollen. Dessa listor återfinns i sin helhet i bilaga 1 och 7. 
Efter att ha gått igenom samtliga personer och grupper som omnämns i Småtrollen är det lätt att 

konstatera att mumintrollets mamma är den som nämns oftast i boken. Hon har 156 
omnämnanden följt av mumintrollets 102, det lilla djurets 99 och mumintrollets pappas 54.  

Vid en första läsning framstår det alltså klart att muminmammans karaktär är den som främst 
binder samman texten och alltså kan tolkas som bokens huvudperson. När vi tittar närmare på 
hennes omnämnanden ser de ut så här: 

 
Tabell 1 Referentfamilj hämtad från bilaga 1 
Mumintrollets mamma   nämns totalt 156 ggr16  
I tredje person     referenttyp 
mumintrollets mamma    62 ggr  exakt upprepning 
hon/henne    51 ggr  pronominal upprepning 
hans mamma    16 ggr  modifierad upprepning 
sin mamma    5 ggr  modifierad upprepning 
mamma/mamman   3 ggr  modifierad upprepning 
min mamma    1 ggn   modifierad upprepning 
en snäll mamma   1 ggn  17 

I andra person 
du     2 ggr  pronominal upprepning 
I första person 
jag     15 ggr  pronominal upprepning 
 
Muminmamman nämns i 89% av fallen i tredje person och i första person endast i 9% av fallen. 

Detta motiveras av att berättelsen är skriven inom sagogenren. Sagan kännetecknas av en tydlig 
berättarröst där karaktärerna omnämns i tredje person. När vi antar denna förklaring kommer 
berättarrösten i fokus och dess relation till/perspektiv på karaktärerna i boken. Hur beskrivs och 
definieras muminmamman?  

Nu behövs ett jämförelseobjekt. Jag har här valt ut muminpappan då han är den andra �vuxna� 
karaktären och mamma-pappa är en stark könsdikotomi och därför intressant. När vi tittar 
närmare på muminpappans omnämnanden finner vi: 

 
Tabell 2 Referentfamilj hämtad från bilaga 1 
Mumintrollets pappa  nämns totalt 54 ggr 
I tredje person    referenttyp 
han, honom   21 ggr  pronominal upprepning 
pappa   6 ggr  modifierad upprepning 
mumintrollets pappa  6 ggr  exakt upprepning 
din pappa   2 ggr  modifierad upprepning 
ett ovanligt mumintroll  1 ggn  15 
hans pappa   1 ggn  modifierad upprepning 

                                                
16 För hela referentbindningsundersökningen från Småtrollen se bilaga 1. 
 
 
17 Detta skulle enligt traditionell referentbindning ses som en unik referent, alltså inte en upprepning. De är med här 
på grund av min anpassade metod som gör karaktär till överordnad referent. 
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ett olyckligt mumintroll  1 ggn  15 

ett vackert mumintroll  1 ggn  15 

din stackars pappa  1 ggn  modifierad upprepning 
min pappa   1 ggn  modifierad upprepning 
den de sökte efter  1 ggn  15 

ett vått sorgset mumintroll  1 ggn  15 

I andra person 
du   6 ggr  pronominal upprepning 
I första person 
jag, mig   5 ggr  pronominal upprepning 
 
Muminpappan beskrivs även han främst i tredje person, i 83% av fallen, men på ett annat sätt.  

Skillnaden i variation i beskrivningen av karaktärerna blir tydlig. När mamman beskrivs som 
mest detaljerat är det som en snäll mamma medan pappan tillskrivs en rad drag som ovanlig, 
olycklig, vacker, stackars, våt och sorgsen. Det kan alltså med fog påstås att i muminpappans 
karaktär är rundare än muminmammans. Det är i kvalitet snarare än i kvantitet som skillnaden är 
tydligast. 

Vidare definieras muminmamman i stor utsträckning av sin relation till andra, som mamma. I 
de olika varianterna av omnämnanden utgör de fall där ordet mamma ingår 56%, motsvarande 
siffra för muminpappan och ordet pappa är 31%. Muminmammans karaktärs existens berättigas 
av hennes relation till andra karaktärer i boken medan muminpappan förefaller tillskrivas egna 
kvaliteter som tillför något i berättelsen.  

 
 
 

5.1.2 Kategoriserade handlingar 
 
När jag kategoriserat de handlingar muminmamman utför i Småtrollen har jag gett varje grupp 

ett sammanfattande namn. Nedan har jag satt ihop ett schema över handlingskategorierna inom 
vilka ett antal enskilda handlingar (förekomster) är inskrivna och varje handlingskategori har 
könskodats. Med detta menar jag att en sorts handling kan sättas in på den �kvinnliga� respektive 
�manliga� sidan av ett könsdikotomt par, begreppsparen har jag hämtat från schema 1 på sida 14. 
Ett par kategorier/grupper tycker jag mig inte ha kunnat se någon kodning till och jag har därför 
valt att kalla dem neutrala.  

Schema 2 Könskodning av muminmammans handlingar i Småtrollen och den stora 
översvämningen 

Handlingsgrupp18 
 

Förekomster Dikotomi Könskodning 

Familj 19 förekomster 
 

moderlig - faderlig 
vårdande � skapande 
 

Kvinnlig  
 

Lojalitet med och 
kärlek till pappan  

10 förekomster 
 

känslosam � rationell 
relationsfokuserad -   
sakfokuserad  

Kvinnlig 
 

Erfar/Uttrycker känslor 8 förekomster känslosam � rationell Kvinnlig 

                                                
18 Grupperna är listade efter storlek i fallande ordning. 
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Praktiska sysslor, är 
händig 

5 förekomster vårda � skapa 
passiva - aktiva 

Manlig 
 

Bestämmer 4 förekomster objekt � subjekt 
makt - vanmakt 

Manlig 
 

Är förståndig och 
förnuftig  

3 förekomster känslosam � rationell  Manlig 

Utbyter artigheter 3 förekomster relation/personintresserad 
 - sakintresserad 

Kvinnlig 
 

Tar sig fram 3 förekomster passiv - aktiv Manlig 
Övrigt  3 förekomster - Neutral 
Blir hjälpt/tröstad 2 förekomster passiv - aktiv Kvinnlig 
Basalt behov 2 förekomster - Neutral 
Roar sig 2 förekomster - Neutral 
Letar och söker  2 förekomster passiv- aktiv Manlig 
Försvarar sig 2 förekomster mild - aggressiv Manlig 
 
Här kan vi alltså se att en majoritet av de handlingar som muminmamman utför är kvinnligt 
kodade och isärhållandet mellan könen förfaller ganska ohotat. Dessutom är en stor del av hennes 
handlingar relaterade till hennes roll i familjen, som mamma. Vidare är det intressant att så 
många av hennes handlingar är relaterade till hennes känslor för muminpappan.  
Men bilden av muminmamman som könsstereotypt kvinnlig är inte entydig. Låt oss titta på de 
handlingsgrupper som jag kodat som manliga:  

Är förståndig hade jag länge kodat som kvinnlig då alla tre förekomsterna berörde områden 
runt mat och hem (Jansson, 1945:21, 32, 39). Men eftersom kodningen ändå var vag har jag valt 
tolkningen som talar emot min egen hypotes för att inte riskera att tolka in mina egna 
förväntningar i resultatet.  

Likaså när hon bestämmer kunde ha varit kvinnligt kodat då två av förekomsterna är i relation 
till hennes föräldraroll (Jansson, 1945: 45,46), en motiverad av hennes iver att hitta 
muminpappan (Jansson, 1945:28). Det återstår en av förekomsterna som faktiskt är tydlig i sin 
kodning; vid detta tillfälle bestämmer hon att resesällskapet ska fortsätta (Jansson, 1945:42). 

Vidare finns det flera exempel på när muminmamman överskrider könsdikotomins gräns där 
jag tolkar det som att ett tillfälligt handlingsutrymme skapats av muminpappans frånvaro. De 
praktiska göromålen som hon utför är relaterade till manliga sfärer som har med kraft och 
händighet att göra men i dessa situationer är hon också den enda närvarande �vuxna� individen 
(Jansson, 1945:13, 16, 43-44). Riktigt tydligt blir hennes övertagande av muminpappans ansvar i 
dennes frånvaro i förekomsterna av letar och söker vilka rör sökandet efter någonstans att bo och 
skaffa familjen tak över huvud. I början av boken söker muminmamman efter en plats att bygga 
ett hus på (Jansson, 1945:9,11) och i slutet av boken visar muminpappan stolt upp huset han 
byggt åt sin familj (Jansson, 1945: 52-54). Ansvar för att familjen har någonstans att bo är 
traditionellt faderns ansvar och muminpappan övertar också detta ansvar när kärnfamiljen 
återförenas i slutet av boken. 

Då återstår två handlingsgrupper som jag kodat som manliga, nämligen tar sig fram och 
försvarar sig. Båda var svåra att bestämma könskodning på. Den första kunde lika gärna ha 
kodats som neutral men i och med att muminmamman faktiskt flyger vid något tillfälle tyckte jag 
att det tydde på en äventyrlighet som ändå motiverade en manlig kodning. Den sista 
handlingsgruppen där förekomster av att muminmamman försvarar sig ingår var den svåraste att 
koda. Resonemanget kunde ha landat i en kvinnlig kodning med motiveringen i dikotoma par 
som försvar - anfall, objekt - subjekt. Men sättet som muminmamman står på sig mot myrlejonet 
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(Jansson, 1945: 25) och skäller ut hemulen på (Jansson, 1945: 45) är ändå så pass aggressivt (som 
i motsats till mild) att det ändå kändes missvisande att placera in det som kvinnligt kodat: 

 
>> Där är ju min länsstol >> , skrek en stor hemul som samlat ihop sitt 
matsalsmöblemang på stranden. >>Vad menar ni med att segla omkring i min 
länsstol! >> 
>>Och en rutten båt var det! >> sa mumintrollets mamma förargad och klev iland. 
>>Jag ville inte ha den för allt i världen! >> >>Reta honom inte! >>, viskade det lilla 
djuret. >>Han kan bitas! >> >>Strunt >>, sa mumintrollets mamma. 
 >>Kom nu, ungar.>> Och så gick de vidare […]  (Jansson, 1945:45) 

 
 
 

5.1.3 Kortfattad analys 
 
Muminmamman är trots allt inte entydigt könsstereotyp utan bryter i vissa fall mot 
könsdikotomin men det kvinnliga/moderliga handlingsmönstret är ändå mycket tydligt.  

De tre största handlingsgrupperna familj, lojalitet och känslor utgör en betydande andel av 
samtliga handlingar 20 %, 14,5 % respektive 11,5 % och är alla mycket lätta att könskoda. Den 
vaga kodningen hos de manliga handlingsgrupperna respektive den tydliga kodningen hos de 
kvinnliga handlingsgrupperna skapar, tillsammans med det faktum att referentbindningen pekar 
på att muminmammans karaktärs existens berättigas av hennes relation till andra karaktärer i 
boken, en förstärkt bild av muminmamman som könsstereotyp. 

Vidare kan man inte se någon förändring eller utveckling av muminmamman under bokens 
lopp och man kan därför säga att hon är statisk.  

Men frågan om huruvida hon är platt eller rund är inte lika självklar. Referentundersökningen 
pekar entydigt mot att hon är en platt karaktär med enstaka icke motesägelsefulla drag. Men de 
kategoriserade handlingarna visar att hon visserligen har ett fåtal drag som är mycket 
dominerande, som god, trygg och omhändertagande men att det också finns vissa undantag när 
hon kan visa ilska och aggressivitet. På grund av att de motsägelsefulla dragen är så marginella 
delar av hennes karaktär är det ändå svårt att placera henne någon annanstans än i gruppen platt. 
Kategorierna platt/rund är idealtyper som sällan uppnås utan istället finns en skala däremellan.  

Muminmammans handlingar är förutsägbara: i varje situation gör hon det som är bäst för 
mumintrollet och som hennes modersroll kräver av henne. Därför utgör muminmamman en platt 
karaktär i Småtrollen. 

 
 
 

5.2 Pappan och havet  
 
Under resultatpresentationen kommer Pappan och havet (Jansson, 1965) att kallas Pappan.  
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5.2.1 Referentbindning  
 
Det material jag genomfört min undersökning på är de listor med ord och handlingar jag hämtat 
ut från texten Pappan. Dessa listor återfinns i sin helhet i bilaga 2-5 och 8. 

Efter att ha gått igenom samtliga personer och grupper som omnämns i Pappan kan man 
konstatera att muminpappan är den som nämns oftast i boken. Han har 270 omnämnanden följt 
av muminmammans 241 mumintrollets 174, Lilla Mys 76 och Mårrans 72. Något som sticker ut 
är Fiskaren/Fyrvaktaren som trots att han är en bifigur i boken fram till de sista kapitlena kommer 
upp i hela 103 omnämnanden.  

Muminpappan är alltså den största referentgruppen och är kvantitativt sett bokens huvudperson. 
Bokens titel indikerar också att boken ska handla om muminpappan och dennes relation till havet. 
Näst flest är muminmammans omnämnanden, hon och muminpappan utgör i särklass de största 
referentgrupperna. Därför blir det i min undersökning av Pappan naturligt att använda karaktären 
muminmamman och karaktären muminpappan som jämförelseobjekt för att kunna undersöka vad 
referentbindningen har att säga om muminmammans karaktär. Så här ser de respektive 
referentgrupperna ut19: 

 
Tabell 3 Referentfamilj hämtad från bilaga 2 

Mamman   nämns totalt 241 ggr 
I tredje person     referenttyp 
mamman   97 ggr  exakt upprepning 
hon   81 ggr  pronominal upprepning 
mumintrollets mamma  3 ggr  modifierad upprepning 
mamma   5 ggr  modifierad upprepning 
mamman själv   1 ggr  modifierad upprepning 
sin mamma   1 ggr  modifierad upprepning 
din mamma   1 ggr  modifierad upprepning 
ett vitt beskäftigt klot  1 ggr  20 
I andra person 
du   15 ggr  pronominal upprepning 
I första person 
jag   33 ggr  pronominal upprepning 
man    3 ggr   implicit pronominal upprep.21 
 

Tabell 4 Referentfamilj hämtad från bilaga 2 
Pappan   nämns totalt 270 ggr 
I tredje person     referenttyp 
pappan   106 ggr  exakt upprepning 
han   87 ggr  pronominal upprepning 
muminpappan   1 ggr  modifierad upprepning 
min man   1 ggr  22 
pappa   8 ggr  modifierad upprepning 
en pappa   1 ggr  modifierad upprepning 
                                                
19 För hela referentbindningsundersökningen se bilaga 2-5. 
20 Detta skulle enligt traditionell referentbindning ses som en unik referent, alltså inte en upprepning. De är med här 
på grund av min anpassade metod som gör karaktär till överordnad referent. 
21 Jag har här tolkat användandet av substantivet �man� som en pronominal användning. Man tolkas alltså som 
utbytbart mot jag. 
22 Detta skulle enligt traditionell referentbindning ses som en unik referent, alltså inte en upprepning. De är med här 
på grund av min anpassade metod som gör karaktär till överordnad referent. 
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I andra person 
du   16 ggr  pronominal upprepning 
I första person 
jag   39 ggr  pronominal upprepning 
man   11 ggr  implicit pronominal upprep.23 

 
Muminmamman och muminpappan omnämnanden i tredje person fördelar sig med 79 % 

respektive 75,5 % och omnämnanden i första person med 15 % respektive 18,5 %. Muminpappan 
refereras i första person i högre grad än muminmamman. Detta kan i sin tur tyda på att 
muminpappan i högre grad än muminmamman framställs som ett handlande subjekt.   

Intressant är också de relativt stora andelarna av omnämnanden i första person hos de båda 
karaktärerna i jämförelse med vad som förekom i Småtrollen vilket förmodligen kan förklaras av 
den genre som boken är skriven i: psykologisk roman. Alla karaktärer genomgår i boken en 
personlig psykologisk kris för att efteråt ha vuxit som person (se min diskussion om Tove 
Jansson och Jungs utvecklingspsykologi i forskningsöversikten). Det är då naturligt att texten 
kommer att få en större del av omnämnanden i första person.  

En annan aspekt av referentkartläggningen är den variation av olika slags omnämnanden som 
kan ses inom en karaktär. Det finns få variationer i olika slags omnämnanden överhuvudtaget i 
Pappan. Men det skulle ändå vara fel att av detta dra slutsatsen att Pappans karaktärer är 
outvecklade eller platta. Tvärtom tillåts karaktärerna att genom psykologiska kriser utforska sitt 
själsliga inre. 

Kanske kan variationsfattigdomen bero på att vi redan förväntas känna karaktärerna. Pappan är 
den sjunde i raden av kapitelböcker om muminfamiljen. Särskilt tydligt kan denna förväntning 
skönjas i det faktum att muminmammans referentgrupp i Pappan har �mamman� som vanligaste 
omnämnande medan det i den första muminboken är �mumintrollets mamma�.  

Referentvariationen är också större hos karaktärer vi som läsare av muminböckerna inte träffat 
förut: 

 
Sjöhästar    nämns totalt 31 ggr 
I tredje person     referenttyp 
sjöhästar    1 ggr exakt upprepning 
sjöhästarna    3 ggr modifierad upprepning 
hästarna    1 ggr modifierad upprepning  
de, dem    12 ggr pronominal upprepning 
sjöhästen    2 ggr modifierad upprepning  
hon    1 ggr pronominal upprepning 
hans häst    1 ggr modifierad upprepning  
två hästar    1 ggr modifierad upprepning  
två småskrattande hästar som var precis likadana  1 ggr modifierad upprepning  
båda två    1 ggr pronominal upprepning  
båda     1 ggr pronominal upprepning  
den ena    2 ggr pronominal upprepning 
den andra    2 ggr pronominal upprepning 
I första person 
jag    2 ggr pronominal upprepning 

 

                                                
23 Jag har här tolkat användandet av substantivet �man� som en pronominal användning. Man tolkas alltså som 
utbytbart mot jag. 
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Referentgruppen Sjöhöstar har många olika varianter; 13 stycken om vi räknar inom tredje 
person, att jämföras med muminmammans åtta och muminpappans sju. Sjöhästar är det tydligaste 
exemplet av flera även om man här nog också kan räkna med att rikedomen i varianter också är 
ett sätt för författaren att ge uttryck för iakttagarens (mumintrollets) fascination/ tonårssvärmeri 
för sjöhästarna.  

De olika varianterna av omnämnanden där karaktären definieras i sin relation till andra är 
dominerande. I det avseendet är muminmamman och muminpappan ganska lika. De fall där ordet 
mamma ingår utgör 45 % av alla omnämnanden av muminmamman, motsvarande siffra för 
muminpappan och ordet pappa är 43 %. Båda karaktärerna är alltså ur detta perspektiv nära 
bundna till sin föräldraroll; av detta föds frågan hur föräldrarollen är uppbyggd.  

Ett sätt att undersöka föräldrarollen är att undersöka föräldern och dess barn som grupp. I 
referentundersökningen ingår också ett antal kollektiva omnämnanden (t.ex. när muminmamman 
och mumintrollet refereras till gemensamt med ett �de� eller �vi�). Det är intressant att grupper 
då muminmamman och mumintrollet nämns tillsammans i olika konstellationer och där 
muminpappan inte ingår, förkommer mycket oftare än grupper där mumintrollet och hans pappa 
nämns i konstellationer där muminmamman inte ingår24. Detta tyder på att knytningen mellan 
muminmamman och mumintrollet är starkare än dito knytning mellan mumintrollet och hans 
pappa. Kanske kan detta betyda att vara mamma i muminvärlden innebär att ha föräldraansvar för 
ett barn medan att vara pappa innebär något annat?25  

Muminfamiljen (muminmamman, muminpappan, mumintrollet och Lilla My) refereras som 
grupp 20 gånger i kapitel 1 i Pappan medan de nämns 43 gånger i sista kapitlet. Detta tolkar jag 
som en skillnad som visar på en händelseutveckling i boken.  

Muminfamiljen brukar i slutet av varje bok återföras till harmonin och den lyckliga tillvaron i 
mumindalen. Familjen återförs visserligen inte till lugnet i mumindalen i slutet av Pappan men 
däremot återförenas familjen efter att ha varit skingrad och delad (Jones, 1984:84). Detta ger sitt 
tydliga avtryck även i referentbindningen. 
 
 
 
5.2.2 Kategoriserade handlingar 

 
När jag kategoriserat de handlingar muminmamman utför i Pappan har jag gett varje 

kategori/grupp ett sammanfattande namn. Nedan har jag satt ihop en tabell över 
handlingskategorierna där ett antal enskilda handlingar (förekomster) är inskrivna och varje 
handlingskategori har fått könskodning. Med detta menar jag huruvida en sorts handling kan 
sättas in på den �kvinnliga� respektive �manliga� sidan av ett könsdikotomt par, begreppsparen 
har jag hämtat från schema 1 på sida 14. Ett par grupper/kategorier tycker jag mig inte ha kunnat 
se någon kodning till och jag har därför valt att kalla dem neutrala.  

 
 
 
 
 

                                                
24 Se bilaga 2. 
25 I de traditionella könsmönstren skulle detta �något annat� vara att försörja familjen och en gissning skulle kunna  
vara att en undersökning av de kategoriserade handlingarna hos muminpappan skulle ge ett sådant resultat. 
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Schema 3 Könskodning av muminmammans handlingar i Pappan och havet 

Handlingsgrupp26 Förekomster Dikotomi Könskodning 
Familj 25 moder - fader 

omtänksamma/omsorgsfulla � 
rovgiriga 
vårdande - skapande 

Kvinnlig 

Hem och hushåll 18 moder � fader 
privat - offentlig 

Kvinnlig 
 

Erfar känslor och/eller 
visar känslor 

17 emotionella � känslokalla 
känsla - förnuft 

Kvinnlig 
 

Väggmålning i köket 14 estetiskt - praktiskt 
intuitiv - rationell 

Kvinnlig 
 

Bestämmer 7 aggressiva � lydiga 
aktiv � passiv, självständig - 
beroende 

Manlig 
 

Trädgård 7 privat - offentlig Kvinnlig 
 

Är förståndig och 
förnuftig 

6 känslosam � rationell 
känsla - förnuft 

Manlig 
 

Utbyter artigheter och 
ursäkter 

6 relation/personintresserad- 
sakintresserad 

Kvinnlig 
 

Funderar 6 känsla - förnuft Manlig 
Uttrycker lojalitet med  
och kärlek till pappan  
alternativt agerar mot  
bakgrund av dessa 
känslor 

5 emotionella � känslokall 
omtänksamma/omsorgsfulla � 
rovgiriga 
hustru - make 

Kvinnlig 
 

Övrigt 5 - Neutral 
Roar sig 4 - Neutral 
Blir hjälpt och tröstad 3 passiv � aktiv 

beroende - självständig 
Kvinnlig 

 
Basala handlingar 3 - Neutral 
Praktiska sysslor, som 
kräver händighet 

2 vårdande - skapande Manlig 
 

 
Här kan vi alltså se att en majoritet av de handlingar som muminmamman utför är kvinnligt 
kodade. Det två största handlingsgrupperna är relaterade till hennes roll som hustru och mamma i 
en traditionell kärnfamilj. De två grupperna därefter är relaterade till traditionellt kvinnliga 
egenskaper som känsla och skönhet. Totalt utgör de kvinnligt kodade handlingarna 74 % av de 
noterade handlingarna. Dessa siffror ger en könsstereotyp bild av muminmamman, isärhållandet 
mellan könen förefaller mycket långtgående . 

Alla kodningarna har dock inte varit självklara, framför allt grupperna trädgård (kvinnlig), 
väggmålning i köket (kvinnlig) och funderar (manlig) är osäkra kodningar. I fallet med trädgård 
har jag valt en kvinnlig kodning därför att dels så beskrivs trädgården i huvudsak som en 
köksträdgård, blommor vill hon ha för att det är vackert (Jansson, 1965:118), och dels planteras 
de nära hemmet och slutligen verkar en del av omvårdanden om blommorna gå ut på att hålla 
dem sällskap (Jansson, 1965:163). Men trädgårdsarbete i sig kan inte sägas vara stereotypt 

                                                
26 Grupperna är listade efter storlek i fallande ordning. 
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kvinnligt om vi håller åkgräsklippare och landskapsarkitekter i åtanke. Dock påstår jag att i 
muminmammans tappning blir det stereotypt kvinnligt. 

I fallet med väggmålning i köket har också platsen spelat roll för kodningen. Dessutom menar 
jag att det går att se en skillnad mellan att måla en nationalmålning och amatörmåla på en 
köksvägg. Det första skulle kodas manligt i paret natur � kultur medan det andra kan kodas 
kvinnligt i estetiskt � praktiskt. Jag har också använt mig av begreppsparet intuitiv � rationell då 
en del av handlingarna som ryms i kategorin måleri rör händelseförloppet runt muminmammans 
verklighetsflykt. Flykten sker in i muminmammans målning av mumindalens trädgård på grund 
av den starka hemlängtan som hon känner (Jansson, 1965:128-129). Denna förmåga att kunna gå 
in i en fantiserad värld motiverar placeringen i begreppsparet intuitiv � rationell. 

I det sista exemplet funderar har jag placerat in handlingsgruppen som manlig i begreppsparet 
känsla � förnuft. Det var motiverat eftersom så många av muminmammans övriga handlingar rör 
sig runt känsla, fantasi och omvårdnad så blir det ett markant brott när muminmamman sitter och 
funderar eller tänker. Men det skulle också kunna tolkas som kvinnligt i begreppsparet intuitiv � 
rationell då de situationer där muminmamman funderar snarare liknar dagdrömmeri än rationellt 
tänkande (Jansson, 1965:115,165). 

Men även om vi räknade de två nu svagt kodade kvinnliga grupperna (trädgård och 
väggmålning i köket) som manliga skulle det kvinnligt kodade grupper utgöra 58 % av de 
noterade handlingarna. Alltså kan fortfarande en klar övervikt av kvinnligt kodade 
handlingskategorier konstateras. Till detta läggs att tre utav de fyra i särklass största 
handlingsgrupperna har mycket stark kvinnlig kodning. 

Avslutningsvis bör det noteras att de få förekomster av att mamman utför praktiska sysslor, 
som kräver händighet som kodats som manliga sker inom typiskt kvinnlig sfärer t.ex. bygger 
muminmamman något � en spis (Jansson, 1965:119). 
 
 
 
5.2.3 Kortfattad analys: 

 
Muminmamman ges ett snävt handlingsutrymme i Pappan och man kan med fog säga att den 

textstruktur som blir synlig genom undersökningen ovan visar att muminmammans karaktär är 
könsstereotyp även om bilden inte är entydig.  

Däremot kan man se att muminmamman uppvisar en viss rundhet i sin karaktär. Hon visar 
variation av egenskaper, hon är inte enbart god, hon gör inte bara det hennes modersroll kräver av 
henne. Se till exempel när hon väljer att stanna kvar inuti sin målning istället för att sätta på kaffe 
till sin familj (Jansson, 1965:129). Eftersom man inte kan förutse hennes handlande kan man inte 
heller beskriva henne som platt. Det är spännande hur muminmamman på detta sätt förenar 
rundhet med stereotyp. Det är betydligt vanligare att stereotypa karaktärer är platta. Kanske har  
en sammanblandning mellan de olika nivåerna platt och stereotyp bidragit till att Pappan ibland 
tolkats som en mindre könsstereotyp bok än vad mina resultat visar att den är? 

Trots denna rundhet synes muminmammans karaktär vara statisk och oföränderlig. När vi först 
möter henne i boken är hon god, trygg och familjens centrum, detta förändras när familjen flyttar 
men vid bokens slut återställs ordningen och hon är åter den goda modern och makan.  

Därför genomgår inte muminmamman en förändring på ett sådant sätt att man kan säga att hon 
är en dynamisk figur. Det kan noteras ett mycket tydligt könsmönster i början och i slutet av 
boken. I början framstår hon som en stark profil med viss makt och kontroll över sin omgivning 
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och sitt eget liv, även om detta är mycket tydligt avgränsat till traditionellt kvinnliga sfärer som 
hem, hushåll och familj. När hennes sfär (hem och hushåll) flyttas till Fyrön rubbas hennes värld. 
Hon blir utan sin sfär mycket passiv och kuvad (Jones, 1984:94). Det går också att ana att 
könsmönstret blir instabilt och det skulle kunna vara ett tillfälle att omförhandla 
könsarbetsdelningen inom muminfamiljen.  

 
 
 

6 Jämförande analys 
 
 
Vid en jämförelse av resultaten av referentbindningsundersökning noterar jag två skillnader 
mellan Småtrollen och Pappan27. Det finns betydligt fler olika sorters referentfamiljer i 
Småtrollen än i Pappan och de är dessutom mer varierade.  

Det första har sin förklaring i skillnaden mellan händelseförloppen i böckerna. I Småtrollen 
finns fler karaktärer vilket är naturligt eftersom huvudkaraktärerna är ute på resa och hela tiden 
möter nya karaktärer längs med vägen, i Pappan lämnar muminfamiljen mumindalens brokiga 
befolkning för att bosätta sig på en enslig ö med endast en annan innevånare 
(Fiskaren/Fyrvaktaren).  

Den andra skillnaden, skillnaden i variationsrikedom, menar jag har sin förklaring i att 
Småtrollen är just den första boken medan Pappan är den sista om muminfamiljen. När 
karaktärerna ska presenteras och etableras för första gången används fler olika sorters 
omnämnanden än när karaktärerna är väletablerade och kända för läsaren.  

Snarare är det likheterna som är intressanta, framförallt att muminpappan i båda böckerna har 
fler omnämnanden i första person än muminmamman. Detta kan tolkas som att muminpappan i 
högre grad än muminmamman skildras som ett subjekt. 

Det finns än fler intressanta jämförelser att göra när de kategoriserade handlingarna från de två 
böckerna jämförs: 

 
Schema 4  Sammanställning muminmammans handlingsgrupper som utgör en tiondel 

eller mer av noterade handlingar28 
Grupp   Andel av noterade språkhandlingar 
 
Hem och hushåll 
Småtrollen:   3 % 
Pappan och havet:  14 %  
Familj 
Småtrollen:   25,5 % 
Pappan och havet:  20 % 
Uttrycker lojalitet med och kärlek till pappan alternativt agerar mot bakgrund av dessa känslor 
Småtrollen:   14,5 %  
Pappan och havet:  4 % 
Erfar känslor och/eller visar känslor 
Småtrollen:   11,5 % 
Pappan och havet:  13.5 % 

                                                
27 För hela referentbindningsundersökningen se bilaga 1 och 2. 
28 Procentangivelser är avrundade till hel eller halv procent. Den fullständiga förteckningen utgör bilaga 6. 
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Måleri  
Småtrollen:   - 
Pappan och havet:  11 % 

 
En skillnad är storleken på gruppen hem och hushåll, 3% respektive 18%, men denna är ändå 
ganska lätt att förklara. I den första boken finns inget hem, de är hemlösa. Detta torde oavsett 
könsskildring leda till ett minimum av disk och städning. 

En annan skillnad är storleken på �lojalitetsgruppen�. Detta finner sin förklaring i Pappans  
frånvaro i Småtrollen, många utav de noterade handlingarna sker när muminmamman berättar om 
muminpappan för mumintrollet, är angelägen om att hitta muminpappan o.s.v. Att hennes 
drivkraft delvis ligger i hennes relation till muminpappan återkommer dock i Pappan men inte 
lika ofta.  

Den sista skillnaden är att en relativt stor grupp, måleri, finns bara i Pappan. Detta är ett utslag 
av att muminmamman har tillåtits bli rundare i den senare boken. Hon har en något större 
variation i sysslor och blir därför något mindre förutsägbar. Men man kan ändå lägga märke till 
hur få handlingsgrupper det är vars noterade handlingar utgör mer än en tiondel av det totala 
antalet29.  

Jag skulle ha trott att en större variation i handlingsgrupper skulle resultera i en modifiering av 
könsuppdelningen men mina resultat talar för motsatsen. Det verkar som om det större antalet 
handlingsgrupper snarare förstärker bilden av ett könsstereotypt handlingsmönster. 

Om vi istället tittar på likheterna kan man se att både �känslogruppen� och �familjegruppen� är 
ganska lika i storlek mellan de två böckerna. Känslosamhet och moderrollen utgör stabila drag i 
den text som bygger upp muminmammans karaktär. Detta förstärker ytterligare bilden av att 
muminmammans fundament utgörs av hennes roll som moder i en traditionell/konservativ 
kärnfamilj.  

Jag menar att även om muminmammans karaktär fördjupas (blir rundare) i Pappan så består 
isärhållandet mellan könen. Mina resultat ger tydliga belägg för isärhållandet och stereotypiteten i 
den text som väver bilden av muminmamman. Ebba Witt-Brattström menar att den 
könsstereotypa rollfördelningen i muminvärlden kulminerar i Pappan. Mina resultat talar för att 
hon har rätt, i vilket fall blir den stereotypa uppdelningen tydligare i Pappan än i Småtrollen. 
Rollfördelningen blir om inte starkare så tydligare. 

Men hur är det då med underordningen, sker det kanske en uppvärdering av den traditionella 
modersrollen? Boel Westin är något viktigt på spåren när hon skriver följande apropå hierarkin i 
muminvärlden: 

 
Men grundsynen är tydlig, mannen är den bestämmande, [�] Kvinnan får inte ha 
för mycket ansvar, hon måste i alla fall låta mannen tro på sin �uppgift�; att vara 
den styrande. (Westin, 1974:1) 
 

Huruvida modersrollen ses som mer värd i texten kan detta arbete inte ge något svar på men 
däremot tycker jag att man kan se att fördelningen styra/lyda, alltså makt och vanmakt går att 
ana. Här ser jag delvis en likhet mellan böckerna. Båda böckerna inleds med att muminmamman 
är en stark och oberoende profil. I Småtrollen är hon ensamt ansvarig vuxen och tillåts både 
bestämma, beskydda och vara händig. I Pappan sitter hon i första kapitlet på verandan och samlar 
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in sin familj och tar ensam beslutet om att tända lampan för första gången den hösten. Men i 
slutet av båda böckerna återsamlas/återförenas familjerna och könsuppdelningen återställs och 
bekräftas.  

När muminmamman åter upprättat/erövrat sin sfär i det sista kapitlet av Pappan och havet 
genom att på nytt ha skapat ett hem och hushåll som hon har kontroll över återskapas 
könsarbetsdelning och isärhållningen men också hennes auktoritet i familjen. En fin symbol för 
denna process är när muminmamman i slutet av boken åter visar beslutsamhet genom att bjuda in 
deras första middagsgäst till det hem hon skapat (Jansson, 1965:170-171). Den traditionella 
kärnfamiljen idealiseras då kärnfamiljens återförenande får vara bilden av det lyckliga slutet på 
sagan30.  

Boel Westin har visat att ett återkommande tema i alla muminböcker är katastrof-harmoni. Hon 
exemplifierar detta med t ex den stora översvämningen kontra den idylliska mumindalen. Till 
dessa exempel menar jag att man kan lägga splittrad familj kontra harmonisk kärnfamilj. Ur ett 
könsperspektiv betyder det att en av de lurande farorna är en muminmamma som överskrider 
gränserna för en konservativ modersroll; för att det lyckliga slutet med harmoni i mumindalen 
ska kunna uppnås måste muminmamman åter in i denna modersroll. 

Mina resultat visar att muminmamman knyts till, kanske till och med kringskärs av, en 
traditionellt kvinnlig sfär och modersroll men hur enskilda läsare sedan tolkar/uppfattar det kan 
jag inte uttala mig om. Men samtidigt vill jag ändå poängtera att �texten bär på många betydelser 
och att de till och med skapas först i mötet med läsaren. Men vi kan inte läsa vad som helst ur en 
specifik text (Andræ, 2001:21)�. Detta är en insikt jag delar och som göra mina resultat 
intressanta. 
 
 
 

7 Sammanfattning 
 
 
Sammanfattningsvis verkar min hypotes bli bekräftad av de undersökningsresultat jag har kunnat 
presentera i uppsatsen. Hypotesen var att muminmamman har en könsstereotyp roll i båda de 
undersökta böckerna och att skillnaden mellan den första och den sista boken är att karaktären 
blir rundare men är fortsatt lika könsstereotyp. 

I syfte att jämföra Tove Janssons böcker Småtrollen och den stora översvämningen (1945) och 
Pappan och havet (1965) har jag arbetat med frågeställningarna; Är mamman en könsstereotyp 
karaktär i Småtrollen och den stora översvämningen respektive Pappan och havet? Är mamman 
en platt eller statisk karaktär i Småtrollen och den stora översvämningen respektive Pappan och 
havet? Kan man se skillnader i hur muminmamman beskrivs i Småtrollen och den stora 
översvämningen respektive Pappan och havet ur ett könsperspektiv?  

                                                
30 Spänning mellan idyll och kaos menar Westin är ett återkommande tema i alla muminböckerna. Mumindalen är 

tänkt som en ljus motbild att hålla upp mot vår egen mörka verklighet (Westin 1988:61ff). Mumindalen med familj 
kan ses som krigets motbild, en konstruktion av drömmen om �det lyckliga samhället och den fredliga världen� 
(Westin 1988:99). Hela tiden hotar kaos den idylliska muminvärlden i form av naturkatastrofer (t.ex. översvämning i 
Småtrollen och den stora översvämningen och komet i Kometjakten) eller av inre själsliga hot som i Pappan och 
havet. Varje bok som föregår Pappan och havet avslutas med att familjen kommer tillbaks till harmonin i 
mumindalen, i Pappan och havet kommer familjen istället tillbaks till den lyckliga familjen. 
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Texten har undersökts med två textstrukturella metoder, dels har textens referentbindning av 
karaktärer undersökts och dels har muminmammans handlingar kategoriserats och undersökts, 
allt gjort med ett könsperspektiv.  

Böckerna, som är den första och sista i serien om muminfamiljen, visar sig bära en 
könsstereotyp bild av muminamman, starkt knuten till en konservativ modersroll. I båda 
böckerna är isärhållandet mellan könen mycket markant. Jag menar vidare att man av resultaten 
kan dra slutsatsen att även hierarkin mellan könen, manifesterad i makt och vanmakt, är tydlig. 

Jag har hämtat begreppen rund/platt och statisk/dynamisk från litteraturvetaren Maria 
Nikolajeva och använt dem för att analysera mina resultat. Det visar sig att det inom 
begreppsparet rund/platt finns en skillnad mellan Småtrollen och den stora översvämningen och 
Pappan och havet då karaktären muminmamman tillåts blir rund på ett sätt i Pappan och havet 
som inte har någon motsvarighet i Småtrollen och den stora översvämningen.  

Detta är kanske särskilt spännande då Nikolajeva själv menar att en stereotyp karaktär är en 
platt karaktär med drag som representerar en grupp av människor (Nikolajeva, 1989:64). Här 
bryter alltså muminmammans karaktär mot denna definition genom att vara rund och stereotyp 
samtidigt. En intressant frågeställning är om muminvetare som har dragit slutsatsen att Pappan 
och havet är en bok där muminmamman tillåts rucka på gränserna för sin stereotypa roll kanske 
har misstagit rundhet för könsöverskridande? En frågeställning som skulle vara intressant att 
besvara i andra forskningsprojekt. 

Trots denna rundhet synes muminmammans karaktär vara statisk och oföränderlig. Hon är god, 
trygg och familjens centrum. Känslosamhet och modersrollen utgör stabila drag i den text som 
bygger upp muminmammans karaktär i båda de undersökta böckerna. Detta förstärker ytterligare 
bilden av att muminmammans fundament utgörs av hennes roll som moder i en 
traditionell/konservativ kärnfamilj. 

Båda böckerna inleds med att muminmamman är en stark och oberoende profil. I Småtrollen 
och den stora översvämningen är hon ensamt ansvarig vuxen och tillåts både bestämma, 
beskydda och vara händig. I Pappan och havet sitter hon i första kapitlet på verandan och samlar 
in sin familj och tar ensam beslutet om att tända lampan för första gången den hösten. Men i 
slutet av båda böckerna återsamlas/återförenas familjerna och könsuppdelningen återställs och 
bekräftas. Den traditionella kärnfamiljen idealiseras då kärnfamiljens återförenande får vara 
bilden av det lyckliga slutet på sagan. 

Boel Westin har visat att ett återkommande tema i alla muminböcker är katastrof-harmoni. Hon 
exemplifierar detta med t ex den stora översvämningen kontra den idylliska mumindalen. Till 
dessa exempel menar jag att man kan lägga splittrad familj kontra harmonisk kärnfamilj.  

Ur ett könsperspektiv betyder det att en av de lurande farorna är en muminmamma som 
överskrider gränserna för en konservativ modersroll; för att det lyckliga slutet med harmoni i 
mumindalen ska kunna uppnås måste muminmamman åter in i denna modersroll. 

Även detta skulle kunna utgöra ett spännande framtida projekt; att pröva om spänningen mellan 
en splittrad familj och den harmoniska kärnfamiljen återkommer i alla muminböckerna och vad 
det kan tänkas ha för konsekvenser på isärhållandet och hierarkin i muminvärlden. 

Uppsatsen vilar på antaganden om barnlitteraturens roll för könsdikotomisering och 
mumintrollens normerande roll. Resultaten i denna uppsats blir intressanta först då vi kopplar 
dem till tanken om könsdikotomisering. Frågan som hänger i luften är förstås: hur påverkas 
läsaren av den stereotypa muminmamman?  
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