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 Abstract 
 

Syftet med min uppsats är att granska Tove Janssons stilistiska drag i hennes sätt att skriva ur 

ett barns perspektiv. Utifrån mitt undersökningsmaterial vill jag belysa en stor förändring mot 

vuxenförfattarskapet i Tove Janssons sätt att skriva. Jag vill med med min analys utröna hur 

Tove Jansson gestaltar barnets upplevelse av tillvaron: det mytiska och magiska mitt i 

vardagen, spänningen mellan trygghet, skräck och den gränslösa fantasin. Min uppsats är 

uppdelad i två delar. I den empiriska analysen förklarar jag begrepp och termer ur 

kunskapsmässigt etablerade teorier, som är relevanta för min senare analys. I den andra delen, 

den analytiska undersökningen, förenar jag de teoretiska delarna med min analys kring Tove 

Janssons språkanvändning och termer som föder hennes stilgrepp.  
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 1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Tove Jansson (1914 – 2001) har än idag, 65 år efter att hon skrev den första muminboken 

Småtrollen och den stora översvämningen (1945), med stor framgång lockat publikens 

engagemang. Tove Janssons förmåga att använda språket är fängslande; muminböckerna har 

någon slags magi över sig. Jag vill belysa interaktionen mellan den vuxna författaren och 

barnet som en litterär konstruktion. Boel Westin skriver att förhållandet mellan Tove Jansson 

och Mumin var som alla sanna kärlekshistorier, bemängd med kärlek, ilska och fientliga 

utbrott. 1 Mumin hade blivit en del av Tove vare sig hon ville eller inte. I måleriet började hon 

arbeta med upplösta former som suddar ut det direkt föreställande. En upplösning av det som 

egentligen vill göra sig synligt. Det mest förskräckliga för Tove var att konstnären hade gjort 

sig osynlig som målare. 2 Redan som 15- åring började hon studera konst och mycket av 

hennes kunskaper som konstnär använder hon sig av i sitt författarskap. 

En annalkande förändring i hennes författarskap var i antågande då Tove Jansson lämnade 

muminvärlden och gick in i den fas som av många kallas Janssons ”senare litteratur” eller 

”vuxenlitteraturen”. 3  Tove Jansson arbetar utifrån språkets konstgrepp för att förmedla 

mänskliga upplevelser och känslor. Därför anser jag att det är intresseväckande att utreda hur 

stildefinitionerna ser ut i böckerna. 

 

1.2 Undersökningsmaterial 

 
Uppsatsens material omfattar Tove Janssons två novellsamlingar Bildhuggarens dotter (1968) 

och Det osynliga barnet och andra berättelser (1962). Dessa verk är en del av en stor 

förändring mot vuxenförfattarskapet i Tove Janssons sätt att skriva.  

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka områden inom stilistiken i Tove Janssons 

Muminböcker och dess förändring in till vuxenvärlden, med fokus på Det osynliga barnet och 

                                       
1 Boel Westin, Tove Jansson ord, bild, liv (2007) Bonniers förlag (Stockholm 2007) s.361. 
2 Ibid, s. 362. 
3 Ibid, s. 365. 
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 Bildhuggarens dotter. Det rena estetiska och metaforiska har tidigare sammankopplats till 

Tove Jansson frekvent, därför har jag valt att undersöka stilistiken, Tove Janssons arbete med 

teman och textuella egenskaper. 

 

1.4 Frågeställning 
 

För att på bästa sätt frambringa information som kan sammanföras med mitt syfte vill jag med 

denna uppsats besvara frågeställningen som lyder:  

• Hur framställs barnets upplevelser och känslotillstånd då Tove Janssons prosa 

förändras mot ett mer vuxet sätt att skriva?  

• Vilka stilistiska konstgrepp använder sig Tove Jansson av för att skriva genom ett 

barns ögon; barnets upplevelser av tillvaron och hennes existens? 

• Vilket syfte och funktion har dessa konstgrepp i Det osynliga barnet och andra 

berättelser och Bildhuggarens dotter? 

 

1.5 Metod 
 

För att få bredd och djup i min undersökning har jag primärt använt mig av metoden 

närläsning, något som är erfordras för att kunna tolka och analysera en text. Jag kommer att 

fokusera på hur prosan berättas, det vill säga berättarteknik, samt hur den skrivs fram och 

förändras. Jag har valt att i min studie koncentrera mig på själva språkets konstruktion i texten 

och enbart tangera vid det narratologiska; det vill säga hur en berättelse berättas. Stilistikens 

intention är att belysa förhållandet mellan form, struktur och innehåll. Jag har valt att tolka 

dessa förhållanden i överensstämmelse med Michail Bachtins terminologi. Stilistiken skall 

utröna en litterär text utifrån ett språkvetenskaplig perspektiv; det vill säga med fokus på 

texten och språkbruket. I enlighet med Peter Cassirers grupp av fackuttryck har jag tolkat 

begreppet stilistik. Jag kommer att analysera barnet som en litterär konstruktion; det vill säga 

barnet i texten inte barnet som läsare, oavsett om barnet är av mänsklig art eller om barnet är 

fördolt med en annan typkaraktär.  
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 1.6 Tidigare forskning 
 

Tove Jansson och hennes romaner är ett område som har utforskats i stor utsträckning och jag 

har lagt märke till att större delen av forskningen har lutat åt det biografiska. Fokus på 

stilistiken hos Tove Jansson är oförmodande låg.  

Boel Westin har författat två stora verk om Tove Jansson. Dessa har stor betydelse då hon har 

haft tillgång till hela Janssons arkiv. Den första boken är Boel Westins doktorsavhandling 

Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärd från 1988 och det andra stora verket är 

biografin Tove Jansson – Ord, Bild, Liv från 2007 som jag valt att utgå ifrån i min 

sekundärlitteratur.  

Familjen i dalen avhandlar Tove Janssons författarskap och konstnärsliv. Det som har varit 

mest intressant för min uppsats i denna bok är att Westin grundligt undersöker naivism och 

förändringen i Tove Janssons prosa. Ord, Bild, Liv är en biografi och har en mer övergripande 

funktion i min uppsats. Dessa två verk fungerar som ett stöd för min analys för att få ett mer 

allomfattande perspektiv och ett sammanfattande intryck av novellsamlingarna. 

 

1.7 Teoretisk grund 
 

Stilistiken koncentrerar sig på språkets användning, dess material samt dess funktionella 

egenskaper. För att få en övergripande grund för begreppet stilistik har jag valt att se till 

verkets helhet och sammansättning genom att koncentrera mig på stoffet, texten, berättelsen 

och formen. Genom att arbeta utifrån Michail Bachtins resonemang kring verkets form, 

innehåll och material i boken Det Dialogiska Ordet och avsnittet om Innehållets, materialets 

och formens problem i det litterära konstverket (Michail Bachtin (1988) Bokförlaget 

Anthropos, Gråbo, sidorna 198 - 238), har jag fått redskapen att kunna närmare inta 

stilistikens funktion som är essentiella för min analys. För att förklara de grundläggande 

begreppen inom stilistikens konstgrepp har jag valt att arbeta utifrån Peter Cassirers bok Stil, 

stilistik & stilanalys, (Peter Cassirer, (2003), Peter Cassirer och bokförlaget Natur och Kultur, 

Stockholm). Cassirers teorier förklarar begreppen grundligt och exponerar stilistikens 

funktion och effekt. 
I Maria Nikolajevas bok Barnbokens Byggklossar (Maria Nikolajeva, (1998), Studentlitteratur 

(Lund 1998) har jag valt att fokuser på avsnittet om berättarteknik, fokalisering samt miljö – 

och personskildringar vilka erbjuder verktygen för att kunna analysera en text utifrån dessa 
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 perspektiv. Nikolajeva definerar termen stilistik som koncentrationen på språkets 

användning och genom den kommer jag i min analys söka stilistiska konstgrepp som berör 

främst subjektivitet, naivism, skräck, rädsla, labyrintism, ironi och metafor. Dessa 

begreppsklasser innefattar olika stilistiska egenskaper vilka Tove Jansson uttrycker i 

böckerna. Jag kommer enbart att analysera barnet som en litterär konstruktion oavsett om 

barnet är av mänsklig art eller om barnet är fördolt med en annan typkaraktär.  

 

1.8 Disposition 

 
Min undersökning består av två delar: en empirisk undersökning och en analytisk 

undersökning. Dessa båda delar är beroende av varandra och kompletterar varandra. Den 

första delen behandlar de stilistiska begreppen som är befintliga och Michail Bachtins 

resonemang kring den strukturella uppbyggnaden. I den analytiska delen sammanfogar jag de 

teoretiska delarna med min undersökning av Tove Janssons stilistiska konstgrepp. Resultatet 

av den empiriska undersökningen med resultatet av den analytiska undersökningen kommer 

att jämföras och sammanfattas i uppsatsens slutliga del.  

 

Empirisk undersökning 
 

2 Stilistik 

 
2.1 Stilgreppet 

Enligt Per Lagerholms bok Stilistik, (Per Lagerholm (2008) Elanders, 

www.studentlitteratur.se ) kan man kortfattat säga att genom studier av stilistik ökar 

kunskapen om resonemang, ordens betydelse för språket, språkets användning, t.ex. 

läsbarheten i en text. Förutom att enbart beskriva och tydliggöra kan syftet även vara att 

bedöma språket funktionellt. T.ex. språkets föresats med tanke på dess ämnade avsikter, 

mottagarna, berättaren, avsändaren etcetera. 4  

Stilistiken syften kan vara olika i sitt framförande och framförallt representerar den studiet av 

skillnader i språkanvändning mellan olika litterära sammanhang. Detta resulterar i skillnader i 

ordförråd, grammatik och uttal som berör framställningen, dessa är betingade av individen 

                                       
4 Per Lagerholm (2008) Stilistik, Elanders (Stockholm 2008) www.studentlitteratur.se 
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 och hennes erfarenheter. I stilistiken undersöker man förhållandet mellan textens form, 

innehåll och effekt. Det vill säga det som accentueras är hur vad5 framställs i sin primära 

betydelse och med vilken verkan. 6 Det vill säga, stilistiken undersöker språkanvändningen i 

berättelsen. Det textuella förhållandet sammankopplas till berättelsen och effekten av den. 

Stilbegreppet vill ofta belysa en objektiv synvinkel eller utgångspunkt; man ser till de 

kvantitativa språkliga skillnadern i textuella sammanhang. Ofta utifrån läsaren/lyssnaren eller 

talaren/skribenten. 7 Stilen är hur ett tankeinnehåll uttrycks i skrift eller tal. 8 

 

2.1.1 Struktur och stilistik 

Textens struktur är alla de komponenter som ingår i en text. Komponenterna är textens olika 

stilvalörer, till exempel ironi, metaforer och så vidare som omdanar innebörden av den 

textuella framställningen genom en manipulering av ord. Dessa komponenter blir då mer 

kontextberoende och kallas för semantiska komponenter. Semantiken undersöker dimensioner 

av språket som fokuserar på hur ord betyder och hur de används, inte vad de betyder. 9 

Textens stil inrymmer alla komponenter i textens struktur och belyser dess samspel med 

varandra; utan att utelämna eller systematiskt strukturera upp dem i en hierarkisk ordning. 

Alla relationer i dessa samspel är lika relevanta. 10  

 

2.1.2 Stilistik i barnböckerna 

Maria Nikolajeva menar att då det kommer till stilen i barnbokens stilistiska förfaringssätt, 

skiljer den sig inte radikalt från vuxenlitteraturen. I det strukturella och stilistiska finns inga 

större skillnader. Det som skiljer markant är språkbruket samt bildspråket i barnböckerna. 11 

Detta är relevant för min uppsats och komemr att undersökas grundligt. Vidare skriver 

Nikolajeva att det som diskuteras är hur barn och ungdomar uppfattar bildspråket i ett större 

omfång. Bildspråket i detta sammanhang är alltså liknelser, personifiering, metaforer eller 

symboler; det är bildspråkets komplexitet. Empiriska studier har visat att även småbarn kan 

förstå att ord har en annan innebörd än den bokstavliga. 12 

 

                                       
5  Min kursivering. 
6  Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, (2003) Natur och Kultur (Stockholm 2003) s. 37. 
7  Ibid, s. 37. 
8  Ibid, s. 13.  
9  Ibid, s. 107. 
10  Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 32. 
11  Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar (1998) Studentlitteratur (Lund 1998) s. 159. 
12  Ibid, s. 159. 
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 2.1.3 Det stilistiska språket 

Begreppet stil och språk går hand i hand då språket utgör de fundamentala byggstenarna till 

stilens material, mer exakt i det textuella stoffet. Utan språkliga konstgrepp kan vi inte finna 

en stil i texten. Utgångspunkten för språklighetsfrågorna är till större delen på samma gång 

stilfrågor. Detta har i sin tur sitt led i språklig förändring; denna förändring ligger till grund 

för stilistisk differentiering.13 Med stilistisk differentiering menas att språket förändras i ett 

samhälle; ordens betydelse, stilnivå och stilvalör. Det vill säga; ord som betydde en sak för 

femtio år sedan kanske betyder en annan sak i samtiden. Kontexten avgör den eventuella 

negativa eller positiva klangen i stilvalörens styrka.14 Stilnivån betecknar det som skiljer 

uttrycken åt.  

 

2.1.4 Språk i barnböcker 

Språket i barnböckerna är en viktig aspekt; de skall vara lättlästa och begripliga. Enligt min 

mening laborerar Tove Jansson mycket med språket; svåra ord beblandas med enklare 

uttryck. Lennart Hellsing (Lennart Hellsing, Tankar om barnlitteraturen, Raben & Sjögren 

(Falun 1999))  skriver att språket i barnböcker skall tangera nivån på barnets eget språk, det 

skall varken vara för lärt eller för barnsligt. En påtaglig distinktion mellan barns och vuxnas 

språk är att barnets eget språk är mer konkret. 15 Hellsing menar vidare att barnlitteraturen 

socialt sett är ett uppfostringsverktyg; den skall lära barnet att bemästra språket, den skall 

orientera barnet i tiden och rummet samt socialt och påverka barnets känsla för sitt liv i 

tillvaron.16  

 

3. Michail Bachtin om form, innehåll och material 

3.1 Inledning 

De resonemang som Bachtin för kring det litterära verkets former i Innehållets, materialets 

och formens problem i det litterära konstverket belyser de emotionella och språkmässiga 

förhållningssätt i det utformade verket. Enligt mina iakttagelser är detta ett sätt att komma 

närmare betydelsen av författarens inriktning som kommer i uttryck av språkets begagnande 

samt dess stilistiska egenskaper; det vill säga bildspråket.   

Bachtin understryker betydelsen av språkets rikedom, enhet, mångfald och framförallt dess 
                                       
13  Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 37 
14  Ibid., s. 85 
15  Lennart Hellsing: (1963) Ny utg. 1999, Tankar om barnlitteraturen, Rabén & Sjögren (Falun 1999) s. 54. 
16  Ibid,  s. 26 f. 27. 
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 gränsöverskridande dialogiska förmåga. I Tove Janssons sätt att skriva skrider hon över 

gränser mellan barnets och den vuxnes tillvaro genom att skriva ur barnets perspektiv. Detta 

belyser ordets dialogiska förmåga då hon som vuxen gestaltar ett barns känslor och tillvaro. 

Tove Jansson förenar detta med sin språkliga framställning i böckerna, där ord blir symboler. 

Symbolerna blir till uttryck för människans immanenta känslor och erfarenheter. Bachtin 

använder sig av termen arkitektonik för att förklara den dimensionella framställningen av 

textens stoff tillsammans med implicita anknytningar till verkligheten utanför den textuella 

sfären. Man tar in intryck från omgivningen. Enligt min mening är det Bachtin menar i sina 

teorier gällande innehåll, material och form enkelt uttryckt att innehållet är stoffet,  det vill 

säga berättelsen, det som skapas av författarens erfarenheter, värderingar, upplevelser, känslor 

och hur det  berättas i det litterära sammanhanget. Materialet är ordets verkan, det sätt språket 

används för att ordna stoffet, det vill säga själva berättelsen. Formen är texten, språkets 

struktur och funktion tillsammans med berättelsen i koalition.  

 

3.1.1 Konstvetenskap och estetik 

Det Bachtin undersöker är relationen mellan den grundläggande poetikens begrepp, estetikens 

och konstens betydelse för litteraturen. Bachtin menar att vi skall känna och återkoppla det vi 

läser till våra erfarehetar och upplevelser vilket väcker vår emotionella sida och berör oss. 

Författarens primära verktyg är ordet. Bachtin menar att ordet är konstant färgade av 

författarens erfarenheter och intertextuella samband till tidigare verk. Bachtin menar att 

författaren finner inspiration ifrån sin livsmiljö; rummet, kunskaper, färgen och ljuset, 

aukustikens ljud och lingvistikens ord. Erfarenheter utanför det textuella som författaren inför 

i verket. 17  Enligt min mening vill Bachtin säga att den arkitektoniska formen strukturerar upp 

stoffet till det färdiga innehållet och formar en händelse som vi kan relatera till, som får oss 

att minnas och känna. Ett bra exempel på Tove Janssons liv som en flicka uppvuxen i en 

konstnärsmiljö. I Bildhuggarens dotter finner jag ett ypperligt exempel på hennes målande 

stilistiska skrivsätt. I kapitlet Mörkret tydliggörs Toves empiriska framställning av måleri, 

färg och konst. 

Min mamma har ett stort mörkt hår, det faller  
omkring en som ett moln, det luktar gott, det  
är som de sorgsna drottningarna i boken.[…] 
Över hela slätten vandrar bleka drottningar  

                                       
17 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 202. 
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 med sprutkannor. Den närmsta är översvinnligt  
skön. […] 
Profilen är mild och allvarlig. Där går  
hon nu hela sitt liv och bara vattnar och ingen  
ser hur sorgsen hon är. Sprutkannorna  
är målade med äkta silverfärg och hur förlaget  
har haft råd med det begriper varken mamma  
eller jag. 18 

 

Här sammankopplas barnets verkliga värld tillsammans med sin fantasi och den fiktiva 

sagovärlden då hon beskriver sin mor och hennes tillvaro som konstnär och moder. Verkliga 

händelser sammanblandas med fantasifulla händelser; precis som Bachtins arkitektoniska 

form fungerar. En annan faktor som belyser vardagen finns i stycket då hon i förundran 

nämner hur förlaget har råd med äkta silverfärg.  

 

 

3.2 Det litterära verkets innehåll 
 

Tove Janssons konstgrepp är genom att se ur ett barns perspektiv och hennes grundtanke är att 

gestalta  sambandet med världen och människans verkliget. Hennes verklighet blir till barnets 

verklighet. Bachtin menar att den aktiva verkligheten, människans handlingar, värderingar, 

erfarenheter etcetera, gestaltas i verket och skapar dess innehåll. Verkets innehåll är alltså 

stoffet, hur stoffet struktureras upp och hur det berättas. 

Bachtin menar att den enda verkligheten som ställs emot konsten kan endast vara kunskapens 

och det etiska handlandets verklighet i alla dess varianter; livspraktikens verklighet. 19 Enligt 

min mening redogör Bachtin för begreppet innehåll på följande vis; denna livspraktikens 

verklighet skapar det litterära stoffet och tillsammans med ordet gestaltar en konstnärlig 

utformning som blir korrelativ med författarens erfarenheter. 20 Gestaltningen finner sitt syfte 

då en förening sker mellan yttre faktorer som en verklig mänsklig handling, en verklig 

händelse och i samfund införs i det textuella stoffet. Verket talar om något för oss, framställer 

mänskligt tid och rum, vi finner en igenkänning i det genom egna erfarenheter; vilket berör 

oss. 21  

 

 

                                       
18 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 23 ff. 25. 
19 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 215. 
20 Ibid, s. 218. 
21 Ibid, s. 219. 
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 3.3 Det litterära materialet 
 

Bachtin skriver att då man skall förklara materialets betydelse för verket måste man förstå det 

i sin helhet. I ordets estetik råder en tvetydlig relation till materialet och konstnären vill ta sig 

an ett redan esteticerande ord, finna dess fundamentala kännetecken för ordets kärna, 

omskapa det ordet till en mytisk eller metaforisk form av det. 22 Jag anser att detta är Tove 

Janssons konstgrepp som hon frekvent använder sig av. En poetisk och målande språk. Denna 

poetiska språkanvändning i Tove Janssons stilgrepp skapar hon genom att mystifiera och 

uttrycka sig fantasifullt. Det arkitektoniskt dimensionella finner sin kärna i dessa uttryck då 

parallellvärldarna ligger hos den medvetne vuxne och det mindre erfarna barnet; som innehar 

mindre livserfarenhet. Bachtin menar att det språkliga blir till en rytm som ordnar stoffet och 

materialets komposition fastställer den arkitektoniska strukturen och materialets betydelse för 

verket. 23 Konstnären finner en litterär och språklig aktivitet, det vill säga en rytm, en språklig 

inkarnering, en harmoni i textflödet, som ger verket en nyanserad upplevelse; en språklig och 

estetisk förmåga att frammana bilder. Jag finner ett bra exempel ur Bildhuggarens dotter i 

kapitlet Mörkret där Tove Jansson beskriver Helsingfors med en sublim skräckblandad känsla 

som påminner om gestalten Mårran i muminböckerna. Känslan man får är en direkt 

gestaltning ur ett barns perspektiv som genomsyras av rädsla.  

 

Så fort det blir skymning börjar en stor grå va- 
relse krypa över hamnen. Den har inget ansikte  
men mycket tydliga händer som täcker den ena  
ön efter den andra medan den kryper. När öarna  
tar slut sträcker den ut armen över vattnet, en  
mycket lång arm som darrar lite, och börjar treva  
efter Skatudden. Fingrarna räcker fram till ryska  
kyrkan och rör vid berget – åh! En stor grå hand! 24 

 

Tove Jansson ger oss i detta stycke förmågan att se bilden, med hjälp av berättelsen och 

stoffets narratologiska struktur, av det stora monstret, av rädslan och den sublima 

skräckkänslan. Den förlösande känslan av skräck är påtaglig; man upplever att den finns där 

och den blir till en verkighet. Tove Jansson blandar fantasi med verklighet och rör sig 

obehindrat mellan den inre världen och den yttre, den fantastiska tillvaron och verkligheten. 

Intonationen liknar Tove Jansson själv som den lilla flickan som lever tillsammans med sina 

föräldrar, konstnärerna. De kan sammankopplas med två befintliga empiriska moment i den 
                                       
22 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 227 f. 228. 
23 Ibid, s. 232 f. 233. 
24 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 15 f. 17.  
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 verkets skapandeprocess, som Bachtin skriver, dessa är: det yttre materiella verket och vårt 

emotionella inre.25 För att finna författarens aktivitet och erfara detta konstgrepp måste man 

först fixera verkets form.  

 

3.4 Det litterära verkets form 
 

Bachtin skriver att ”den konstnärliga formen är innehållets form, men den är helt och hållet 

realiserad i materialet och så att säga fixerad vid det.” 26 Genom mina iakttagelser måste man 

för att fixera formen studera materialet och innehållet med hjälp av stilistikens språkliga 

undersökning och den arkitektoniska formen; så att man finner ordets funktion i berättelsen 

och hur stoffet är strukturerat och berättat; det vill säga texten och berättelsen i samfund. 

Beroende på hur texten är strukturerad och narratologiskt framställd kan olika texter ha olika 

typer av form. Enligt min mening får den språkliga kompositionen en betydande plats i 

formens gestaltning. Författaren måste med sitt språkliga konstgrepp gå utanför det textuella 

för att kunna implementera sitt subjektiva jag och den objektiva verkligheten.  

Bachtin skriver att författaren måste vara ett konstitutivt moment i den konstnärliga formen. 

Formen måste upplevas som författarens aktiva känslomässiga relation till innehållet för att 

kunna delta i verket; det som karaktärerna upplever skrivs fram på ett sådant sätt som upplivar 

till ett engagemang; ordet har en känsla av en skapande aktivitet. Vidare menar han att ordet 

innehar en akustisk sida, en nyanserad reell sida, intonativa moment. 27 Den intonativa 

momenten vill jag accentuera genom att citera Bachtins formulerade förklaring av den 

intonativa aktiviteten: ”Författarens aktivitet blir aktiviteten hos en uttryckt värdering28 som 

färgar alla sidor av ordet: ordet skymfar, smeker, är likgiltigt, nedsätter, smyckar osv”. 29 

Denna intonativa sidan, vill jag implementera i Tove Janssons konstgrepp där hennes 

stilistiska konstgrepp upprätthåller den skapande aktiviteten och spänningen mellan 

innehållet, metaforik och ordens inverkan. 

3.5 Summering/resultat empirisk undersökning 

Det empiriska undersökningen visar att språket har en oerhörd betydelse för den litterära 

utformingen; både språkligt och estetiskt. Alla punkter som uppsatsen berört i den empiriska 

                                       
25 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 236. 
26 Ibid, s. 238. 
27 Ibid, s. 243. 
28 Bachtins kursivering.  
29 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 246. 
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 undersökningen finner tillsammans en betydelse för innehållet, materialet och formen i ett 

verk. Språket är den viktigaste komponenten för att ett verk skall nå sin fulländning.  

Tove Janssons konstgrepp inger en facetterad inblick i barnets och den vuxnes perspektiv. 

Den arkitektoniska formen används för att utveckla en tillvaro där karaktärerna i 

muminböckerna kan utvecklas. Genom språkanvändningen bygger Tove Jansson upp ett verk  

där stilistiska konstgrepp sammanfogar miljöskildringen med karaktärernas inre känslor, 

språkets rytm belyser känslorna hos karaktärerna och fungerar som byggstenar som skapar 

berättelsen. 

 

 

Analytisk undersökning 
 

4. Den litterära texten och berättaren 

 
I detta kapitel skall jag undersöka vikten av Tove Janssons närvaro som författare i hennes 

verk samt miljöskildringen, berättarperspektivet och motivens betydelse i novellsviterna. 

Tove Jansson skriver fram en konstruerad barndom där barnet har en framträdande roll.  Det 

är barnet som är berättaren och Jansson ser genom barnets ögon och genom sin stilistik gör 

hon barnet till en aktör; ett subjektivt jag. Barndomen synliggörs och världen framställs 

genom barnets ögon. Barnet och barndomen i litteraturen har i allmänhet gestaltats genom 

vuxnas syn på barnet och dess tillvaro. Hos Tove Jansson framställs barnet subjektivt som en 

kompetent och aktiv medkonstruktör av utvecklingsprocessen i sin barndom.  

 

 

4.1 Berättarperspektivet 

 
Man brukar tala om berättelsers form; här utreds sättet att berätta och hur det berättas till 

skillnad från vad som berättas. Jag kommer att avhandla berättarens närvaro i texten, och 

olika möjligheter för berättaren att tillkännage sin närvaro respektive fördröja och till och med 

osynliggöra den.  

Maria Nikolajeva skriver i sin studie att i narratologin gör man skillnad mellan mimesis, det 

vill säga att visa; efterbilda, och diegesis, att berätta. Berättare kan vara öppna och dolda. Det 

är just den dolda berättaren som associeras med författaren och man skall inte förglömma är 
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 att varje text alltid har en berättarinstans; en berättarröst. 30 Staffan Björck skriver i sin bok, 

Romanens Formvärld (1953), att författarens auktoritet utrönas genom berättarrösten. Ibland 

kan författaren överge sin auktoritet och roll som berättare till någon eller några andra. Denna 

författare låter sin röst ljuda genom andra karaktärer och befinner sig därmed i periferiet. 31 

Detta ser vi i Det osynliga barnet och andra berättelser där berättaren är dold och överlägger 

sin auktoritet på karaktärerna. Det jag blir varse om då man läser de senare muminböckerna är 

att en förändring sker i prosan, intresset för existenser ligger i fiktionens periferi och den 

psykologiskt individuella processen lyfts fram och ställs mot verkligheten. Berättarrösten 

avsäger sin auktoriet då det berättas ur ett barns perspektiv. I Vårvisan är det Snusmumriken 

som berättar och vi får följa hans strävan mot att finna sin inspiration och därmed hans 

verkliga tillvaro. Hans känslotillstånd beskrivs med målande och ofta färgade attribut.  

 
Ikväll är jag ensam med min melodi och ikväll är inte imorgon. […]  
Det var en bra bäck.  
Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv  
och genom kvarglömda istunnlar,  […]  
Ibland sjöng den i dur som en myg- 
ga och ibland försökte den låta stor och hotfull och så  
gurglade den sig i halsen med lite snövatten och skrattade åt alltsammans.  
Snusmumriken stod och lyssnade i den våta mossan.  
Bäcken ska med i min visa, tänkte han. Som en refräng,  
kanske.32 

 
Vatten symboliseras många gånger som källan till liv. Här gestaltas bäcken som källan till 

Snusmumrikens inspiration. Den kittlande känslan av att skapa något precis som bäcken 

dansar över tussar av fjolårslöv. Snusmumriken förhåller sig till bäcken som han förhåller sig 

till sina känslor i verkligheten. Ensamheten är essentiell för Snusmumriken då han njuter i det 

tillståndet, bäcken är ensam som Snusmumriken. Det jag blir varse om är att den bruna färgen 

symboliserar Snusmumrikens lugna sinnesstånd, denna färg är det färgade attributet som blir 

till symbolen för Snusmumrikens känslor. 

I En hemsk historia är det den lilla homsan som berättar och skapar fantasier som han själv 

sedan tror på. Han blir anklagad för att narras och känner då stor besvikelse över att hans 

föräldrar inte ser honom som vuxen och självständig. Här får vi en bild av homsans samvete 

och känslotillstånd; ett barns verkliga tillvaro gestaltas. 

 
Så fick homsan gå och lägga sig vid solnedgången och  
han kände sig mycket bitter på sin pappa och mamma.  

                                       
30 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s.95 f. 96. 
31 Staffan Björck (1953), Romanens Formvärld,  Nok Pocket (Stockholm 1970) s. 49. 
32 Tove Jansson (1962) Det osynliga barnet, Alfabeta Barnboksförlag AB (Stockholm 2009) s. 8 f. 9. 
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 […] han var bara plötsligt så innerligt trött på  
dem och deras oförmåga att fatta och inse vad som var  
viktigt eller farligt.  
De drog bara ett streck tvärs genom allting och sa att  
på den ena sidan var alltsammans sant som man kunde  
tro på och använda, och på den andra fanns det bara  
påhittade och onödiga saker. […]  
Jag narras inte, sa homsan och plaskade vidare. Allt är på riktigt.  
Fienden och hotbomben och dyormarna och  
spökvagnen. 33  

 

Nikolajeva skriver att inom narratologin föreslår man flera kriterier för att bevisa berättarens 

närvaro i en text; de som är mest påtagliga är genom miljö – och personbeskrivningar, 

sammanfattningar av händelser och bedömning och kommentarer angående individer. 34 En 

jag – berättare är engagerad i berättelsen, har en djupare inlevelse och en direkt återgivning av 

individernas tankar och känslor. Nackdelen är den begränsade tillgången till information. Om 

jag – berättaren är ett barn har barnet en begränsad livserfarenhet, oförmåga till självreflektion 

och ett limiterat ord – och begreppsförråd. Vidare menar Nikolajeva att skriva fram en sådan 

stil som ett försök att återge ett ungt barns syn på världen och tillvaron ”här och nu”. 

Berättarens personlighet understryks i textens stil med korta meningar, ganska enkelt språk 

som imiterar talspråk. 35 Detta ser man tydligt i Tove Janssons texter. I kapitlet Anna i 

Bildhuggarens dotter skriver Tove Jansson på ett ganska enkelt språk får fram en del om 

protagonistens tillvaro och hennes säkerhet i det hon talar om. Berättaren är närvarande. 

 
Det var så skönt att se på Anna! 
Annas hår växte som grovt och saftigt gräs, 
Det hängde avkapat lite hursomhelst och var så 
levande att det sprakade. […] 
Anna sjunger när hon diskar och jag sitter 
under köksbordet och försöker lära mig orden. 36 

 

Detta stycke är sannerligen ”här och nu”. Tove Janssons stilistiska konstgrepp är då att hon 

använder sig av den dubbla adressaten för att skriva fram barnets verkliga tillvaro. 

Protagonisten har kännedom om konstnärsskapet och talar då som en ”vuxen”, samtidigt är 

hon ett barn och beter sig som ett. Till exempel då hon gömmer sig under bordet och iakttar 

Anna då hon sjunger och diskar. 

 

 

                                       
33 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 27 f. 28. 
34 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s. 97. 
35 Ibid, s. 106. 
36 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 41. 
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 4.2  Fokalisering 

 
Fokalisering (en annan term för synvinkelhantering) innebär en begränsning av den 

information som släpps ut till läsaren. Då en person fokaliseras, kallas då fokalisator, följer 

texten den specifika individen och kan samtidigt alltså inte följa andra individer samtidigt. I 

barnlitteratur är det ofta en vuxen berättare som fokaliserar en barnperson; därmed skapas en 

illusion av att händelserna presenteras genom ett barns ögon. Fokaliserings begreppet tangerar 

både berättarens närvaro i texten och synvinkeln som skrivs fram. Den enda skillnaden man 

finner är att en tredjehandsberättare fokaliserar en annan individ emedan en jag – berättare 

fokaliserar sig själv; samtidigt som historien fortskrider eller i berättas efterhand, internt eller 

externt. 37 Berättarperspektivet i barn – och vuxenlitteratur blir helt enkelt mångfacetterat 

genom samspelet mellan den vuxne författaren och den dubbla adressaten, en vuxen och ett 

barn. Eftersom barnlitteratur i större omfattning har kollektiva protagonister är den allvetande, 

auktoritära berättaren den vanligaste. Den naiva, icke – ironiska berättaren är en kutym i den 

moderna barnlitteraturen. Det axiom som jag – berättaren behöver är en viss stilisering av 

språket; detta innebär inte en förenkling av språket. 38 Enligt min mening fokaliserar Tove 

Jansson sin berättarröst på sina karaktärer. Det är ofta en allvetande berättare som skildrar 

händelser utifrån sitt perspektiv samt att berättaren skildrar sina egna tankar och känslor. Till 

exempel i kapitlet Hippa talar protagonisten om vikten av att se helheten i sin tillvaro. ”Det är 

viktigt med helhet. Somliga bara avbildar saker och glömmer helheten. Jag vet nog. Jag vet 

mycket som jag inte säger”. 39 

Man måste se till alla livets detaljer för att finna en helhet. Att protagonisten i stycket nämner 

att hon vet mycket som hon inte säger tolkar jag som att hon belyser föhållandet mellan 

berättare och protagonist mer exakt distansen mellan dem. Protagonisten undanhåller 

medvetet information från berättaren och från berättelsen. Berättaren skildrar gestalterna 

utifrån sin synvinkel både genom ett inre perspektiv och genom en yttre beskrivning.  

 

 

 

                                       
37 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s. 117. 
38 Ibid, s. 128. 
39 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 35 ff. 37. 



15 

 4.2 Miljön och kronotopen 

 
Termen miljö i litterära sammanhang innefattar både tiden och platsen som historien utspelar 

sig på; detta är en viktig enklav att belysa i en berättelse och i analysen av barn- och 

ungdomslitteratur. Den historiska tiden åskådliggör när händelserna utspelar sig som en del av 

bokens miljöskildring och berättelsens temporalitet. Temporalitet ordnar systematiskt hur och 

i vilken ordning händelserna berättas, hur långa tidsavsnitten är och hur dessa framskrivs. En 

del moderna litteraturteorier hävdar att tid och rum är oskiljaktiga och gör att man använder 

termen tidrum; det vill säga kronotop. En enhet där tiden är i behov av en viss art av rum; 

sammalunda sker i omvända relationer då rummet är i behov av en viss art av tid. 40 Michail 

Bachtin förklarar kronotopens betydelse på ett sätt som där konklusionen blir att processen 

skall bemästra den existerande tiden och rummet tillsammans med den existerande 

människan. 41 Bachtin skriver att termen vi kallar kronotop accentuerar samspelet mellan tid 

och rum. I den litterära kronotopen sker en förening av tids – och rumskännetecken till en 

meningsfull och konkret enhet. Bachtin menar att i föreningen mellan tiden och rummet blir 

de åskådliga i litteraturen genom framställningen av dem. De skrivs fram så att den 

bestämmer verkets förbindelse med den reella verkligheten och människan i litteraturen. Alla 

tids – och rumsbestämningar i konsten är oskiljaktiga från varandra och alltid känslobetonade 

moment.42 Enligt min analys av Bachtin menar han att de känslobetonade momenten är de 

som framställs genom karaktärernas känslor, dessa är kopplade med verkligheten och 

karaktärerna själva. Nikolajeva skriver att i barnlitteraturen är tids- och rumsrelationer mer 

preciserade, då tiden är en obestämd eller bestämd dåtid; nära eller avlägsen. Rummet är ofta 

extensivt men ändå avgränsat. 43  

Miljön bidrar även till karakteriseringen av individer. Jag finner ett bra exempel i novellen 

Filifjonkan som trodde på katastrofer 44 där hennes inre avspeglas på alla materiella ting i 

hennes hus; hennes neuroser ligger innanför husets fyra väggar; dessa kan inte upplösas 

förrän hon råkar ut för katastrofen. Nikolajeva skriver: ”genom att placera en individ i en 

extrem miljö kan författaren initiera och påskynda en mognadsprocess hos individen som 

kanske inte skulle te sig trovärdig i en vanlig omgivning. Kronotopen fungerar som en 

                                       
40 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s. 47. 
41 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, s.14. 
42 Ibid, s. 14. 
43 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s. 47. 
44 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 37 ff. 58. 
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 katalysator för utveckling.” 45 Rummet och tiden skrider framåt och därmed måste även 

individen mogna och skrida förlöpa i samma takt; en individs utvecklingsprocess påskyndas 

till en medveten tillvaro. Jag har funnit med min analys att Tove Jansson använder sig av 

miljöskildringar i syfte att skriva fram karaktärernas strävan att finna sig själv. Ett bra 

exempel på detta finns i novellen Hattifnattarnas hemlighet. Här försvinner Muminpappan 

iväg, utan någon närmare förklaring varför. Muminmamman påpekar att han då och då brukar 

försvinna iväg och att han alltid kommer tillbaka. Här ser man en tydlig längtan till förändring 

i vardagen. Muminpappan sträver efter spänning i vardagen, nervkittlande och nästan lite 

farliga äventyr.  
Det är hattifnattar, sa hemulen och därmed var allting  
sagt. Lite ringaktande, lite vaksamt, med ett tydligt av- 
ståndstagande. De där som var utanför, halvt farliga, an- 
norlunda. 
Och då hade pappan gripits av en oemotståndlig läng- 
tan och melankoli och det enda han visste var att han 
absolut inte ville dricka te på verandan. Den kvällen, el- 
ler någon kväll. 46 

 

Då Muminpappan får syn på hattifnattarna ser han sin chans att komma ut på äventyr och se 

hur de lever. Muminpappan är hänförd och spänningen är påtaglig. 

 
[…] de är farliga för alla dem som bor i salonger och på 
verandor och gör samma saker på samma tider av dan. […] 
Nu ryste han ända ner i svansen och iakttog spänt hur 
Båten kom närmare och närmare. 47 

 
Muminpappan följer med i deras båt, bort från vardagens tristess, in i ett äventyr som Tove 

Jansson skickligt skriver fram en utvecklingsprocess hos Muminpappan. För varje gång han 

byter miljö och fjärmar sig från Mumindalen och familjen sker en utveckling hos honom som 

karaktär.  
Han var sig själv igen och han hade sina egna funde- 
ringar om saker och ting, och han längtade hem.  
Tänk att aldrig kunna bli glad eller besviken, tänkte  
pappan medan båten flög fram genom stormen. Att ald- 
rig kunna tycka om nån och bli arg på honom och förlå- 
ta honom.[…]  
Mumintrollets pappa längtade efter sin familj och ef- 
ter sin veranda. Han tyckte plötsligt att först där skulle  
han kunna vara just så fri och äventyrlig som en riktig  
pappa ska vara. 48 

                                       
45 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s. 52. 
46 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 120. 
47 Ibid, s. 122. 
48 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 140 f. 141. 
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 Enligt min analys sökte Muminpappan aktivt ett miljöombyte där den nya omgivningen 

bjöd in till nya insikter, en frihet bort ifrån vardagen och ett identitetsskapande. Då han 

kommer ut på havet och till ön känner han sig fri. Men när hans upprymdhet har lagt sig är det 

en känsla av otrygghet som tar över hos honom som emanerar i att han längtar hem. 

Muminpappans äventyr ledde till ett nytt perspektiv och insikten att kärnan i hans identitet 

finns hemma i Mumindalen. Han är fader och en familj är inte komplett utan honom; han har 

fått förståelse för vem han är och vad han har. Vardagen bjuder även den på äventyr. Boel 

Westin skriver att Tove Jansson i ett föredrag 1983 uttrycker att ”drömmen om frihet” bär på 

en stark känsla. ”Friheten att vara ensam kan ge insikt och lust att forma, och den kan också 

bli fullständigt steril. Ett bakvatten.” 49  Detta tycker jag symboliseras i exemplet med 

Muminpappans frihetslängtan som då han ser någon annans livstillvaro börjar inse vad han 

har och längtar till sin egen.  

 

 

5 Teman och stilistiska konstgrepp 

 

5.1 Skräck och katastroftemat 

 
Enligt min analys finner jag att den fänglande känslan av skräck är ett tema som återkommer 

frekvent i Tove Janssons berättelser. Likaså har rädslan för det okända varit ett avgörande 

motiv i hennes författarskap. Enligt min mening är Mårran en metaforisk gestalt av ”det 

okända”, mystifierade och skräckinjagande. Annalkande katastrofer och oväder ter sig också 

symboliskt för oväntade vändningar i tillvaron och till och med i individers känslotillstånd. En 

uppbyggd spänning hos motpoler som trygghet och en vansklig tillvaro. Denna balans mellan 

trygghet och skräck är utmärkande för böckernas form. Dessa sublima skräckkänslor 

kulminerar ofta i någon form av katastrof som sedan då den nått sin vändpunkt, återställs i 

harmoni. Det paradisiska och katastrofala bildar ett mönster i berättelsens material som bildar 

en organisationsprincip vilken symboliseras som en förutsättning för individernas utveckling 

och skapar en grund för existensen. I Bildhuggarens dotter är protagonisten ett riktigt 

människobarn men trots detta uppfattar hon samma situationer och fantasier som i 

muminböckerna. Staffan Björck skriver att det bakom bilden i beskrivningens tjänst ligger 

intensiva sinnesintryck. Verket skalas av i olika betraktelsesätt där det ena sättet att bedöms 
                                       
49 Boel Westin, Familjen i dalen (1988), Bonniers (Stockholm 1988) s. 88. 
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 som ”verklig”, till den grad att den nästan ter sig som en optisk villa i sitt utformande. Det 

andra betraktelsesättet ser till det skrivna ordet och texten. 50 Boel Westin skriver att barn 

tycks ha en utpräglad katastrofkänsla som onekligen är lustbetonad. Konstgreppet handlar om 

en slags infantil efterbildning; ett förståndigt camouflage, där Toves omedvetna eller 

medvetna motiv är att återställa en ömtålig balans, genom karaktärerna och 

miljöskildringarna. Mellan vardaglig spänning och tryggheten i det fantastiska; denna tar hand 

om den sublima känslan och broderar ut den i en mystisk tillvaro. 51 Jag anser att Tove 

Jansson använder sig av denna känsla i sitt sätt att skriva; hon förklär underströmmar av 

skräck och extas. I många avsnitt förhärligas katastrofer och skräckkänslor; en känsla av 

spänning och otrygghet som sedan mynnar ut i en känsla av trygghet. 

Bildhuggarens dotter är sannerligen en bok om ett barn och hennes upplevelser; en av de 

starkaste upplevelserna som också ses som en fascination är rädsla. Det stilistiska 

konstgreppet kommer in här då hon förklär sin rädsla och framkallandet av det. I kapitlet 

Mörkret är skräcken påtaglig. 
 
[…] konservburkar och lyser. De har staplats upp 
under hundratals år högre och högre mot ett 
mörkrött långt hus utan fönster. Det röda huset 
kryper runt berget och det är mycket betydelse- 
fullt att det inte har några fönster. […] 
Håll andan när du springer förbi den, sa jag 
åt Poju. Annars kommer förruttnelsen ut och  
tar dig. 52 

 

Genom närläsningen finner jag att Tove Jansson lägger emfas på att skriva fram det njutbara i 

protagonisten i hennes upplevelser av skräcken. De mörka färgerna och det röda symboliserar 

rädsla och det okända. Fantasin blandas ihop med skräcken till den punkt att karaktärerna inte 

kan skilja på dem. Ett bra exempel ur novellen Mörkret;  
 
Kliver man bredvid i det bruna så är man förlorad.  
Därnere myllrar det av ormar, det går inte att  
beskriva, det måste tänkas. […]Passa dig nu och för- 
sök hoppa till dendär ljusa blomman i mitten! 
[…]föll han ner i det bruna. 
Han skrek och skrek och rulade sig på mattan, 
han rullade ut på golvet och in under ett skåp. 
Jag skrek också, jag kröp efter och slog armarna 
Om honom och höll i honom tills han lugnade sig. 
Man ska inte ha plyschmattor, de är farliga. 53 
 

                                       
50 Staffan Björck (1953), Romanens Formvärld,  Nok Pocket (Stockholm 1970) s. 246. 
51 Boel Westin (2007), Tove Jansson ord, bild, liv, Bonniers förlag (Stockholm 2007) s. 367. 
52 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 15. 
53 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 19 f. 20. 
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Enligt min analys finner vi ett bra exempel som dessutom visar att protagonisten tycker om 

att ”sprida” känslan vidare för att trigga dem ännu mer. Detta berör främst Poju men gott och 

väl skrämmer hon upp sig själv. Skräckkänslar får en förlösande nästan katharsisk effekt då 

protagonisten träder in och tröstar. Hon tar kontrollen över situationen på ett vuxet vis och 

nästan förlöjligar den genom att ironiskt skylla ifrån sig på plyschmattor. W. Glyn Jones 

skriver att fantasin alltid ses i relation till Tove själv; till barnet, och det inflytande någon 

annans fantasibilder kan ha på någon annan. Detta är en lek som liknar alla barns lek om att 

inte trampa på sprickor på en gata, men Tove lyckas verkligen göra Poju skräckslagen. 54 

Detta resonemang håller jag med om. Den kan sammankopplas till konklusionen att barn 

ibland införlivar fantasin i sin vardag. Lennart Hellsing skriver att många pedagoger anser att  

innan små barn har fått någon slags verklighetsuppfattning har de svårt att skilja på vad som 

är fantasi och vad som är verklighet. Sagorna hjälper inte precis till för att minska förvirringen 

hos barn. 55  

I katastroftemat förlöses skräckkänslan i ett slags lugn där karaktärerna finner sig i tillstånd av 

närvaro i sin tillvaro. I novellen Sjörätt förklaras nästan känslan i berättelsen. 

 
Om vattet stiger blir det storm. Om det sjun- 
ker mycket hastigt och kraftigt kan det också 
bli storm. En ring kring solen kan vara farlig. 
Och en solnedgång i rökiga mörkröda färger 
bådar inte gott.  Det finns mycker mera men  
det bryr jag mig inte om just nu. Är det inte det  
ena så är det det andra.   
Till slut orkade pappa inte oroa sig längre 
utan bara seglade iväg. 56 

 

Förklaringen till denna betydelse för katastrofer, stormar och naturens krafter finner ett svar 

senare i Bildhuggarens dotter, i novellen Högvatten där faderns missnöje över sin tillvaro 

påverkar familjen. Vädret är torrt och inte nog med det skall det städas i hans ”heliga” båthus. 

”Pappa blev arg och då begrep de att båthuset hade blivit heligt och inte fick röras på minsta 

sätt.” 57  Det jag vill belysa i dessa stycken är att faderns längtan efter frihet kan 

sammankopplas till Muminpappans längtan i Hattifnattarnas hemlighet. Dessutom ser jag att 

både fadern och Muminpappan har en veranda och ett båthus dit de ferekvent drar sig undan 

                                       
54 W. Glyn Jones (1984) Vägen från Mumindalen – en bok om Tove Janssons författarskap, Bonniers (Hangö 
1984) s. 118. 
55 Lennart Hellsing, Tankar om barnlitteraturen, s. 38. 
56 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 67.  
57 Ibid, s. 81.   
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 för att få filosofera i lugn och ro. Faderns strävan efter ensamhet och sökandet efter 

inspiration kan sammankopplas med Snusmumriken i novellen Vårvisan. Denna koppling 

återkommer jag i senare i min uppsats. 

Faderns disharmoni triggas av att hans helgedom omstruktureras och invaderas. Inte nog med 

det var vädret stadigt, med solsken och stilla vind. För att återfå sitt lugn måste något drastiskt 

ske. 
Pappa blev mer och mer dyster och till slut  
talade han inte alls. En morgon for han inrte ens 
ut för att meta utan låg kvar i sängen[…] 
Men sen alldeles plötsligt steg vattnet. 58 
 

Det blåser upp till storm och fadern blir lika översvallande som stormen utanför. Han far upp 

och ut ur huset. Katastrofkänslan blir förlösande då fadern glömmer att han har varit låg och 

deppig.  
Jag hinner inte med kaffe. Jag kommer 
nu sen så småningom. 
Bra, sa mamma. Jag håller det varmt. 
Så for pappa ut igen mamma hällde upp i  
alla koppar. Det var den bästa storm vi någonsin  
har haft. 59 
 

Familjen är återigen samlad och allt är som vanligt. Boel Wesin skriver i Familjen i dalen att 

Tove Jansson skriver i ett brev 1981 att fadern var en ”melankolisk man” vidare skriver hon  

”men när det drog sig till storm […] blev han en alldeles annan människa, glad, rolig, 

intresserad, han tog med sina barn in i farliga äventyr.” 60 Westin skriver vidare att det 

äventyrliga i hennes far var bakgrunden till ”muminvärldens katastrofer”. Dessutom fick det 

katastrofala en positiv effekt för familjen då det förde dem samman och närmare varandra 

”katastrofer betydde för ass att allting äntligen var bra, aktivt, vi var tillsammans.” 61 

Skräckkänslan framställs även som illusioner av skuggfigurer eller ”monster”. I novellen 

Tyllkjolen mynnar fantasierna ut i verkliga ”monster”. 

 
Jag fortsatte att krypa. Det var hett inne i  
kjolen och ibland såg jag ingenting alls. Då 
kröp jag åt ett nytt håll och tunnlar av svart ljus […] 
[…] Ett stort svart mjukt djur kom krypande emot mig. 
Jag blev försiktig och stannade. Djuret var 
formlöst.  Det var ett av dedär som kan breda 
ut sig och kräla in under möblerna eller bli till 
en svart dimma som tätnar och tätnar tills den blir 

                                       
58  Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 84. 
59  Ibid, s. 88. 
60  Boel Westin, Familjen i dalen, s. 26. Westin citerar Jansson ur hennes brev. 
61  Ibid, s. 26. Westin citerar Jansson ur hennes brev.  
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 klibbig och kommer på en överallt och sitter fast. 62 
 

Ett annat exempel på avsnitt där de metaforiska mörka fantasi gestalterna vandrar omkring i 

verkligheten finns i Mörkret. ”Hundratals svarta människor åker runt, runt, åt samma håll 

[...].” 63 Vad jag kan finna genom min analys är att stilgreppet Tove Jansson framställer ett 

barns verklighet där de mörka färgerna symboliserar ondska, mysterier, det okända och 

farliga. I avsnitten används färgen svart frekvent för att befästa det mystiska i vardagen. 

Skräckkänslorna förklär hon i metaforer som monster, stormar, varelser och mörka färger. 

 

5.2 Ironi och humor 

 
Ironi är den mest intressanta, mest omtyckta och den mest frekvent använda tropen i 

stilistiken. Genom århundradena har ordets innebörd haft många olika betydelser; därför har 

jag likt Cassirer valt att lägga fokus på prototypisk ironi. Cassirer förklarar prototypi på detta 

sätt; ett ords lexikala betydelse är en abstraktion, ett slags medelvärde av ordets alla 

(tänkbara) betydelser i det talade och skrivna språket. 64  Gemensamt för alla prototypiska 

ironiska uttryck är att man säger eller skriver något som man bokstavligen inte menar och att 

mottagaren, till skillnad från när man ljuger, ska förstå vad man menar. Skribenten måste ta 

till medel som bryter mot underförstådda värderingar som tvingar läsaren att själv ifrågasätta 

om författaren verkligen kan mena allvar.65 Ett enastående exempel på den ironiska humorn är 

svaret Too-Ticki ger mumintrollet i novellen Det osynliga barnet på frågan vad ironi är:  

 
Nå, föreställ dig att du snavar på en klibbsvamp och  
sätter dig mitt i den rensade svampen, sa Too-Ticki. Det  
naturliga vore förstås att din mamma blev arg. Men ne- 
hej, det blir hon inte. Istället säger hon, kallt och för- 
krossande: Jag förstår att det där är din uppfattning om  
att dansa, men jag vore tacksam om du inte gjorde det i  
maten. Så ungefär. 
Fy så obehagligt, sa Mumintrollet 66  

 
Enligt min mening ådagalägger detta avsnitt hur Tove Janssons stilistiska konstgrepp 

genomsyrar karaktärerna där jag-berättaren kommenterar genom dem. Det komiska här blir 

att man verkligen inte ska dansa i maten som egentligen belyser en irritation att den rena 

                                       
62  Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 132.  
63  Ibid, s. 17. 
64  Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 120. 
65  Ibid, s. 221 f. 222. 
66  Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 102. 
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 svampen inte längre är ren. I novellen Hemulen som älskade tystnad vill hemulen gå i 

pension; hans enda väg till frid. 
Nej, sa hemulen plötsligt. Nej, nej, nej. Jag vill inte. 
Jag vill bli pensionerad.[…] 
Då skrattade de igen och tyckte att det var förfärligt ko- 
miskt att hemulenunder hela sitt liv hade fått göra vad han 
inte hade lust till bara för att han inte kunde säga ifrån. 
Nå, vad har du lust med, då? frågade hans moster  
uppmuntrande. 
Jag vill bygga ett dockskåp, viskade hemulen. […] 
Då skrattade hemulerna så att de måste sätta sig. […] 
Tack, sa hemulen och krympte ihop invärtes. 67 

 

Detta är ett bra exempel på ena naivistisk humor. Hemulens barnsliga sätt gör att han inte 

vågar säga ifrån. Istället vill han fly från sin verklighet in i barndomen. Han är en icke-ironisk 

berättare. Nikolajeva skriver att ”en ironisk berättare ser genom individernas handlingar, 

intensioner, felsteg och förhastade konklusioner. En ironisk jag – berättare är varse om sina 

egna svagheter och kan kommentera dem”. En icke – ironisk eller naiv berättare är oförmögen 

att bedöma händelser omkring sig eller andra individers beteende och uttalanden. 68  

 

 

5.3 Metaforer 

 
Cassirer menar metaforen bygger på likheter mellan de begrepp som egentligen avses och det 

bildliga uttryck som används istället; metaforens brännpunkt ligger hos viktiga egenskaper 

hos föremålen som skall beskrivas. Själva överföringen består i att en semantisk beståndsdel 

läggs till eller tas bort.69  

Ett exempel på metaforer hos Tove Jansson finner jag frekvent i hennes miljöskildringar som 

ofta symboliserar känslotillstånd. Hennes barndoms Helsingfors gestaltas ofta i vinterskrud, 

familjen vistades i skärgården på somrarna. För barnen på den tiden nådde Helsingfors ut över 

havet och på vintrarna åkte de skridsko över isen till Högholmen. Enligt min mening 

stimulerade stadsmiljön Tove Janssons fantasi och speciellt den som bottnar i 

barndomsnovellerna. I novellen Mörkret framställs skridskobanan vid Norra kajen som den 

påhittade sorgeön. Enligt mig är det metaforiska här att ön blir symbolen för livets strömning, 

trygghet samt faran för det okända och farliga. 

                                       
67  Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. s. 82.  
68  Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, s. 101. 
69  Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 223. 
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 Livet är en sorgeö, bäst en lever ska en 
dö och bli mull tillbaka! Sorgeön var skridsko- 
banan. Vi ritade av den under matbordet. Poju  
ritade med linjal, […]  
han hade alltid för hård penna. Jag ritade bara svart 
med 4 B. Det var mörkret på isen eller rännan 
eller tusen svarta människor på gnisslande skrid- 
skor som flydde i en cirkel. Han förstod inte vad 
jag ritade och då tog jag en rödpenna och viskade: 
blodspår! Blodspår över hela isen! Och Poju  
skrek medan jag satte fast grymheten på papperet 
så att den inte kunde komma åt mig. 70 

 

Enligt min mening finner man här den för böckerna typiska balansgången mellan skräck och 

trygghet som metaforiken möter i motsatsförhållandet. Huvudpersonen njuter av 

skräckkänslan och leker med den vilket gör känslan till sublim. I stycket är det fantasin som 

frambesvärjer rädslan medan tecknandet och leken är tryggheten; medlet som håller 

skräckkänslan i styr. I Filifjonkan som trodde på katastrofer tromben (naturkatastrofen) 

metaforen som symboliserar Filifjonkans kaotiska inre. I detta stycke är hon väl medveten om 

sina neuroser och har på känn att de är i annalkande. 

Ni talar om blåst, sa Filifjonkan plötsligt.[…] 
Men jag talar om cykloner. Tyfo- 
ner, kära Gafsa. Tromber, virvelvindar, taifuner, sands- 
tormar… Flodvågor som tar med sig ens hus … Men allra 
mest talar jag om mig själv fast jag vet att det inte är fint 
sätt. Jag vet att det kommer att gå på tok. Jag tänker på 
det hela tiden. 71 
 

Jag anser att detta stycke visar Tove Janssons stilistiska konstgrepp att karaktärerna  utvecklas 

genom att bli medveten om sin verkliga tillvaro. Filifjonkan säger att det inte är artigt att tala 

om sig själv men hon vill belysa den storm som är på väg för att hon är medveten om att den 

ligger i henne själv. Enligt min mening sätter hennes perfektionism stopp för henne som 

person, hon bor i ett hemulhus som inte alls passar hennes smak.  

Hon försökte göra hemtrevliga hörn men de blev inte 
hemtrevliga. Hennes möbelgrupp tappade bort sig. 
Stolarna sökte skydd hos bordet, soffan kröp skräcksla- 
gen in mot väggen […]72 
 

Hon försöker att inreda huset så att den tilltalar henne själv men egentligen försöker 

Filifjonkan att tillfredsställa Gafsan som alltid är förnäm och fin och ”bättre” än henne själv. I 

min mening handlar det egentligen om att Filifjonkan vill tillfredsställa sina egna sinnen men 

                                       
70  Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 19. 
71  Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 46.  
72  Ibid, s. 40.  
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 detta kan hon inte bli medveten om förrän hennes tillvaro förändras.  

I novellen Julen skildrars känslan av tröst och värme. I konstnärshemmet rustar man till fest. 

Dekorationer, mossa och julpynt tas fram och granen hämtas i staden. Tryggheten under 

granen är absolut. Granen blir alltså en metafor för trygghet. ”Ju mindre man är dess större 

blir julen. Inne under granen är julen enorm, den är en grön djungel med röda äpplen och 

sorgset harmoniska änglar […]Och urskogen fortsätter i oändlighet inne i glasbollarna, julen 

är en absolut trygghet  tackvare granen.” 73 

 

5.4 Subjektivitet och individuell utveckling 

Subjektiviteten i Det osynliga barnet och Bildhuggarens dotter innebär främst att världen och 

tillvaron skildras utifrån karaktärernas upplevelser av den. Dessa subjektiva framställningar är 

föränderliga och färgade utifrån karaktärernas känslotillstånd. Ett bra exempel finner man i 

Det osynliga barnet och novellen Vårvisan:  

[…] det fanns ingenting som bekymrade ho- 
nom. Han var lycklig med skogen och vädret och sig själv. 
Morgondagen och gårdagen var lika långt borta, men  
just nu lyste solen klarrött mellan björkarna och luften  
var sval och mild. 
Det är en kväll för en sång, tänkte Snusmumriken. En  
ny visa som ska ha en del förväntan i sig och två delar 
vårmelankoli och resten bara hejdlös förtjusning över 
Att få vandra och vara ensam och trivas med sig själv.74 

 
Vintern, som ofta symboliserar en längtan, väntan på nytt liv, en slags reinkarnation av allt 

som legat vilandes under de långa vintermånaderna. Precis som Snusmumrikens visa som han 

länge haft ”under sin hatt” men aldrig avslutat. Snusmumriken känner sig lätt och lycklig till 

mods; färgerna som framställs är ljusa. Då det ljusa (färgerna) kommer finner han inspiration 

under de rätta förhållandena. I detta avsnitt är berättaren dold men det implicita är att den 

subjektiva framställningen kommer från Snusmumrikens känslotillstånd och skaparlust. Epitet 

som förväntan, vårmelankoli och förtjusning återspeglar hans egna känslor då han vid tillfälle 

trivs med sig själv och sin tillvaro. Men Snusmumriken blir störd av ett namnlöst kryp och 

hans skaparprocess försvinner.  

Är det här du har munharmonikan? Finns den härin- 
ne?  
Jo, sa Snusmumriken, ganska snävt. Hans enslighets- 

                                       
73 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 158. 
74 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 7.  
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 melodi var försvunnen – hela stämningen var förstörd. 75 
 

Detta avsnitt då det konstnärliga skapandet störs av yttre faktorer vill jag genom min analys 

sammankoppla till Tove Janssons fader i Högvatten och Sjörätt som jag tidigare tog upp. 

Sökandet efter de rätta förutsättningarna i tillvaron som främjar skapandet är av ytterst vikt, 

detta förenar en individ med sitt rätta jag och sin riktiga tillvaro. W. Glyn Jones skriver att då 

Snusmumriken klarat av de ”humana” kraven finner han åter sin inspiration.76 Enligt min 

mening begrundar sig detta i att Snusmumriken känner igen sig själv då han är ”vilse” i sin 

tillvaro då nya faktorer som empati ”stör” hans skaparkraft; percis som det lilla namnlösa 

krypet är ”vilse” i sin tillvaro då han i princip är identitetslös. Inte förrän han sätter sig in i Ti-

ti-oo´s tillvaro och ger det namnlösa krypet ett namn får denne en värdig tillvaro och blir ett 

subjekt i sitt liv, vilket ger Snusmumriken näring åt sitt medlidande och han kan åter skapa. 

”Det där namnet du skulle ha. Du kunde heta Ti-ti-oo. Ti-ti-oo, förstår du, med en glad början 

och många sorgsna o´n på slutet.” 77  Westin menar att han inte längre är ”fri” att lämna 

gemenskapen när han själv behöver det utan att den även blir relaterad till dem han möter.” 78 

Subjektivitet innebär även att karaktärernas tankar och sinnestillstånd skildras; till exempel 

påhittade eller skräckinjagande tankar om händelser som har inträffat eller som tros kommer 

att inträffa. Upplevelser och tankar av världen omkring dem; till exempel som i novellen 

Filifjonkan som trodde på katastrofer: 

Det var för vackert väder, det var onaturligt. Nånting  
måste hända. Hon visste det. Nånstans bakom horison- 
ten samlade sig något mörkt och förfärligt – det arbetade  
sig upp, det kom – fortare och fortare…  
Man vet inte ens vad det är, viskade Filifjonkan för sig  
själv. Hela havet blir svart, det mumlar – solskenet slock- 
nar …  
Hennes hjärta började dunka och ryggen blev kall, hon  
snodde runt som om hon haft en fiende bakom sig.79 

I denna novell finner jag en stark personlighets utveckling hos karaktären. Filifjonkan 

samlar på sig en massa släktklenoder som hon verkligen inte vill slänga. Enligt min 

mening symboliserar släktklenoderna hennes ångest som mynnar ut i perfektionism och 

ett neurotiskt beteende. De mörka färgtonerna, det vill säga ”bakom horisonten samlar sig 

någor mörkt”, ”havet som blir svart” och ”solskenet slocknar”, symboliserar återigen 

rädslan för det okända och något som jag vill kalla ”själsliga demoner”. Med detta menar 

                                       
75 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 12. 
76  W. Glyn Jones, Vägen från Mumindalen – en bok om Tove Janssons författarskap, s.74.  
77  Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 15. 
78  Boel Westin, Familjen i dalen, s. 88. 
79  Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 38. 
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 jag omedvetna sidor hos individen som visar initierar neuroserna hos Filifjonkan. Hon 

tror sig ha en fiende bakom sig, men i själva verket anser jag att det är hennes ”demoner” 

som vill återuppta kontrollen över henne. Då kommer katastrofen. Tromben vänder upp 

och ner på hennes hus och tillvaro; den griper tag i alla hennes vackra ägodelar och 

skjutsar upp dem i rymden. Stormen symboliserar Filifjonkans kaotiska inre enligt min 

analys partiet då Filifjonkan springer ut på stranden, bort från kaoset inne i huset tystnar 

ljuden. ”Stormen dånade vidare, lugnt och stadigt. Men allade ängsliga ljuden var 

borta,[…] Det farliga fanns inne i huset, inte utanför.” 80Boel Westin skriver att 

Filifjonkan genomgår en pånyttfödelse genom stormen där hon befrias från rädslan, den 

inre paniken, plikten att vårda släktarv av skulpturer och andra materiella ting.81 

 
Hon såg sitt möblemang när det virvlade upp  
och försvann. Hon såg alla sina prydnadspjäser flyga di- 
rekt upp i himlen,[…] allt, allt, allt! och hon tänkte med hänfö- 
relse, å så skönt! Vad kan jag, stackars lilla filifjonka, mot  
de stora naturmakterna? Vad kan man laga ihop efter det  
här! Ingenting! Allt är renstädat och bortsopat! […] 
Nu är jag alldeles fri. Nu har  
jag lust med vad som helst. 82 
 

Stormen som sker i naturen är nära förbunden men Filifjonkans själ; hennes inre kaos. 

Virvelvinden som sker utanför sker även inom henne och befriar henne från hennes 

ägodelar. I samma stund då hon befrias från det materiella försvinner det som betrycker 

henne, neurosen försvinner och hon finner harmoni och sitt subjektiva jag. 

 

5.5 Naivism 

 

Tove Jansson som konstnär ägnade sig en hel del åt naivistisk målning. Detta anser jag vara 

en konstform där konstnären vill återfinna förmågan att gestalta världen genom barnets ögon. 

Den gestaltar tillvaron ”här och nu” i enkla former. Genom min analys finner jag att detta är 

parallellt med hennes stilistiska konstgrepp i hennes författarskap. I böckerna uppträder 

karaktärerna på ett naivistiskt sätt. Att konfronteras av livets hinder och gåtor tvingar 

karaktärerna att genomgå en mognadsprocess så att de nödgas omvärdera sin innevarande 

livsuppfattning. De saker i livet som känns främmande gör att de ifrågasätter sin tillvara och 
                                       
80 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 52. 
81 BoeI Westin, Tove Jansson ord, bild, liv, s. 367. 
82 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 58. 
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 existens. Tove Jansson skildrar världen utifrån sina fiktiva karaktärer (som framställs som 

agent för en naiv stadga), och med barnets roll som berättare och iakttagare, skildras tillvaron 

utifrån ett barns ögon. Karaktärerna ”lär” sig normativa livsåskådningsperspektiv genom att 

tvingas välja riktning – till exempel humanism eller plikttrogenhet, vad som är rätt eller fel 

eller äventyr kontra trygghet. I novellen Vårvisan tvingas Snusmumriken försonas med sin 

humana sida.  

Det jag har funnit är att det naivismen blir karaktärernas oförmåga att koppla 

verkligheten in i deras tillvaro. Det krävs någon form av omständighet, till exempel 

katastrofer, för att finna sitt syfte i tillvaron. Janssons konstgrepp blir att empiriskt skriva 

på ett ”målande” sätt i miljö – och personskildringarna. Till exempel är färgskalor 

betydelsefulla. Mörka färger symboliserar skräck, rädsla, det okända, det outforskade 

etcetera. Ljusa och klara färger symboliserar inspiration, glädje, trygghet etcetera. 

Modern är trygghet och färgerna som beskrivs i hennes målning återspeglas till just 

värme och trygghet. […] ”himlen röd därför att solen går ner. Allting utom himlen har 

mörknat i obestämt gråbrunt men de smala röda strimmorna lyser som eld. Jag älskar 

hennes målning. Den går djupt in i väggen, djupare än mitt hål.” 83 Westin menar att det 

”medvetet naiva” texterna öppnar muminböckernas speciella konstnärliga möjligheter där 

den estetiska utvecklingen har varit ett stort led i Tove Janssons strävan mot 

vuxenboksförfattarskap. 84  Jag vill koppla samman Janssons språk i hennes texter 

tillsammans med naivismen. Förutsättningen i barnböcker är som jag tidigare refererade 

till att språket skall vara enkelt att förstå. Janssons språk är enkelt samtidigt som hon 

florerar med svåra ord. Enigt Lennart Hellsing skall barnboken inge en trygghetskänsla. 

Det obekanta är för barn mycket obekant och skrämmande.85 Genom min analys kan jag 

se att naivismen genomsyrar muminberättelserna och gestaltas genom tryggheten. Den 

trygga tillvaro närmare bestämt och för att komma ur sin naivistiska tillvaro måste 

karaktärerna genomgå en individuell förändring, likt de som nämndes i föregående 

kapitel. Den kan även verka förminskande, hur liten en individ är gentemot sin tillvaro. 

Detta symboliseras bäst genom naturkatastrofer där karaktärerna inte har mycket att sätta 

emot den mäktiga naturen. Urpu-Liisa Karahka tar upp naivism i sin avhandling om Pär 

Lagerkvist.  Hans  sätt blir att medvetet efterlikna barnets barnsliga sätt att se på tillvaron. 

                                       
83 Tove Jansson,, Bildhuggarens dotter, s. 20 ff. 22. 
84 Boel Westin, Familjen i dalen, s. 16. 
85 Lennart Hellsing, Tankar om barnlitteraturen, s. 39.  
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 Ordet liten frekventerar i hans texter och belyser ett begränsat sätt att se.86 Osynligheten 

i novellen Det osynliga barnet är egentligen hela bokens idé. Barnet Ninni har (som Too-

Ticki får berätta) skrämts till osynlighet av en ironisk tant. Väl hemma hos 

Muminfamiljen görs hon synlig steg för steg, framför allt genom Muminmammans 

omhuldande och mormors huskur.87 Vad jag ser är detta naiva ironiskt framställda i 

muminmamman, trygga, omtänksamma och omhändertagande, är det som hjälper att 

delvis synliggöra Ninni. ”Hör du, fortsatt My och gick tätt inpå Ninni och tittade hotfullt 

på henne, du får aldrig ett eget ansikte förrn du lär dig att slåss. Tro mig, bara.” 88 När väl 

Ninni biter ifrån blir hon ett levande bevis på den individuella utvecklingsprocessen. 

Ansiktet kommer på plats och Lilla My är full av beröm: ”Bravo, bravo! skrek My. Jag 

kunde inte ha gjort det bättre själv!” 89 Då hon visar ansiktet finner hon sitt rätta jag. 

Genom Ninnis roll i novellen Det osynliga barnet symboliseras självförverkligandet. 

Boel Westin skriver att Tove Janssons böcker är uppbyggda med en rik symbolik som ger 

möjligheten till identifikation i de olika figurerna. ”Barnboken är naivitetens kamouflage, 

en författares täckmantel”. Hon använder naivismen för att gestalta världen ur ett nytt 

perspektiv. 90 

 

5.6 Labyrintism 
 

Genom min analys vill jag visa att labyrintismen vägleder karaktärerna att finna sin tillvaro 

och livsåskådning. En föredömlighet finns i labyrintismen här då karaktärerna finner en 

livslärdom; dess syfte är att karaktärerna finner en betydelse för sitt öde. Labyrintismen kan 

enligt vad jag anser sudda ut gränserna mellan verklighet och fantasi. Ett bra exempel finns i 

kapitlet Stenen. Här finner protagonisten en sten som hon mot alla odds måste hålla 

undangömd och få den hem till tryggheten; men på vägen lurar farorna. Sekvensen visar 

aldrig om detta är en dröm eller fantasins verklighet; men vad jag kan skönja handlar den om 

att finna tryggheten i sin tillvaro.  
Den måste rullas […] 
Jag gjorde mig ett mycket litet rum där det inte fanns någonting  
annat än stenen och jag. Men nu skulle den över  

                                       
86 Urpu-Liisa Karahka, Jaget och ismerna. Studierna i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik, 
(Stockholm 1978) s. 248.  
87 Boel Westin, Tove Jansson ord, bild, liv, s. 636. 
88 Tove Jansson, Det osynliga barnet, s. 113. 
89 Ibid, s. 116. 
90 Tove Jansson, Familjen i dalen, s. 100 f. 101. 
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 gatan. [… ]  
Man kan stänga ute saker om någonting är tillräckligt  
viktigt. Det går mycket bra. Man kryper ihop  
och blundar och säger ett stort ord hela tiden  
ända tills man är säker. 91 

I novellen En hemsk historia kan den lilla homsans vilda fantasier och rädslan för det 

främmande upplevs som hotfullt. De påhittade händelserna och tankarna om något hemskt 

som kommer att inträffa blir tillslut homsans verklighet.  

 
Man hör den rulla långt borta men man vet inte vem som kör den …  
O nej! utbrast homsan och frös till. Han blev plötsligt  
rädd nerifrån magen och uppåt. Alldeles nyss fanns det  
ingen vagn, ingen hade nånsin hört talas om den. Så  
tänkte han den, och genast var den där. [… ]  
Under tiden tänkte han, dyormar och levande svampar som kryper efter en – 
ända tills de fanns och började växa i mossan. 92 

 
Labyrintismen blir en mystisk tillvaro där homsans fantasier blir till en parallellvärld och 

alstrar en fantasivärld där ”osynliga” fiender lurar. Han själv framkallar dem och tror till slut 

att de är sanna. Jones skriver att novellen tar upp verkligheten, men denna gång handlar det 

om en själslig verklighet. Novellen är en kort studie i ett barns förmåga att övertyga sig själv 

om någonting de vet är osant. 93  

 

5.7 Förändringen 
 

Boel Westin skriver att då Tove Janssons prosa förändras blir muminläran en mer öppen 

människolära och arterna börjar tappa sina kännetecken som homsor, hemuler, muminpappor, 

filifjonkor och görs till individer. Figurerna kamouflerar vanligt mänskligt beteendemönster. 

Det Tove här vill belysa är att en mänsklig karaktär inte är kapabel till att ge samma effekt om 

den försätts i en helt overklig miljö, den ter sig inte trovärdig på samma sätt då, som en 

Filifjonka iklädd mänskligt beteende. Man skapar ett bredare spektrum och möjligheter till att 

laborera och fantisera mer kring miljö – och karaktärsskildringen. 94 Detta ser jag genom min 

analys. Med sitt språkliga konstgrepp skriver Tove Jansson genom ett barns ögon, något som 

är en förutsättning för den naiva framställningen; genom att frekvent använda sig av 

karaktärsskildringar utifrån deras sinnesstämning skriver hon sig ifrån barndomen. 

Karaktärerna frångår också sina förklädnader till att bli riktiga människor i hennes böcker. 

                                       
91 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 27 ff. 29 
92 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, s. 23 f. 24. 
93 W. Glyn Jones, Vägen från Mumindalen, s. 75. 
94 Boel Westin, Tove Jansson ord, bild, liv, s. 366.  
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 Men de har samma kynne som figurerna som gestaltas i muminböckerna. Den psykologiska 

karaktärsutvecklingen ser man, enligt min mening, tydligast i Filifjonkan som trodde på 

katastrofer och Det osynliga barnet. Där de förändras explicit till deras rätta jag.  

 

6 Summering/resultat av analytisk undersökning 
 

Resultatet av den analytiska undersökningen av de olika konstgrepp som Tove Jansson 

frekvent använder sig av visar att genom hennes språkliga finess utvecklar en förmåga att 

skriva fram känslor och segment som får metaforer att komma till ytan. 

Kompositionsprincipen blir att uttrycka olika stilar (ironi, labyrintism, naivism) för att 

representera det goda livet och en större insikt i människans livsvillkor. Tove Janssons 

konstnärsskap finner vi mycket i hennes sätt att använda målande uttryck där färger 

symboliserar karaktärernas tillvaro eller känslotillstånd. Ljusa färger symboliserar till 

exempel trygghet och gemenskap och mörka färger symboliserar ofta ensamhet och rädsla.  

Vandringar, förflyttningar i olika miljöer och katastroftemat är symboliken för den 

individuella utvecklingsprocessen. Det jag har funnit genom min analys är att denna 

individuella utvecklingsprocess är fundamentet för Tove Janssons förändring i sitt sätt att 

skriva mot ett mer vuxeninriktat sätt. Hon skriver utifrån karaktärernas känslotillstånd istället 

för att ”konstruera” berättelsen utifrån miljön där mumindalen ligger i fokus. Konstgreppet 

ligger mycket i att hon tar hjälp av metaforer, färger, tillstånd av naiv art och andra element 

för att skriva fram dessa känslotillstånd. Hon maskerar dem med andra ord.  

 

 
7 Sammanfattning och slutsats 

 

Min hypotes har varit att finna förändringen i Tove Janssons prosa och stilistiska konstgrepp 

att skriva ”vuxenlitteratur” genom ett barns ögon. Uppsatsens omfattning är dock begränsad. 

För vidare forskning ger den förhoppningsvis en del infallsvinklar. Analysen av stilistiken har 

varit en kombination av integrationen av kronotopens betydelse, formens, innehållets och 

materialets betydelse och Tove Janssons konstgrepp att förhålla sig till yttre verkan av sitt 

skolade konstnärsöga och implementera detta i en litterär naivism.  

Det första intrycket av berättelsernas stil i språket är att man tillskriver dem en fantasifull stil, 

likt en sagostil. Det mest påfallande i texten förefaller mig vara konstgreppet i meningsnivån, 

dessa varvas mellan långa och korta meningar vilket bidrar till en lättläst struktur. Texterna 

präglas inte av pregnant komplicerade satsbyggnader; däremot finner jag att Tove Jansson 
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 laborerar med olika ord; ett svårare ”vuxenspråk”, där hon florerar med svårare ord samt ett 

lite mer barnsligt språk. I Bildhuggarens dotter finner man en stark jag – berättare emedan i 

Det osynliga barnet är berättaren dold. Tove Jansson förhärligade katastrofer och 

skräcktemat; hon såg det som nödvändigt och samtidigt tryggt. En dualism förknippad med 

barnets värld. Katastrofer, skräck och naturkatastrofernas syfte var att de kan inneha en 

katharsisk effekt och frigöra ett nytt seende och ge oväntade möjligheter till de olika 

individerna. Den individuella utvecklingsprocessen och att finna sitt verkliga jag i sin tillvaro 

är det som är den stora förändringen i Tove Janssons prosa. Hon skriver utifrån karaktärerna 

själva och nyttjar effektivt sagans mundus (yttre) – inversus (inre) perspektiv och motiv. 

Fokus ligger på att upptäcka sin individualitet och självkännedom. Subjektivitet förekommer 

frekvent i Bildhuggarens dotter samt Det osynliga barnet då omvärlden skildras utifrån 

karaktärernas känslotillstånd. Människors kommunikation och förhållningssätt innefattar 

funktioner som påvisar hur ett barn byggs upp och raseras fysiskt och psykiskt och dessa 

framställs metaforiskt. Hon gestaltar fantasins böjelse till att exponera spelet mellan minne, 

berättelse och en verklig/fiktiv handling. Genom att fördjupa och förfina sinnenas iakttagelser 

i textkonstruktionen, med hjälp av sitt språk, rikt på metaforer, som härleder till att 

textkonstruktionen finner en utförlig beskrivning i ord, som kan avhölja underliggande 

meningar. Dessa stilistiska redskap framställda genom ironi, skräck, katastrofer och humor 

ger oss redskap att tolka våra egna erfarenheter. Om man ser till konstruktion och stil finner 

man drag som för tankarna till sagan. Det naiva i sagans stilgrepp och sammansättning 

fungerar som en täckmantel för estetiska och filosofiska frågor. 
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