
Bakom varje kvinna står 
ofta en mamma – och 
ibland även en pappa. 
Hur viktig är 
papparelationen för 
dagens duktiga 
flickor? Vi reder  
ut vikten av 
bekräftelse och 
talar med två 
döttrar till två 
speciella pappor.

PAPPAS FLICKA
kliver fram  dåligt självförtroende? Varifrån 

kommer alla frustrerade prestationsprinsessor? Och vad har papporna 
egentligen med saken att göra? 

Den existentiella terapeuten Lance Cederström vänder på frågorna 
och börjar i stället i motsatt ända. För att ge en bild av hur en pappa 
kan ge sin dotter ett gott självförtroende berättar han en historia om 
Margaretha Krook, en av Sveriges främsta skådespelerskor genom 
tiderna:

Det var en kall och sen vinterkväll. Den första snön hade fallit och 
Margaretha, som då var en liten !icka, ville springa ut och bygga en 
snögubbe i mörkret. ”Nej, nej”, protesterade mamman och husan. 
Det passade sig inte alls, det var ju nästan mitt i natten. Då grep  
Margarethas myndige pappa, major Knut Krook, in och tyckte att 
dottern visst skulle gå ut och bygga sin snögubbe om hon nu ville. 



Därvidlag blev det.
Visserligen reserverar sig Lance 

Cederström för att vissa detaljer  
i historien kanske inte överens-
stämmer med verkligheten. Men 
det är oväsentligt i samman-
hanget. Det viktiga är vad den för-
medlar. Nämligen en pappa som, 
bokstavligt talat, står bakom sin 
dotter i alla väder. Och det stödet 
ger en liten !icka en stor portion 
stärkande självförtroende, vilket 
gör henne väl rustad att möta – 
och ta för sig av – livet. 

Den stora aktrisen La Krook 
lär ha sagt att det var genom pap-
pan som hon blev den hon blev. 
Hennes korrekta namn var för 
övrigt, talande nog, Margaretha 
Knutsdotter Krook.

Varför är då pappan så viktig 
för en dotter? Vad har han som 
mamman inte kan ge?

Lance Cederström har själv 
tre vuxna döttrar och talar om 
den ”bekräftande blicken” som 
en far bör betrakta sin dotter 
med. Han framhåller att pap-
pans betydelse för sin dotter 
också bottnar i det främlingskap 
som för alltid "nns mellan far och dotter – de är ju av olika kön.

– Det är i själva olikheten som en !icka behöver bli bekräftad av sin 
pappa. Hans uppgift är att erkänna henne som kvinna och unik indi-
vid. Pappan ska liksom hissa upp henne på sina armar, åtminstone på 
ett symboliskt plan. På så sätt får han dottern att känna att världen är 
full av möjligheter som ligger öppna 
just för henne. Då ger han sin dotter 
grunden till ett gott självförtroende, 
förklarar Lance Cederström. 

Men samtidigt gäller det att pap-
pan inte går över gränsen och kom-
mer alltför nära. Den bekräftande 
blicken får absolut inte vara erotisk. 
Då riskerar relationen att få incestu-
ösa och destruktiva undertoner. 

Det är lätt att tro att ”pappas 
!ickor”, framgångsrika kvinnor som 
ofta gör karriär på männens villkor i en patriarkal värld, alltid har ett 
grundmurat självförtroende. Men skenet kan bedra.

– Många gånger har vad vi kallar ”pappas !icka” bara blivit 
bekräftad för att hon är lik sin pappa, inte för sin olikhet. Det kan 
leda till att hon innerst inne aldrig upplever att hon duger och därför 
ständigt känner sig pressad att prestera allt mer för att vinna omvärl-
dens och pappans erkännande. Innerst inne törstar hon efter faderns 
bekräftelse för sin unicitet och olikhet, säger Lance Cederström.

Det är vanligen samma problematik så kallade prestationsprinses-
sor och duktiga !ickor brottas med. Prestationskraven kan bottna  
i att de inte fått tillräckligt av den där erkännande blicken från sin far. 
Många kvinnor som kommer till Lance Cederström berättar om från-
varande fäder och brist på bekräftelse. Det har i sin tur ofta lett till 

trassliga relationer, känslor av 
otillräcklighet och nedstämdhet. 

I existentiell terapi ligger 
fokus inte på det som hänt tidi-
gare i livet, även om samtalen 
också kan innehålla tankar och 
känslor kring upplevelser i barn-
domen. Tonvikten ligger i stället 
på framtiden. 

– Historien "nns med i samta-
len men det viktiga är vad du lärt 
dig av erfarenheterna. Hur vill 

du leva ditt liv? Vad är egentligen viktigt för dig? Vilka val står du 
inför? förklarar Lance Cederström.

Men vad kan då en kvinna som inte haft den stora turen att ha en 
bekräftande pappa göra?

– Det är inte kört. Det går att bli bekräftad av vänner och en part-
ner och därigenom hämta tillbaka det du inte "ck som liten. Dess-
utom är det ofta helande att själv bli förälder och få en chans att ge det 
du själv inte "ck till ditt eget barn.

Det är i själva olikheten 
som en flicka behöver bli 
bekräftad av sin pappa.

Pappas flicka



Hanna Hellquists pappa var inte 
som andra pappor. Han var ku"g, härlig, vild, fri och mycket 
ansvarslös. Med denna stora, håriga alfahanne kunde vad som helst 
hända. Pappa Lars-Erik var nämligen mer för underhållning än trygg-
het. För ett och halvt år sedan kom Hanna Hellquists hyllade bok 
Karlstad Zoologiska, som handlade om uppväxten med pappa och 
alla hans djur. Hon har dessutom skrivit åtskilliga rappa kåserier om sin 
stökige och bökige far. För drygt ett år sedan tog hennes pappa livet 
av sig. Det har hon också skrivit om i en uppmärksammad krönika.

Din bok var en av flera pappaskildringar som kom nästan samtidigt. 
Varför skrivs så många pappaböcker?

– Min relation med min pappa har alltid varit mer komplicerad än 
den jag har med min mamma. Och jag tror att det "nns !er dysfunk-
tionella papparelationer i min generation, eftersom papporna inte all-
tid fanns där för sina barn. De kom och gick lite som de ville och det 
var liksom okej. Nu har vi vuxit upp och är medvetna och förban-
nade. Och då ifrågasätter vi dem som lämnade oss.

Vad har din pappa betytt för dig?
– Pappa har lärt mig det viktigaste i livet. Att skilja mellan en sång-

svan och en knölsvan till exempel. Vi var ett radarpar. Han gav mig 
självförtroende genom att ge mig både bra och dåliga upplevelser. 
Pappa "ck mig att känna att det inte fanns något tak, inga begräns-
ningar. Det var bara att göra. Det dåliga med honom är att jag blivit 
livrädd för att bli lämnad. Han kom och gick som han ville när jag var 
liten. Mamma fanns där och tyckte allt jag gjorde var fantastiskt. 

Pappa krävde däremot mycket, han skulle vinnas och imponeras på 
genom prestationer. Jag kände mig aldrig trygg utan min mamma när 
jag var liten. Jag kände mig aldrig trygg med pappa. Utan min mamma 
hade han varit ett psykfall. Men hon gör sig inte lika bra i skrift. 

Din pappa var excentrisk. Kunde du skämmas och önska att han var 
mer som andra? 

– Aldrig i livet! Jag var väldigt stolt över honom. Min farsa var jäv-
ligt smart, charmig, rolig och kunde ta folk. Jag gillade hans vansinne 
och att han sket i konventionerna. Han jobbade på restaurang i perio-
der. Klagade någon på hans bearnaisesås tog han av sig kockförklädet 
och gick hem. Han var yvig, skäggig och vägrade att foga sig. Samti-
digt var han också skönt okomplicerad på många sätt.

Är du lik honom?
– Ja, jag är ny"ken och har fått mitt stora naturintresse av pappa. 

Ser jag en död näbbmus måste jag ta upp och klämma på den. Jag är 
inte särskilt äckelmagad heller, bryr mig till exempel inte om att mjöl-
ken är en vecka gammal. Jag har fått hans rastlöshet också men det 
gillar jag inte. Jag gör slut och sticker min väg i förhållanden. Men till 
skillnad från honom vill jag ha trygghet och håller alltid ordning på 
allt som rör jobbet.

Du har skrivit om att du vill ha barn. Ska pappan vara lik Lars-Erik?
– Jag har alltid tänkt att jag ska ta hand om ungen själv, jag har inte 

sett någon pappa. När jag var riktigt liten fanns han inte där men då 
saknade jag honom inte. Jag vill nog att mitt barns far är lugn och 
trygg, inte alls som min egen pappa. 

HANNA
HELLQUIST

 30 år.
I Nacka.
 Mamma,  

mammas kille, vänner 
och katt.

LARS!ERIK
HELLQUIST

 1944–2009.

”Jag gillade pappas 
vansinne”
Hanna Hellquists excentriske pappa kom och 
gick som han ville när hon var liten. Men hon 
skämdes aldrig över honom, och det var han 
som gav henne självförtroende.

Pappas flicka



Hur var din relation till honom när du var liten?
– Han jobbade mycket och var sällan hemma. Men det minns jag inte 

som något problem. Det hände alltid roliga saker kring honom när jag 
och min lillasyster Saga var små. Hon har Downs syndrom och jag 
tror det kan ha bidragit till att hela vår familj är väldigt nära varandra.

Är det lättare att bråka med mamma än pappa?
– Ja, kanske. Men när jag växte upp var jag inte särskit bråkig vad 

jag minns. Mina föräldrar hade tur.
Vem är du mest lik av dina föräldrar?
– Min mamma, vi är båda lite försiktiga. Pappa är modigare på 

gott och ont. Jag är stolt över båda mina föräldrar. Inte förrän nu har 
jag insett vilket stort jobb min pappa gjort med att bygga upp företa-
get. Jag är imponerad av viken bra stämning han lyckas skapa, både 
hos personalen och bland gästerna. Han bryr sig om, går runt, tar sig 
tid, frågar hur folk mår och är bra på att få kontakt. Det är egenska-
per som jag vill förvalta.

Faller du för män som har likheter med din far?
– Oj, det har jag aldrig funderat över men så kan det kanske vara. 

Har inget klockrent svar på frågan. 

ANNA
LALLERSTEDT

 33 år.
I Stockholm.

 Mamma, pappa, 
lillasyster och hund.

ERIK
LALLERSTEDT

 64 år.
I Stockholm.
 Fru, två döttrar 

och hund.

”En pappa behöver 
inte veta precis allt”
Pappa Erik har lärt Anna Lallerstedt allt hon  
vet om företagsdrift. Nu tar hon över hans krog-
imperium, beredd på både med- och motgångar 
bland såskastrullerna.

kommer snart att ta över pappa Eriks grytor. Då ska 
hon basa över sin fars livsverk och blir chef över drygt 100 personer på 
stjärnkrogarna Gondolen, Vinbaren och Bak"ckan i Stockholm. 
Anna Lallerstedt blir därmed krogdrottning över ett mångmiljon-
imperium. Och kan dessutom räkna in sig i något så exklusivt som en 
försvinnande liten skara av kvinnliga krögare i Sverige.

Det krävs självförtroende för att lyckas. Har du fått stöd av pappa?
– Han har lärt mig allt! Givetvis praktiska frågor om hur ett före-

tag ska drivas. Men framför allt har han fått mig att vara mentalt 
inställd på att det förr eller senare kommer motgångar, både i livet och 
med företaget. Det är oundvikligt. Han har fått mig att aldrig ge upp 
och har alltid gett mig en massa beröm vilket gjort att jag tror på mig 
själv. För mig är mycket nytt med företaget vilket gör att jag känner 
mig vilsen och förvirrad ibland. Då "nns han här och kan ge råd och 
stöd. Det är tryggt att veta att han jobbar kvar. Det kommer han för-
modligen att göra tills han stupar i en såskastrull eller så. 

Kan du prata med honom om allt?
– Nja, en pappa behöver inte veta allt. Med mamma pratar jag mycket 

vardagsnära saker. Pappa och jag diskuterar oftare större frågor.
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