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1. Inledning 
Astrid Lindgrens böcker har blivit översatta till fler än 60 olika språk världen över, 

däribland tungomål som zulu och persiska. Enligt Ulf Boëthius i finns det antagligen 

ingen författare som varit så internationellt framgångsrik som Astrid Lindgren.1 

Lindgrens böcker säljs i kopiösa upplagor fortfarande samt toppar bibliotekens 

lånestatistik.2  

Vad gäller Lindgrens författarskap är det anmärkningsvärt att hon blivit hyllad av 

såväl barn som de litterära finsmakarna, vilket är tämligen ovanligt. Däremot, 

kommenterar Boëthius, blev hon inte medlem i den Svenska Akademien, ”där går 

gränsen för en författare som >>bara>> skrivit barnlitteratur.”3 Även om Lindgren 

blev erkänd som en stor och stilbildande författare blev hon aldrig tilldelad Nobels 

Litteraturpris, trots stark opinion.4  

Lindgrens böcker om Pippi Långstrump har nog de flesta barn och vuxna i Sverige 

någon anknytning till. Antingen har man läst böckerna och/eller så har man sett 

filmatiseringen av dem. Lena Kåreland diskuterar även att det numera är väldigt få 

barn som lärt känna Pippi genom böckerna. Kåreland menar därtill att bekantskapen 

med Pippi ofta inleds med Olle Hellboms filmatisering.5 Barn födda 2010 och senare 

har antagligen dessutom stött på den tecknade versionen före Olle Hellboms tv-serie.6 

Men möter vi samma Pippi som vi möter i böckerna som i filmatiseringen?  

Astrid Lindgren har uttalat sig om barns läsande av böcker, vad som dock kan 

uppfattas är att läsandet av en bok möjligtvis överträffar att se filmatiseringen. 
 

Böckerna behöver barnens fantasi, det är sant. Men det är ännu mera sant att barnens 
fantasi behöver böckerna för att kunna leva och växa. Det finns inget medel som kan 
ersätta boken som grogrund för fantasin. [– – –] Ett barn ensamt med sin bok skapar 
sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. 
Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dag barnens fantasi inte längre orkar 
skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattig. Allt stort som skedde i världen, 
skedde först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld ska se ut beror 

                                                
1 Ulf, Boëthius, 1994 Svenska litteratursällskapet, Samlaren, e-artikel, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:761730/FULLTEXT01.pdf (2016-03-03), s. 188. 
2 Ibid. Sid. 188.  
3 Ibid. Sid. 188. 
4 Staffan, Bergsten, & Lars, Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur 
2004. s. 37. 
5 Lina, Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB 2013. s. 12. 
6 Martin, Hellström, Pippi på scen, Astrid Lindgren på teatern, Halmstad: Bulls Graphics 2015, s. 9. 
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till stor del på det mått av inbillningskraft som finns hos de där som just nu håller på 
att lära sig läsa. Därför behöver barnen böcker.7 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra Astrid Lindgrens böcker om Pippi 

Långstrump med Olle Hellboms filmatisering. Eventuella bortval och tillägg kommer 

att studeras samt om berättarperspektiven eventuellt skiljer sig åt eller liknar varandra 

i filmatiseringen och böckerna. Personskildringarna kommer både i böckerna och i 

filmatiseringen studeras ur ett genusperspektiv.  

1.2. Frågeställningar 

• Har någon förändring skett i adaptationen från böckerna om Pippi Långstrump 

till tv-serien vad gäller bortval och tillägg samt berättarperspektiv?  

• Hur ser personskildringarna ut i böckerna och i filmatiseringen ur ett 

genusperspektiv?  

                                                
7 Helene, Ehriander, & Martin, Hellström, Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap, 
Stockholm: Författarna och Liber AB 2015, s. 19. 
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2. Teori 
Nyckelbegreppen i denna studie är adaptation och genus. Då studien fokuserar på 

adaptation, där berättarperspektiv och bortval samt tillägg innefattas, och 

personskildringar ur ett genusperspektiv följer ett tydliggörande de begrepp vilka är 

relevanta för studien.  

Adaptation betyder, enligt Kari Skønsberg, avpassa, anpassa samt lägga till rätta 

för. 8  I Svenska Akademiens ordbok använder man ordet anpassning när man 

beskriver adaptation9. Begreppen kan användas på olika vis, men förknippas mest 

med att beteckna att litterärt stoff bearbetas för att passa ett annat medium. En 

adaptation kan också göras på motsatt vis, exempelvis att en film bearbetas om till en 

bok, vilket inte är lika vanligt. Ett exempel på detta från Lindgrens verk är 

filmatiseringen Vi på Saltkråkan, Olle Hellbom, Vi på Saltkråkan, Sveriges 

Television, 1964.10 Göte Klingberg understryker dock att begreppet adaptation inte 

bör användas om förkortningar, inte heller om översättningar samt bearbetningar av 

moralisk art.11 

Yvonne Hirdman betonar att genusbegreppet är behändigt då man talar om genus 

då det inte bara inbegriper kroppar, utan även tankar kring manligt/kvinnligt. Dessa 

föreställningar kring manligt/kvinnligt kan inbegripa tankar om platser, tyger, mat, 

situationer, arbete etc. Till skillnad från begreppet kön utelämnas eventuella 

tvetydigheter när man använder begreppet genus.12 

I tillägg kommer begreppet performativt genus användas i studien vilket innebär 

hur man som man eller kvinna agerar och beter sig utifrån vissa föreskrivna normer.13 

Detta begrepp, format av Judit Butler, inbegriper exempelvis att en kvinna beter sig 

efter föreskrivna normer och oftast förväntas att göra det av exempelvis samhället.  

                                                
8 Kari, Skønsberg, Vem berättar? Om adaptationer i barnlitteratur, Falköping: Gummerssons Tryckeri 
AB 1982, s. 9. 
9 Svenska Akademien, Svensk ordbok A-L. Italien: Rotolito Lombarda 2009. 
10 Olle Hellbom, Vi på Saltkråkan, Sveriges Television, 1964. 
11 Skønsberg 1982, s. 9. 
12 Yvonne, Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB 2001. s. 16. 
13 Maria, Nikolajeva, Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur AB 2004, s. 133. 
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3. Tidigare forskning 
Varken Pippi Långstrump eller Astrid Lindgren är nya och outforskade 

forskningsområden. Det har gjorts många studier där man forskat om Pippi 

Långstrump ur genus- samt feministiska perspektiv, som förebild, ur etniska 

perspektiv och så vidare. En lika bred forskning finner man vad gäller Astrid 

Lindgren och hennes författarskap. Studiet av olika adaptationer av diverse verk är 

även det ett populärt forskningsområde. Vad jag däremot inte har funnit är studier 

som liknar min studie där de populära forskningsområdena adaptationsprocessen av 

böckerna om Pippi Långstrump och personskildringen ur ett genusperspektiv har varit 

kombinerade. Således kan jag dra slutsatsen att en studie likande denna saknas.  

Vid ett besök på SBI, Svenska barnboksinstitutet, fick jag hjälp att söka efter 

tidigare studier gjorda kring adaptationer av Astrid Lindgrens verk. Det gav inget 

resultat då det uppenbarligen inte fanns några tidigare studier om adaptationer av 

Lindgrens verk. Det enda som påträffades var en studie av Pippi Långstrump från bok 

till serie, tyvärr inte tv-serie. Adaptationen som studerats var den om Pippi 

Långstrump som serie i Rabén & Sjögrens barntidning Klumpe Dumpe.14 Utöver detta 

påträffades Martin Hellströms nyligen utgivna bok, Pippi på Scen. Astrid Lindgren på 

teatern, Halmstad: Bulls Graphics 2015 15   där han studerat adaptationen från 

böckerna om Pippi Långstrump till teater. Hellström menar att anledningen till att det 

finns så lite forskning på adaptationer inom barnlitteraturen är på grund av låg status. 

Barnlitteratur har lägre status än litteratur skriven för vuxna. Adaptationer ses i sin tur 

som en sämre version av originalet.16 Kombineras forskningsområdena, barnlitteratur 

och adaptationer, är således statusen inte särskilt hög.  

3.1. Adaptationsteoretisk forskning med grund i Astrid Lindgrens verk 
Adaptation innebär inte bara att ett verk adapteras från ett litterärt verk till 

filmatisering, eller tvärt om. Pippi Långstrump har adapterats i otaliga olika medier 

däribland bilderböcker, kapitelböcker, pekböcker, serier, filmer, tv-serie, teater, balett 

och musikal med varierande vinster och förluster. Detta åskådliggör att karaktären 

                                                
14 Helene, Ehirander, & Birger, Hedén, Bild och text i Astrid Lindgrens värld, Lund: Författarna och 
Litteraturvetenskapliga institutionen 1997, s. 60-61. 
15 Martin, Hellström, Pippi på scen. Astrid Lindgren och teatern, Halmstad: Bulls Graphics 2015. 
16 Ibid. s. 29f. 
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Pippi Långstrump har stort intermedialt potential vilket innebär att hon är högst 

relevant i många olika medier och är intressant i olika åldersgrupper.17  

3.1.1. Adaptation i barnlitteraturen samt i Astrid Lindgrens verk 

Barnlitteraturens historia tar sitt avstamp i didaktiska adaptationer av litteratur skriven 

för vuxna, där litteraturens syfte var att undervisa.18 Några exempel är Daniel Defoes 

Robinson Crusoe och Jean-Jacques Emile. Inte förrän på 1700-talet började man 

skriva litteratur som var anpassad för barn. 19  En annan typ av adaptation i 

barnlitteraturen är bearbetning av verk som redan varit skrivna för barn. Av olika 

anledningar har man anpassat språket i ett verk för att det varit gammalmodigt och 

svårläst. Vidare talar man om översättningar från olika språk, där man kan diskutera 

hur mycket och om översättaren har förändrat ett verk.20 Varje översättning som görs 

är i sig en adaptation, så snart som översättaren inte finner en direkt översättning av 

ett ord sker en omdiktning.21 

Desto äldre ett verk är i desto större behov är verket av en adaptering för en 

läsarkrets bestående av barn och ungdomar. Detta på grund av att dagens barn och 

ungdomar överhuvudtaget ska kunna förstå innehållet.22 I relation till detta finns 

omredigeringen av Pippi böckerna och tv-serien där man valt att censurera vissa 

passager som idag anses vara kränkande. Vidare resonerar Kari Skønsberg att en ”viss 

försiktig modernisering av språket behövs med jämna mellanrum”. Detta men 

anledning av att språket är föränderligt och utan adaptationer så skulle vi behöva läsa 

äldre litteratur på originalspråk.23 ’ 

Hellström kom fram till i sin studie om Pippi Långstrump, att Lindgrens böcker, 

efter den första om Pippi Långstrump, och teatrarna om henne har vuxit fram 

parallellt med varandra. Hellström har åskådliggjort att scener som funnits med i 

teaterföreställningar senare har blivit nedskrivna av Lindgren och publicerats i 

bokform. Detta gäller verken Pippi Långstrump går ombord, Lindgren, Astrid, Pippi 

Långstrump går ombord, Stockholm: Rabén & Sjögren (1946) 2003 och Pippi 

Långstrump i Söderhavet, Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump går ombord, 

                                                
17 Ehirander & Hedén 1997, s. 42-43. 
18 Skønsberg 1982, s. 13. 
19 Ibid. s. 14. 
20 Ibid. s. 22. 
21 Ibid. s. 39. 
22 Ibid. s. 23. 
23 Ibid. s. 142. 
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Stockholm: Rabén & Sjögren (1948) 2003. Hellström menar att ”verken kan sägas gå 

i dialog med varandra”.24 

3.1.2. Berättarperspektiv i böckerna och tv-serien 

När Astrid Lindgren berättade om sitt författarskap använde hon sig av ett citat från 

Schopenhauer, en filosof, ”[j]ag tar vanliga ord och försöker skriva ovanliga saker.”25 

Berättarperspektiven skiljer de sig från varandra i en bok och i en filmatisering. De 

två olika berättelseformerna kan förmedla samma historia och handling, dock med 

olika tillvägagångssätt. Med andra ord har berättarstyrningen till stor del betydande 

och omfattande möjligheter. Vidare har många hävdat att romanen tillskillnad från 

filmatiseringen är överlägsen på detta område.26 

I böckerna om Pippi finns en berättarröst, en implicit författare men i 

filmatiseringen är det Tommy och Annika som berättar.  

Eva Wahlström har i en studie kring Lindgrens berättande utgått från Michail 

Bachtins teorier vilka avser kulturen kring det muntliga och folkliga berättandet. Det 

visade sig att Lindgrens berättande i hög grad präglas av det muntliga. Detta finns det 

exempel på i böckerna om Pippi, en så kallad ”medvetet utryckt fiktion inom 

fiktionen ”. 27  Det muntliga berättandet kännetecknas av att det är ordrikt, 

uppräknande och rytmiskt, aspekter som alla känns igen i böckerna om Pippi 

Långstrump. Vidare kännetecknas denna typ av berättande av att det är mer 

sammanställande än analyserande samt mer situationsbundet än abstrakt.28  

3.2. Genusteoretisk forskning med fokus på Pippi Långstrump 
Idag är Pippi en stark symbol för ”girlpower”, hon presenteras som en portalgestalt 

för jämställdhet på den officiella webbplatsen för Sverige29. Enligt Wahlström är 

Pippi också en feministisk förebild då hon uppmuntrar flickor att tro på sig själva och 

ha roligt.30 

                                                
24 Hellström 2015, s. 226-227. 
25 Lena Törnqvist, litteraturvetare och medlem i Astrid Lindgren-sällskapets styrelse, Svenska 
barnboksinstitutet, ”Man tar vanliga ord. Att läsa om Astrid Lindgren”, föreläsning 2016-02-04. 
26 Lars, Braaten, Stig, Thomas, Kulset & Ove, Solum, Inledning till filmstudier. Historia, teori och 
analys, Lund. Studentlitteratur 1997, s. 261. 
27 Wahlström 2011, s. 123. 
28 Ibid, s. 123 
29 Sveriges officiella hemsida, Sverige, https://sweden.se (2016-05-14) 
30 Wahlström 2011, s. 56-57. 
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3.2.1. Manliga och kvinnliga egenskaper i Astrid Lindgrens verk 

Mia Österlund använder termen maktmänniska för att beskriva Pippi. Österlund anser 

att Pippi visar att det går att vara en god människa med makt utan att för den skull 

missbruka den, hon har också empati och solidaritet med de svaga.31 

I beskrivningar av Pippi sedda ur ett genusperspektiv blandas traditionellt 

kvinnliga och manliga karaktärsdrag, som stark och snäll. Maria Nikolajeva har 

upptecknat kvinnliga och manliga egenskaper, dualistiskt tänkande32, som motsatser 

till varandra. Exempel är vacker/stark, sårbara/skyddande, lydiga/aggressiva samt 

beroende/självständiga, se tabell 1 i bilagan.33 Motsatspar som dessa är sammanflätat 

med hur vi i västvärlden tänker kring genus. Kvinnor och män är motsatser där 

kvinnan är det som mannen inte är och vice versa.34 

Vivi Edström fastslår att Pippi förkroppsligar både drömmen om styrka och makt, 

men också drömmen om frihet.35 Pippi använder bara sina oanade krafter när hennes 

eller andras integritet hotas. Detta är ett annorlunda fenomen menar Edström, en liten 

flicka som övermannar besvärliga mansgestalter.36  

Under 1960- 1970-talet väcktes intresset för kön och genus i barnlitteraturen. 

Nyckelbegreppet var könsstereotyper. Begreppet innefattar en uppfattning om hur 

kvinnor och män förväntas att agera utifrån de rådande normerna i samhället. Några 

exempel som Nikolajeva nämner är att flickor är snälla och väluppfostrade och pojkar 

är äventyrliga och busiga.37  

Annika i Pippi-böckerna kan uppfattas som en typisk stereotyp av de då rådande 

könsstereotyperna med sin ängslighet och fina klänningar. 38 Judit Butler har utvecklat 

begreppet performativt genus, vilket innebär hur en person beter sig utifrån 

föreskrivna normer.39 Ett begrepp applicerbart på både Annika och Tommy som 

uppträder utifrån föreskrivna normer. 

                                                
31 Österlund, Mia, ”Långstrumpan var århundradets maktmänniska” 2002, e-artikel, 
https://www15.uta.fi/kirjasto/nelli/verkkoaineistot/yht/osterlund2.pdf (2016-03-07) 
32 Gemzöe, Lena, Feminism, Falun: ScandBook 2014, s, 86. 
33 Nikolajeva 2004, s. 129. 
34 Gemzöe 2014, s. 86. 
35 Edström, Vivi, Vildtoring och lägereld, Kristianstad: Kristianstads boktryckeri AB 1992, s. 97. 
36 Ibid, s. 97. 
37 Nikolajeva 2004, s. 129. 
38 Ibid. s. 129. 
39 Ibid. s. 133. 
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Nikolajeva påpekar dock att inte alla karaktärer följer denna tabell, tabellen 

underlättar däremot vid en analys av karaktärsskildringar.40  De manliga dragen 

uppfattas som överlägsna de kvinnliga, fallocentrism41. Begreppet framställs av 

feministiska kritiker att typiskt manliga karaktärsdrag är överordnade typiskt 

kvinnliga karaktärsdrag.42  

Kvinnor vilka inte lever upp mot de kvinnliga karaktärsdragen, bryter mot 

stereotypen och tillrättaläggs. När Pippi bryter mot stereotyperna blir 

genretillhörigheten en annan, fantasy eller science fiction, då det inte är 

verklighetstroget. Enligt Nikolajeva är det endast i genrer som fantasy och science 

fiction som kvinnor kan skildras stereotypfria43.  

Titti Persson har studerat hur Lindgrens mammor respektive pappor gestaltas ur ett 

genusperspektiv i hennes verk. Vad Persson funnit är att i kärnfamiljen går pappan på 

jobbet och mamman är hemmafru44. Ensamstående fäder porträtteras oftast som 

varma, lekfulla och högljudda medan ensamstående mödrar ofta porträtterats som 

frånvarande och hårt arbetande. De ensamstående mödrarna identifieras av det yrke 

de har, lågstatusyrken. Ensamstående fäder har däremot högaktade yrken. Efraim 

Långstrump är kung på en söderhavsö där han är respekterad och älskad av sina 

undersåtar.45 Persson poängterar däremot att denna gestaltning av arbetande och 

frånvarande ensamstående mödrar med typiskt ”kvinnliga” yrken inte nödvändigtvis 

är ett ställningstagande från Lindgrens sida utan att det är en kulturhistorisk aspekt.46 

3.2.2. Astrid Lindgren bryter mot stereotypa könsmönster 

När man skriver om Pippi Långstrump som en bullrig och vild flicka vill man 

påminna om att den Pippi vi känner från den första utgivningen 1945 inte är lika 

bullrig och vild som ”ur-Pippi”, Lindgren, Astrid, Ur-Pippi originalmanus, 

Stockholm: Rabén & Sjögren 2007.47 ”Ur-Pippi” är Lindgrens första utkast om Pippi 

Långstrump som skrevs till dotter Karin på hennes tio-årsdag.48 Att Pippi Långstrump 

                                                
40 Nikolajeva, 2004, s. 130. 
41 Ibid, s. 130. 
42 Ibid, s. 130. 
43 Ibid. s. 130. 
44 Titti Persson, ”Mamm- och pappläsning. Astrid Lindgrens gestaltning av föräldrar granskad ur ett 
genusperspektiv”, i Bild och text i Astrid Lindgrens värld 1997, Helene Ehirander & Birger Hedén, 
Lund: Författarna och litteraturvetenskapliga institutionen 1997, s. 143. 
45 Ibid. s. 156. 
46 Ibid. s. 160-161. 
47 Astrid, Lindgren, Ur-Pippi originalmanus, Stockholm: Rabén & Sjögren 2007. 
48 Ulla Lundqvist ”Ur-Pippi var oförskämd, ohövlig och bullrig”, Parnass 24, 2007: 4, s. 14. 
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skiljer sig från de då rådande normerna kring hur ett barn ska uppföra sig syntes även 

i andra länder än i Sverige. När Pippi översattes till andra språk anpassade man henne 

till de rådande normerna kring anständighet och barnuppfostran.49 

Enligt Ehirander och Hellström kommenterar Lydia Wistisen i sin artikel Uppbrott 

och inordning – feminina identiteter i Astrid Lindgrens Katiböcker och 

efterkrigstidens Damernas värld 2015 Lindgrens sätt att gestalta styrka hos sina 

kvinnliga karaktärer. De övervinner hinder av fysisk karaktär i sin omgivning.50 Pippi 

Långstrump, Ronja Rövardotter och Madicken är exempel på protagonister som 

övervinner och möter fysiska hinder. Fysisk styrka och att övervinna fysiska hinder är 

inslag som oftast förknippas med manliga karaktärsdrag.  

I tillägg har det varit vanligt att studera manliga karaktärer i Lindgrens verk med 

tesen att vissa manliga karaktärer har ”typisk feminina drag”. Lena Törnqvist påpekar 

att det är viktigt att komma ihåg att Lindgren även har flickkaraktärer med typiskt 

kvinnliga drag och pojkkaraktärer med typiskt manliga karaktärsdrag.51 Lindgren har 

hänsynslöst brutit och hållit fast vid feminina och manliga karaktärsdrag utan hänsyn 

till karaktärens biologiska kön. Lindgren skrev om flickor och pojkar så som de är, 

olika. 

Pippi Långstrump mötte mycket kritik till en början. John Landqvist sägs vara den 

recensent som öppnade kranen för den kritik som Pippi- böckerna fick. Kritiken avtog 

och böckerna om Pippi Långstrump mottogs sedan positivt.52  

3.2.3. Pippi, den lekfulla revolutionären 

Edström tar i relation till brytandet av könsmönster upp Margareta Strömstedt som 

åskådliggjort att Lindgren delat upp sina känslor och personlighet i olika böcker. 

Strömstedt argumenterar för att Lindgren delat upp sina känslor av lekfull anpassning 

och lekfull revolt. 53  Var sviten om Pippi Långstrump placerar sig är tämligen 

okomplicerad att lista ut, lekfull revolt. Den lekfulla anpassningen applicerar 

Strömstedt på böckerna Barnen i Bullerbyn, Lindgren, Astrid, Alla vi barn i 

Bullerbyn. Stockholm: Rabén och Sjögren 1947.54 Barnens frigörelse och revolt mot 

                                                
49 Vivi Edström ”Pippi Långstrump – det märkvärdiga barnet”, Parnass, 24, 2007:4, s. 7.  
50 Ehriander & Hellström 2015, s. 127. 
51 Lena Törnqvist, litteraturvetare och medlem i Astrid Lindgren-sällskapets styrelse, Svenska 
barnboksinstitutet, ”Man tar vanliga ord. Att läsa om Astrid Lindgren”, föreläsning 2016-02-04. 
52 Edström 1992, s. 114f. 
53 Ibid. s. 61. 
54 Astrid, Lindgren, Alla vi barn i Bullerbyn. Stockholm: Rabén och Sjögren 1947. 
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vuxnas auktoritet skildras i Pippi-trilogin.55 Vidare diskuterar Strömstedt att Pippi-

trilogin är en vuxenkonstruktion av barndomen medan Barnen i Bullerbyn är en egen 

barndomserfarenhet.56 

Även om inte endast Pippi bryter mot könsnormerna av Lindgrens karaktärer var 

hon nydanande då hon gjorde intåg i barnlitteraturen på 1940-talet. 

I och med modernismen blev föräldralöshet en metafor för frigörelse och frigjord 

kan man sannerligen kalla Pippi. Edström menar att Lindgren gav Pippi en stark 

identitet, även utseende, och Pippi är en figur som flickor kan identifiera sig med.57 

Edström ifrågasätter Pippis identitet, har Pippi någon identitet alls ”[ä]r hon ens ett 

barn?”. Edström exemplifierar denna fråga med exempel från boken där Pippi både är 

mamma och lekkamrat till Tommy och Annika.58  

                                                
55 Edström 1992, s. 61. 
56 Ibid. s. 62. 
57 Edström 2007:4, s. 6.  
58 Ibid. s. 7. 
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4. Presentation av verken 
Här följer en kort presentation av de verk som studien grundar sig i. 

4.1. Pippi Långstrump 
Den första boken om Pippi Långstrump utgavs av Rabén och Sjöbergs förlag 1945. I 

boken får läsaren bekanta sig med Pippi som flyttat in i Villa Villekulla, granne med 

Tommy och Annika. Pippi är ingen vanlig flicka utan hon är starkast, snällast och 

roligast i världen. Pippi bor ensam med sin apa Herr Nilsson och sin häst Lilla 

Gubben. Barnen hittar på en rad roliga saker, som att vara sakletare, gå på cirkus, leka 

kull med poliser och gå på kafferep för att nämna ett urval. 

4.2. Pippi Långstrump går ombord 
Uppföljaren till Pippi Långstrump publicerades 1946. I den här boken är barnen 

skeppsbrutna, de köper 18 kilo karameller och går på marknad där det finns en 

ormtjusare och en stark man. Pippi besöker även skolan. Efraim Långstrump, Pippis 

pappa, kommer på besök för första gången och Pippi bestämmer sig för att följa med 

honom ut på havet. 

4.3. Pippi Långstrump i Söderhavet 
Den tredje och sista publicerades 1948. För första gången utspelar sig boken inte bara 

i den lilla staden och i Villa Villekulla. Till en början letar barnen efter spunk. Pippi 

anordnar en frågesport på sitt eget vis. Senare följer Pippi, Tommy och Annika med 

Efraim Långstrump med besättning till Kurredutterna i Söderhavet. 

4.4. Pippi Långstrump, tv-serien 
Tv-serien59 sändes första gången 1969 med Inger Nilsson som huvudrollsinnehavare. 

Olle Hellbom regisserade och Lindgren stod själv för manuset. Lindgren skrev själv 

manuset då hon var missnöjd med den tidigare filmatiseringen av Pippi Långstrump 

där nya sekvenser och personer lagts till.60 Tv-serien baseras på Lindgrens tidigare 

nämnda böcker om Pippi Långstrump. Tv-serien består av 13 avsnitt, vardera á 27 

minuter långa. Alla avsnitt går att se på SVTs Öppna Arkiv61.  

                                                
59 Olle Hellbom, Pippi Långstrump, Sveriges Television, 1969. 
60 Svenska Barnboksinstitutet, Pippi Långstrump 1949, http://www.sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?itemid=4278&type=MOVIE&iv=Comments (2016-05-17) 
61 Sveriges Television, ”Öppet arkiv”, http://www.oppetarkiv.se/video/3192627/pippi-langstrump-
avsnitt-1-av-13?ac=pippi (2016-04-27). 



 14 

5. Metod 
Till att börja med läste jag de tre böckerna om Pippi Långstrump utan att specifikt leta 

efter typiska drag vilka skulle kunna passa in i min undersökning. Detta gjordes 

främst för att få en bra överblick och för att läsupplevelsen skulle vara kravlös. Andra 

gången jag läste trilogin läste jag med genrespecifika glasögon för att få syn på det 

som jag särskilt tänkt studera. Efter jag läst böckerna tittade jag på tv-serien, med den 

förkunskap som jag hade efter att jag läst böckerna två gånger kunde jag börja 

adaptationsanalysen. 

Initialt fokuserade jag på bortval och tillägg för att få en överblick i hur 

omfattande valen var och vilka sekvenser och personer som dessa val gällde. Vidare 

studerade jag hur berättarperspektiven såg ut i böckerna samt i tv-serien för att få en 

översikt i hur perspektiven såg ut i förhållande till varandra. De vanligaste 

berättandeformerna är personligt och opersonligt berättande. I den här studien 

studeras endast det personliga berättandet, av den anledningen beskrivs inte det 

opersonliga berättandet närmare. Det personliga berättandet förekommer i två former 

jagberättaren, här omnämns en person som jag, och tredjepersonsberättaren där alla 

personer omnämns som han eller hon62. 

En berättelse har alltid en berättare. Vad som är lätt att förväxla är den implicita 

författaren med den verkliga författaren.63 Den verkliga författaren är den som har 

skrivit historien, som Astrid Lindgren som skrivit böckerna om Pippi Långstrump. 

Den implicita författaren är däremot föreställningen om en författare, den man tänker 

sig ha skrivit verket.64 

Slutligen studerades personskildringarna ur ett genusperspektiv där kvinnor och 

män studerades utifrån det performativa genuset och det dualistiska tänkandet. 

  

                                                
62 Nikolajeva 2004, s. 147. 
63 Ibid. s. 145f. 
64 Ibid. s. 146. 
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6. Undersökning 
I detta avsnitt kommer resultaten av studien att presenteras. Resultaten presenteras i 

kronologisk ordning utefter frågeställningen. 

6.1. Tillagda och borttagna sekvenser samt personer 

I en adaptation är det svårt att exempelvis få rum med alla sekvenser, dialoger och 

personer som finns i böckerna i det här fallet. Av denna anledning behöver och kan 

regissören, Hellbom i detta fall, välja bort eller lägga till sekvenser eller personer för 

att de ska passa i det nya mediet. 

6.1.1. Boken som använts mest 

Den första boken Pippi Långstrump, har använts mest i filmatiseringen där många 

kapitel och sekvenser är adapterade. Från Pippi går ombord har man också hämtat 

mycket inspiration men inte lika mycket som från den första boken om Pippi. Pippi 

Långstrump i Söderhavet har däremot inte använts mycket då stora delat av bokens 

innehåll inte skildras överhuvudtaget i tv-serien. Man bör däremot vara medveten om 

att det senare gjordes två långfilmer med titlarna Pippi Långstrump på de sju haven, 

Olle Hellbom, Pippi Långstrump på de sju haven, Svensk Filmindustri Beta-film, 

1970, och På rymmen med Pippi Långstrump, Olle Hellbom, På rymmen med Pippi 

Långstrump, Svensk Filmindustri Beta-film, 1970, som kom ut 1970, ett år efter tv-

serien. Dessa filmer innehåller sekvenser och är inspirerade av böckerna de med, en 

studie som inte ryms i denna. I vilken utsträckning filmerna är inspirerade av 

böckerna låter jag vara osagt. 

6.1.2. Borttagna sekvenser ur Pippi Långstrump i adaptationen 

Som sagt har det första verket Pippi Långstrump mest legat till grund för 

filmatiseringen. Däremot är det inte sagt att man inte utelämnat sekvenser i tv-serien. 

Ett helt kapitel har utelämnats, Pippi uppträder som livräddare65. Pippi räddar i detta 

kapitel två barn som riskerar att brinna inne om ingen hjälper dem. Pippi räddar dem 

utan att, som det verkar, förstå att hon gjort en hjälteinsats. Vidare stöter Tommy på 

en argsint tjur när barnen är på utflykt, en sekvens som inte heller filmatiserats, 

förövrigt en av de få sekvenser där Tommy blir rädd och börjar gråta. I 

filmatiseringen har man kombinerat denna utflykt med en klassutflykt som det 

                                                
65 Astrid, Lindgren, Pippi Långstrump, Stockholm: Rabén & Sjögren (1945) 1993, s. 104. 
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berättas om i boken där Pippi hittar en död fågel och leker monster. Tillagt i 

filmatiseringen är att Pippi har gjort flygande drakar och tar med Tommy och Annika 

på en utflykt. Innan vinner hon även över Herr Settergren i pilkastning, vilket även 

det är tillagt. 

Ytterligare en sekvens i filmatiseringen som är en kombination av två sekvenser i 

de böckerna är den när barnen går på marknad och på cirkus. Barnen går på cirkus i 

Pippi Långstrump och på marknad i Pippi går ombord. I tv-serien heter avsnittet 

Pippi går på tivoli, varken cirkus eller marknad. I filmatiseringen har man valt att ta 

med två karaktärer som barnen möter på tivolit; ormtjuserskan fröken Paula, Fräulein 

Paula som hon heter i boken, samt starke Adolf. De två karaktärerna figurerar inte på 

samma marknad eller cirkus i böckerna utan Fräulein Paula arbetar på marknaden och 

starke Adolf arbetar på cirkusen. 

Två sekvenser i boken har man valt att kortat ner. När Pippi får besök av tjuvarna 

dansar man inte schottis. Vidare går Pippi på kafferep hos fru Settergren där hon leker 

med ordet strösocker, vilket rimligtvis inte kan betyda annat än att man ska strö 

sockret på golvet. Detta tillsammans med att fruarna på kafferepet talar illa om sina 

hembiträden är sekvenser som inte filmatiserats. Pippi kan inte heller låta bli att 

berätta om sin mormors hembiträde, Malin, som minsann betedde sig värre än någon 

av de andra fruarnas hembiträden. Slutklämmen är dock att Pippis mormor tyckte 

mycket om sin piga i alla fall, till skillnad från de andra fruarna, hon var en ”prima 

piga”.66  

6.1.3. Borttagna sekvenser ur Pippi går ombord i adaptationen 

När barnen går på marknaden går de även på varieté där Pippi lever sig in i 

handlingen till den milda grad att hon försöker rädda damen som uppträder från en 

elak man. En sekvens som inte har filmatiserats. I tillägg lyckas Pippi att ta fast en 

tiger som rymt, även det en sekvens som utelämnats i filmatiseringen. Den utflykt 

som barnen gör i avsnitt 4 i tv-serien, Pippi ordnar en utflykt, är som tidigare nämnts 

den enda utflykt som barnen gör, bortsett från när de är skeppsbrutna om man kan 

kalla det för en utflykt. I Pippi går ombord följer Pippi däremot med Tommy och 

Annikas skolklass när de ska på skolutflykt. Det är i detta kapitel som Pippi verkligen 

leker monster med alla barn och inte den kombinerade utflykten med Tommy och 

Annika i filmatiseringen.  
                                                
66 Lindgren (1945) 1993, s. 102. 
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På klassutflykten stöter klassen och Pippi på en man som är elak mot sin häst när 

de är på väg till en av elevernas mamma och dricka saft samt äta bullar. Pippi blir arg 

och upprörd över mannens beteende mot hästen och läxar upp honom, en sekvens 

som inte filmatiserad. 

Avslutningsvis i Pippi går ombord får vi möta Pippis pappa, Efraim Långstrump, 

för första gången. Här skiljer sig Hellboms filmatisering från Lindgrens litterära verk. 

I adaptationen befinner sig Efraim på Villa Villekullas veranda när barnen kommer 

hem efter att ha varit skeppsbrutna. Situationen är den omvända i boken, då Efraim 

kommer när barnen är hemma. Det är först nu, när Efraim har kommit hem, som tant 

Pruselius blir varse om att Pippi inte är föräldralös. Mer om tant Pruselius sedan. 

6.1.4. Borttagna sekvenser ur Pippi Långstrump i Söderhavet i adaptationen 

Pippi Långstrump i Söderhavet, är den bok där man har utelämnat mest i 

filmatiseringen. De två och enda sekvenser som faktiskt finns med i filmatiseringen är 

när Pippi har kommit uppfunnit ord spunk samt när barnen äter krummelurpiller. 

Kapitlet där Pippi letar spunk är i början av boken och när barnen äter 

krummelurpiller är precis i slutet. Det som sker emellan dessa sekvenser finns 

överhuvudtaget inte med i filmatiseringen.  

Inledningsvis kommer det en rik herre till Villa Villekulla som funderar på att köpa 

huset, vilken Pippi kastar in i sin bil igen. Han kör med härskarfasoner över Pippi och 

vill prata med herrn som äger huset, för det kan ju inte en liten flicka göra. Vidare 

kommenterar herren Pippis utseende vilket enligt honom inte är beundransvärt. 

Pippi försöker också muntra upp tant Laura, som är på besök hos Tommy och 

Annika. Detta lyckas väl och jag skulle vilja påstå att Pippi får en revansch från 

kafferepet i uppförande då hon lyckas muntra upp tant Laura.  

Fru Rosenblom presenteras för läsaren då hon ska hålla en frågesport på skolan där 

välartade och flitiga barn belönades och mindre välartade och flitiga får stå i 

skamvrån. Här har vi möjligtvis en förlaga till vad som kom att bli tant Pruselius i 

filmatiseringen. 

Att Tommy och Annika blir sjuka i mässlingen skildras heller inte se i Hellboms 

filmatisering. Doktorn ordinerar frisk luft och sol till barnen vilket blir startskottet på 

resan till Pippis pappa på Kurrekurreduttön i Söderhavet. Väl på ön händer många 

roliga saker som självfallet inte heller har filmatiserats. De simmar i havet och dyker 

efter pärlor som de spelar kula med. En dag lämnas barnen ensamma på ön då de 
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vuxna far till en annan ö. Under denna tid får barnen besök utav tjuvarna Jim och 

Buck från vilka Pippi räddar alla barnen och blir hjälte. 

Månader går och barnen åker till slut hem till Sverige, där de precis har missat 

julen. Pippi bestämmer sig för att fira jul i alla fall och bjuder Tommy och Annika. 

Den jul som filmatiserats liknar inte den som beskrivs i boken men det skulle mycket 

väl kunna vara så att Helbom inspirerats av denna sekvens från boken. 

Både den sista boken och det sista avsnittet slutar med att barnen tar 

krummelurpiller och önskar att de aldrig ska bli stora, för då kan de inte leka och ha 

roligt längre. 

6.1.5. Prussiluskan, ett kapitel för sig 

Prussiluskan eller Tant Pruselius som hon egentligen heter är det nog många med mig 

som trodde att hon var en karaktär hämtad från Pippi-böckerna. Faktum är att hon inte 

alls medverkar i böckerna om Pippi.  

Tant Pruselius är med i merparten av alla avsnitt, i åtta stycken. I fem av de tretton 

avsnitt är hon däremot inte med alls, då stora delar av avsnitten inte utspelar sig på 

hemmaplan. Barnen är bland annat på tivoli, på utflykt, ute och leker i snön eller på 

ballongfärd. Detta är platser där vuxna inte är närvarande eller ytterst lite närvarande 

vilket betyder att även tant Pruselius inte heller är det. 

När tant Pruselius syns är det alltid när Pippi beter sig annorlunda och de gånger 

som hon avviker från normerna. Första gången tant Pruselius träffar Pippi leker 

barnen ”inte nudda golv” och Pippi hänger upp och ner i kökslampan. När Pippi är 

bjuden på kafferep hos fru Settergren har hon också svårt att anpassa sig och vet inte 

hur man uppför sig som en ”fin dam”. Även denna gång är tant Pruselius med och 

upplever när Pippi bryter mot normerna.  

När det blir vinter och julmarknad får tant Pruselius syn på Pippi på julmarknaden 

där hon vill att poliserna ska ta med Pippi på barnhemmet. Det är en katt-och-råtta lek 

och jag kan tänka mig att man upplever tant Pruselius som elak som inte åter Pippi 

vara ifred. Vad man däremot senare förstår är att tant Pruselius bara vill Pippi väl och 

att hon ska slippa sitta ensam på julafton. I detta fall, om tant Pruselius står för regler 

och konventioner behöver dessa två ramar inte vara av ondo då hon endast vill Pippi 

väl, även om det går snett. 
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6.1.6. Ytterligare en årstid i filmatiseringen 

I filmatiseringen är julen och vintern tillagd och får stort utrymme. Hela två avsnitt, 

Pippi i den första snön och Pippis jul har filmatiserats där näst intill inget är hämtat ur 

Pippi-böckerna. Exempelvis är sekvenserna där barnen leker i snön och när Pippi 

kastar en gigantisk snöboll efter Dunder Karlsson och Blom är inte med i böckerna. 

Visserligen firar Pippi jul med Tommy och Annika i Pippi Långstrump i Söderhavet, 

men detta är när barnen har kommit hem och de firar för att det missade julen.  

Däremot finns det en teater där pippi firar jul, Jul hos Pippi Långstrump. Litet 

julspel i en akt, tillägnat Rädda barnen67, teatern skrevs redan 1958 men utgavs 1968 

i antologin Pjäser för barn och ungdom, Andra samlingen68. I och med att tv-serien 

kom ut 1969 kan Hellbom och Lindgren mycket väl hämtat inspiration från denna. 

Martin Hellström konstaterar dock att de teaterpjäser som Lindgren skrivit har 

samverkat med böckerna.69 Hellström har också funnit att Lindgren inte någon stans 

framhåller att hon måste vara trogen ett verk. Handlingen kan komma att ändras 

utefter barnens reaktioner, det som uppskattas och fungerar helt enkelt.70 Med detta i 

åtanke är det inte orimligt att anta att filmatiseringen har inspirerats av pjäsen Jul hos 

Pippi och att avsnitt 8, Pippis jul, av denna anledning har inspirerats av pjäsen. 

6.2. Berättarperspektivet 
Berättarperspektiven skiljer sig åt i Lindgrens böcker och Hellboms tv-serie. De 

största skillnaderna och likheterna presenteras i följande avsnitt. 

6.2.1. Vem berättar? 

Både verken och filmatiseringen pendlar mellan ett personligt berättande samt 

dialoger för att driva berättelsen framåt. Vad som skiljer dem åt är däremot valet av 

personligt berättande. Lindgren använder sig av ett tredjepersonsberättande utöver 

dialogerna i sin trilogi när Hellbom använder den andra formen av det personliga 

berättandet i sin filmatisering, jagberättande. Skillnaden torde möjligtvis inte vara 

stora då endast perspektiven i det personliga berättandet skiljer sig åt. Summan av ett 

utbytt berättarperspektiv är däremot ganska avgörande för upplevelsen av vem som 
                                                
67 Astrid, Lindgren, ”Jul hos Pippi Långstrump, Litet julspel i en akt” 1958, e-artikel, 
http://www.bygdeband.se/wp-
content/uploads/uploaded/303/86775_u_manus_jul_hos_pippilangstrump_c1165.pdf (2016-05-16) 
68 Astrid, Lindgren, Pjäser för barn och ungdom – andra samlingen, Stockholm: Rabén & Sjögren 
1968. 
69 Hellström 2015, s. 226. 
70 Ibid. s. 224. 
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berättar. De inledande meningarna i Lindgrens verk Pippi Långstrump lyder som 

följande: 

 
I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg 
ett gammalt hus, och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var nio år, och hon bodde 
där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon, och det var egentligen rätt 
skönt, för på det viset fanns det ingen som kunde säga till henne, att hon skulle gå och 
lägga sig, just när hon hade som allra roligast […]71  

 

Här framgår det att Lindgren använder sig av ett tredjepersonsberättande då hon 

många gånger använder sig av det personliga pronomen hon. Däremot kan det vara 

svårt att skilja den verkliga och den implicita författaren åt då man lätt kan föreställa 

sig Lindgrens berättarröst under läsningen av hennes verk. Detta kan ha att göra med 

att i andra filmatiseringar av Lindgrens verk är det de facto Lindgren själv som är 

berättarrösten som exempelvis i Emil i Lönneberga, Hellbom, Olle, Emil i 

Lönneberga, Sveriges Television, 1975, även den regisserad av Hellbom. De 

inledande meningarna i Hellboms filmatisering skiljer sig från de inledande raderna i 

Lindgrens verk:  
 

Annikas röst: Det här, det är min storebror. Han är nio år och heter Tommy. 
Tommys röst: Och det här, det är min lillasyster Annika. Hon är bara åtta. 
Fru Settergren syns i bild. 
Annikas röst: Det här, det är våran mamma. 
Herr Settergren trallar och syns i bild. 
Tommys röst: och våran pappa.72 

 

Visserligen kan detta tolkas som att berättelsen berättas i ett tredjepersonsberättande 

då de personliga pronomen han och hon förekommer men dessa används endast när de 

talar om varandra. I en senare sekvens är det tydligare att det rör sig om ett så kallat 

jagberättande, eller kanske det ska kallas viberättande: 

 
Annikas röst: Det här, det är vårat hus. Och bara en liten, liten bit från vårat hus ligger 
Villa Villekulla. Men där bor ingen alls. Det är alldeles tomt i huset. Och det är dumt 
tycker vi. För det huset är så skojigt. 73 

 

I filmatiseringen är det tydligt att det är Annika eller Tommy som står för 

berättandet, jagberättande, vilket skiljer sig från tredjepersonsberättandet i 

                                                
71 Lindgren (1945) 1993, s. 5. 
72 Hellbom 1969, tid: 00:40. 
73 Ibid, tid: 1:36. 
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böckerna. Däremot drivs historien framåt av alla dialoger som finns i både trilogin 

och i filmatiseringen. 

6.3. Personskildring ur ett genusperspektiv 

Hur genus skildras i böckerna och i filmatiseringen skiljer sig inte mycket även om 

det har gått 24 år mellan filmatiseringen och när den första boken publicerades. Man 

kan tänka sig att det var mindre accepterat att bryta mot exempelvis könsstereotyper i 

mitten av 40-talet än i början på 70-talet. När böckerna om Pippi publicerades på 40-

talet var de banbrytande och före sin tid. När tiden kom i kapp på 70-talet behövde 

man möjligtvis inte göra så stora ändringar vad gäller en personskildring, den om 

Pippi. Många andra personskildringar känns dock förlegade i dagens mått mätt och 

borde även ha gjort det på 70-talet enligt min mening. Om de kändes lika förlegade på 

70-talet som de gör nu låter jag vara osagt.  

Som tidigare nämnts om begreppet adaptation är äldre verk ofta i behov av 

diverse omredigeringar74 som språk eller exempelvis persongestaltningar som kan 

uppfattas kränkande. I filmatiseringen av Pippi har man exempelvis klippt bort att 

Efraim Långstrump är ”negerkung” i Söderhavet till att han nu är kung.75 Men att 

omredigera karaktärers personlighet skulle betyda att man inte bara adapterar verket 

utan även skriver om det. Med detta sagt skulle det kunna vara en förklaring till varför 

Hellbom exempelvis inte har ”tuffat till” Annika mer i filmatiseringen än i böckerna. 

6.3.1. Männen i Pippi Långstrump 

Perssons studie kring persongestaltningarna i Lindgrens verk visade på att mammor 

ofta är hemmafruar eller låginkomstintagare och papporna ofta arbetar samt har högre 

inkomst. Detta syns i både böckerna och filmatiseringen av Pippi Långstrump. Utifrån 

det dualistiska tänkandet är män i regel oftast lekfulla, högljudda och tar plats medan 

kvinnorna är det motsatta.  
 

Och så spelade Fridolf på sitt dragspel, kung Efraim dunkade på sin trumma, och alla 
barnen blåste i sina lergökar.76 
 

Herr Settergren visar även han upp en lekfull sida i filmatiseringen:  
 

                                                
74 Skønsberg 1982, s. 23. 
75 Hellbom 1969, tid: 14:08 
76 Astrid, Lindgren, Pippi Långstrump går ombord. Stockholm: Rabén & Sjögren (1946) 2003, s.117 
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Hej barn! Jaså barn kastar ni pil? Hämta pilarna så ska jag ge er en liten snabblektion.77 
 

Ett exempel på en burdus och nedlåtande man som tar mycket plats är den rika herren 

som vill köpa Villa Villekulla av Pippi, som förövrigt inte gestaltas i filmatiseringen. 
 

Kvinnfolk förstår sig inte på affärer.78  
 

Vidare är det även många män i böckerna och filmatiseringen som har ”typiskt 

manliga” yrken som doktorn, apotekaren, poliserna, tjuvarna, järnhandlaren, prosten, 

Efraim Långstrump som kung och hans besättning.  

När det kommer till de lekfulla männen, som Persson talar om, finns det en del 

karaktärer som passar in i denna beskrivning. Här har vi självklart Efraim Långstrump 

som bryter arm och leker med barnen. I filmatiseringen finns även en sekvens där 

Herr Settergren kastar pil med barnen. Poliserna Kling och Klang samt tjuvarna 

Dunder Karlsson och Blom visar även de på mer lekfulla sidor även om det oftast 

luras in i lek och att det sker ofrivilligt.  

Skillnad i genus blir framförallt synligt barnen emellan, då ytterligheterna Tommy 

och Annika ständigt kontrasterar varandra där Pippi är någonting mitt emellan. Både 

Tommy och Annika agerar utefter ett performativt genus och det dualistiska 

tänkandet då de på många vis är varandras motsatser. Tommy tillskrivs oftast manliga 

karaktärsdrag:  
 

Tommy gick modigt fram och försökte fösa bort henne […] 79 
 

[…] men i håret hade hon stuckit in några röda och vita blommor för att bli lite finare. 
Det hade Annika också gjort. Men inte Tommy. Ingenting kunde förmå honom att 
sätta blommor i håret.80  

 
”Tjut inte”, sa Tommy ilsket. ”Du skämmer ut oss inför alla människorna här!”81 

 

Men Tommy visar även en kvinnlig sida utifrån det dualistiska tänkandet: 
 

Tommy hade gråtit lite. Han hade ett sår på ena armen, men Annika hade virat om sin 
näsduk, så det gjorde inte ont längre.82 

 

                                                
77 Olle, Hellbom, Pippi Långstrump, Sveriges Television 1969, ”Pippi flyttar in i villa Villekulla”, tid: 
0:35. 
78 Astrid, Lindgren, Pippi Långstrump i Söderhavet, Stockholm: Rabén & Sjögren (1948) 2003, s. 12. 
79 Lindgren (1945) 1993, s. 63. 
80 Lindgren (1948) 2003, s. 71. 
81 Astrid, Lindgren, Pippi går ombord. Stockholm: Rabén & Sjögren (1946) 2003, s. 126. 
82 Lindgren (1945) 1993, s. 68. 
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Tommy ville inte visa, att han var rädd, och på sätt och vis ville han gärna se en gast.83 
 

De manliga karaktärerna bryter inte ofta eller mycket från varken det dualistiska 

tänkandet eller det performativa genuset. Endast Tommy gör det då han ibland visar 

rädsla eller är ledsen. 

6.3.2. Kvinnorna i Pippi Långstrump 

Som männen så bryter inte heller kvinnorna från det dualistiska tänkandet utifrån ett 

genusperspektiv eller det performativa genuset. Kvinnorna har även de typiska 

”kvinnoyrken” med lägre status än de som oftast ses som mansdominerade yrken. Vi 

möter fröken, butiksbiträdena i tygaffären, i godisaffären och i parfymeriet. Fru 

Settergren som är hemmafru har även hon en ”kvinnlig” sysselsättning.  

Inte heller Annika är en karaktär som uppför och klär sig på något annat vis än 

stereotypiskt. I böckerna beskrivs Annika som lyder: 
 

[… ] sa hon till Annika som gick där så fin med ljusa silkelockar, skär klänning och 
små vita skinnskor.84  
 

Till skillnad från böckerna har Annika aldrig på sig klänning eller har några lockar i 

håret i filmatiseringen. Oftast har hon gul t-shirt och rosa byxor på sig, vid ett tillfälle 

en plisserad rosa kjol, färgen på kläderna är dock fortfarande stereotypiskt flickigt. 

Vad som är intressant är att Tommys utseende inte beskrivs lika ingående som Pippi 

eller Annikas. Man kan dra en slutsats att flickor inte bara är sin personlighet utan 

även sitt utseende. 

När det kommer till Annikas personlighet har hon den motsatta i jämförelse med 

både Tommy och Pippi även om de ibland visar tendenser på att vara rädda. 
 

Annika var först rädd och ville inte, men när hon såg hur roligt Tommy och Pippi 
hade, så fick Pippi lyfta upp henne på hästryggen också.85 

 

”Ja men jag då”, sa Annika klagande. ”Jag törs inte bli sjörövare. Vad ska jag då 
göra?” ”Å, du kan följa med i alla fall”, sa Pippi. ”Och dammtorka på fortepianot”.86  
 

Och i filmatiseringen: 
 

                                                
83 Lindgren (1945) 1993, s. 123. 
84 Ibid. s. 66. 
85 Lindgren (1945) 1993, s. 36. 
86 Lindgren (1946) 2003, s. 91. 
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Annika: Men va ska ja göra då? Ja törs inte bli sjörövare. 
Pippi: Äh, du kan följa me ändå, du kan städa och damma pianot.87 

 

Kvinnor överlag i både böckerna och filmatiseringen visar upp en viss osäkerhet 

tillskillnad från männen som oftast är självsäkra och kan sin sak. Fru Settergren är 

orolig över om Pippi verkligen kan ta hand om barnen på en utflykt, Pippi har då 

precis vunnit över herr Settergren i pilkastning och han är övertygad om att det kan 

hon.  
 

Fru Settergren: Sven, Sven lille? 
Herr Settergren: Mm, va? Ja? 
Fru Settergren: Tror du verkligen att Pippi kan ta hand om barnen ordentligt? 
Herr Settergren: Aaa, tänk att det tror jag.88 
 

Pippi bevisar här att hon är bra på sport, någonting som ofta män anses vara bra på, 

och då måste hon ju kunna ta hand om barnen. Vad som är märkligt är att när Pippi 

visar att hon är duktig på en ”manlig syssla” är det självklart att hon kan se efter 

Tommy och Annika. Barnpassning brukar ses som en kvinnlig sysselsättning vilket 

gör att det hela blir paradoxalt. 

Att kvinnor tenderar vara mer osäkra än männen syns när Pippi och Tommy och 

Annika går i affärer och frågar efter spunk. I böckerna är det dock tydligare att 

kvinnorna tenderar att vara mer osäkra än männen. Pippi frågar fröken i kassan på ett 

konditori om de har spunk och får svaret:  
 

Det tror jag inte vi har.89 
 

Mannen i järnaffären som får samma fråga, om de har spunk vill inte gärna visa att 

han inte vet vad det är och att han inte säljer spunk. 
 

”Nu ska vi se”, sa han och kliade sig bakom örat, ”nu ska vi se.” Han tog en järnkratta 
och räckte den till Pippi. ”Duger den här” frågade han.90 
 

I filmatiseringen är det däremot inte lika tydligt att kvinnor skulle vara mer osäkra än 

män. I samma avsnitt som återgivits ovan ser det annorlunda ut i filmatiseringen. 
  

Kvinnan i godisaffären: Spunk? Det har vi tyvärr inte.91 

                                                
87 Hellbom, Olle, Pippi Långstrump, Sveriges Television 1969, ”Pippi är skeppsbruten”, tid: 18:14. 
88 Hellbom, Olle, Pippi Långstrump, Sveriges Television 1969, ”Pippi ordnar en utflykt”, tid: 04:30. 
89 Lindgren (1948) 2003, s. 31. 
90 Ibid. s. 32f. 
91 Hellbom, Olle, Pippi Långstrump, Sveriges Television 1969, ”Pippi letar efter spunk”, tid:15:03. 
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Mannen i järnaffären: Spunk? Vad är det för nått?92 

6.3.3. Pippi bryter mot normen 

Pippi är starkast i världen, det är allmänt känt. På baksidan av boken Pippi 

Långstrump beskrivs hon som så att hon är:  
  

Den starkaste och snällaste och roligaste och rikaste flickan i hela världen. 93 
 

Bara genom att läsa dessa rader blir det tydligt att Pippis karaktärsdrag är en 

blandning av manliga och kvinnliga. Till Skillnad från Tommy och Annika, som är 

typiska stereotyper utifrån det dualistiska tänkandet går det inte att placera Pippi 

varken som en typiskt kvinnlig eller manlig karaktär. Det finns exempel på att Pippi 

både har kvinnliga och manliga karaktärsdrag. 
 
”Jag tycker inte, du har något vidare fint sätt mot damer” sa Pippi. Och så lyfte hon 
honom på sina starka armar högt uppe i luften, och sen bar hon honom fram till en björk 
som växte där och hängde honom tvärs över en gren.94 
 
Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rätt 
ut. […] Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade sytt den själv.95 

 

Pippi bryter mot stereotypen, en liten flicka som kan lyfta en pojke med sina starka 

armar, hon har även flätor och klänning på sig, som hon sytt själv. Pippi bryter och 

håller fast vid könsstereotyper vilket gör det svårt att benämna henne som kvinnlig 

eller manlig. Ett målande citat som befäster att Pippi antingen är totalt ovetande om 

vad könsstereotyper är eller att hon inte ser dem som ett problem är på cirkusen: 
 

”Nämen, det kan du väl ändå inte”, sa Annika. ”Det är ju världens starkaste karl!”  
”Karl ja” sa Pippi. ”Men jag är världens starkaste flicka, betänk det!”96 

 

Som Edström ifrågasatte är det svårt att befästa en identitet på Pippi. Hon är varken 

typiskt manlig eller kvinnlig och inte heller vuxen eller ett barn. Att hennes kön, inte 

det biologiska, är svårt att fastställa känns befriande. Vad som upplevs som varken 

befriande eller nydanande är att hon varken är en vuxen eller ett barn. Jag håller med 

tant Pruselius att hon inte borde vara ensam, alla borde ha någon som ser efter en när 

man är liten. Samtidigt upplevs hennes föräldralöshet som en frihet, då hon får 

bestämma och göra vad hon vill.  
                                                
92 Hellbom 1969, tid: 16:01.  
93 Lindgren (1945) 1993. 
94 Lindgren (1948) 2003, s. 25. 
95 Lindgren (1945) 1993, s. 9. 
96 Ibid. s. 79. 
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Pippi växlar ideligen mellan att vara Tommy och Annikas lekkamrat men också en 

föräldragestalt. En aspekt som försvårar ytterligare att bestämma huruvida hon är 

vuxen eller ett barn. I avsnitt 10, Pippi är skeppsbruten, tar Pippi tant Pruselius roll. 

Tant Pruselius ska vara barnvakt åt Tommy och Annika, men Pippi tar med dem och 

leker skeppsbrott istället. Pippi tar tant Pruselius roll som föräldragestalt. Pippi visar 

prov på att hon kan ta hand om andra och sig själv i böckerna och i tv-serien 

upprepade gånger. Precis som Edström iakttagit kan man ifrågasätta Pippis identitet, 

är hon vuxen eller ett barn? 97  

                                                
97 Edström 2007:4, s. 7. 



 27 

7. Diskussion 
Uppsatsens syfte var att göra en adaptationsanalys där tillägg och bortval, 

berättarperspektiv och personskildringar skulle undersökas. Jag ville undersöka i vilka 

avseenden böckerna och filmatiseringen liknade samt skilde sig från varandra på 

dessa områden. Det visade sig att verken stundtals skilde sig från varandra men även 

liknade varandra i många avseenden.  

Att mycket inte har filmatiserats från Pippi Långstrump i Söderhavet och även 

flera delar från Pippi Långstrump går ombord är tydligt, hur det kommer sig kan man 

endast spekulera i. Det skulle exempelvis kunna röra sig om brist på utrymme i 

filmatiseringen eller av ekonomiska skäl. Det som utelämnats kom senare att bli 

utgångspunkten för de kommande filmerna På rymmen men Pippi Långstrump och 

Pippi Långstrump på de sju haven.98 

Två andra sekvenser som lagts till i filmatiseringen utspelar sig på vinterhalvåret, 

en årstid som inte överhuvudtaget skildras i böckerna med undantag när barnen reser 

till Söderhavet. Huruvida det kommer sig att Hellbom och Lindgren har valt att lägga 

till en årstid kan jag inte säga. Då tv-serien visades mellan februari och april kan det 

rimligtvis inte röra sig om att man ville sända ett jul-och-vinter avsnitt i samband med 

julen. 

Det största tillägg som gjorts i filmatiseringen är, enligt min mening, karaktären 

tant Pruselius. En helt ny karaktär har tillkommit i filmatiseringen. Det är 

anmärkningsvärt med tanke på att Lindgren avfärdat tidigare adaptationer då hon inte 

godtog karaktärer som tillkommit. Faktum är att det var Lindgren själv som skrev in 

tant Pruselius i manuset, endast för att filmen hade tyska finansiärer. På grund av 

detta lades tant Pruselius till i manuset, spelad av en tyska.99 

Tant Pruselius närvaro i filmatiseringen fyller, enligt mig, ett syfte. Hon förstärker 

känslan av att Pippi är ett fritt barn som gör som hon vill. En frihet som tant Pruselius 

försöker ta ifrån henne genom att sätta henne på barnhem. Enligt min uppfattning blir 

man påmind om verkligheten när tant Pruselius knackar på dörren. Man blir påmind 

om att barn inte kan/ska ta hand om sig själva. Konventioner och regler skulle kunna 

vara synonymt med Tant Pruselius då det är det som, enligt mig, hennes karaktär 

symboliserar. Tant Pruselius avbryter ideligen barnens lek och påminner om att man 
                                                
98 Astridlindgren.se, Verken – filmerna, e-artikel, http://www.astridlindgren.se/sv/verken/filmerna/har-
kommer-pippi-langstrump (2016-05-17). 
99 Ibid. 
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inte får eller ska bete sig på olika vis. Hon tar också hjälp av poliserna Kling och 

Klang när de ska ta med henne till barnhemmet. Med andra ord kan man anta att hon 

arbetar/är allierad med polisen, en symbol för det som är rätt och riktigt. Tant 

Pruselius är den som främst försöker rätta Pippi utefter könsstereotyperna, hur en fin 

flicka ska bete sig.  

Vidare ser berättarperspektiven helt klar olika ut i böckerna i jämförelse med 

filmatiseringen. I böckerna är det ett tredjepersonsberättande och i filmatiseringen ett 

jagberättande eller ”viberättande”. Anledningen till denna skillnad, att Hellbom valt 

en annan typ av berättande har ej framgått. I andra filmatiseringar som exempelvis 

Emil i Lönneberga100 är det tredjepersonsberättande, där Astrid Lindgren själv är den 

som berättar. Hursomhelst, är det Tommy och Annika som står för berättandet i 

filmatiseringen Pippi Långstrump. Vad jag anser att detta förstärker för upplevelsen 

är att man i filmatiseringen får en känsla av att vara med barnen, då Tommy och 

Annika talar till tittaren. Vid läsningen av böckerna infinner sig en annan känsla, att 

sitta och lyssna bredvid en vuxen som läser en saga. 

Personskildringarna har inte ändrats mycket från böckerna till filmatiseringen. 

Anledningen till detta skulle kunna vara att Lindgren skrivit manuset och därmed inte 

velat ändra sina personskildringar. Om det skulle röra sig om större ändringar i 

personskildringen så har hävdar jag att det snarare rör sig om en omredigering eller 

omdiktning som Skønsberg kallar det. Föga förvånande är alla kvinnor och män 

mestadels är könsstereotypiska. Männen är lekfulla och i regel högljudda och befinner 

sig oftast utanför hemmet och kvinnor är mer tillbakadragna och eftertänksamma samt 

befinner sig på hemmaplan. Utifrån ett dualistiskt tänkande har Tommy och Annika 

betett sig näst intill exakt så som de förväntas göra, med undantaget att Tommy visat 

rädsla och Annika varit modig. Pippi är en blandning och bryter mot alla normer, men 

är till utseendet mer kvinnlig än manlig. Hennes person är en salig blandning av olika 

manliga och kvinnliga karaktärsdrag. Jag anser däremot att Pippi är än mer upprorisk 

och vild i filmatiseringen än i böckerna. Om detta har med inspelningsårets tidsanda 

och att hon vid den tidpunkten torde blivit mer accepterad för sitt revolutionära 

uppförande är svårt att säga. Har hon kanske till och med blivit mer lik sin förlaga 

”ur-Pippi”101 vid inspelningen? 

                                                
100 Olle Hellbom, Emil i Lönneberga, Sveriges Television, 1975 
101 Astrid, Lindgren, Ur-Pippi originalmanus, Stockholm: Rabén & Sjögren 2007. 
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7.1. Böckerna eller filmatiseringen? 
Man kommer bli överraskad om man läser böckerna och sedan ser filmatiseringen om 

man har föreställningen att de två verken skulle vara identiska. Däremot är det inte 

sagt att man skulle bli besviken att handlingen är nerkortad och att vissa sekvenser 

fogats samman till en kortare sekvenser. Vad gäller personskildringarna är de alla väl 

tolkade då de inte skiljer sig mycket från Lindgrens böcker, med undantag av tant 

Pruselius. Jag anser att man definitivt bör läsa böckerna om Pippi då det enligt min 

utsago hör till den svenska barnlitteraturens kanon. Jag anser även att man bör se 

filmatiseringen då även den tillhör någon slags kanon vad gäller TV-serier för barn. 

Avslutningsvis vill jag tillägga att den filmatiserade Pippi Långstrump visserligen 

är amputerad, men inte så mycket att hon inte kan gå.  
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9. Bilaga 
 

Tabell. 1      Manliga och kvinnliga karaktärsdrag 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

 

Figur 1. Exempel på karaktärsdrag som ofta tillskrivs män/pojkar  

respektive kvinnor/flickor. 

 


