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   Abstract 

David Ohlsjö (2016). Tomtemaskinen: En jämförelse mellan tv-serie, bok och film 

(The mechanical Santa: A comparison between the television series, book and film). 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Early Years 

Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, 

Education and Social Sciences. 

Moving pictures surround human beings on a daily basis, in television and the 

internet. Many written stories are adapted into a visual media. This makes it 

important to gain knowledge about what happens when a story changes from one 

media to another. The purpose of this study is therefore to compare three adaptations 

of the story Tomtemaskinen, one book and two filmic versions. The results are based 

on a comparative analysis concerning some of the main differences and similarities 

between the three adaptations, regarding the narrative structure. Specific narrative 

content and the episodic traits of the book and movie are also investigated in this 

essay. This study reveals that the making of the main plot has seen some changes. 

With regards to the movie, there is also somewhat of an antagonist, which might 

have something to do with the specific media. Another conclusion is that many of the 

side stories from the television series has been excluded, especially in regards to the 

movie. One big addition has also been made to the movie, there has been a big side 

plot added to it, which serves the movie by holding it together. All three of the 

adaptations also has very similar aspect when it comes to depicting the emotional 

ponderings of Pettson, one of the main characters.  
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1. Inledning 
De finns på tv, internet, i telefonen och på biografen, rörliga bilder omger oss dagligen. I 

varierande utsträckning når de ut till en bred publik. John-Henri Holmberg (2006, s. 9) skriver 

i boken Filmtema, att filmvärlden med sin riklighet har något att erbjuda alla, den har något 

att erbjuda oberoende av personens intressen, inriktning, synsätt och värderingar. Det finns 

således en bred potential i filmmediet, liksom det finns goda skäl till att använda tryckt 

litteratur i klassrumssituationer. Magnus Persson (2012, s. 175) framför några sådana skäl i 

den statliga utredningen SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare – en 

forskningsantologi. Persson presenterar nyckelbegrepp som han menar läsningen i skolan kan 

förankras i, bland annat begreppen demokrati och narrativ fantasi. Litteraturen som används 

ska utmana våra käraste värderingar och åsikter om demokrati. Det medför att läsaren får 

tillfälle till att tänka och känna. Gällande begreppet narrativ fantasi refererar Persson till 

Nussbaum (1997), som han hämtat begreppet ifrån. Begreppet innebär att läsaren genom 

litteraturen kan göra perspektivbyten, i fråga om kulturella, politiska och etiska skillnader. Att 

kunna göra perspektivbyten är enligt Persson en omistlig demokratisk förmåga, genom dessa 

perspektivbyten är syftet att skapa kritiskt tänkande världsmedborgare (Persson, 2012, s. 176).  

Det är av stor vikt att våga se litteraturens förhållande till andra medier poängterar Persson 

(2012, s. 176). I nutiden kan det också vara svårt att se medier som separata, ofta går de 

tryckta och de filmatiserade medierna hand i hand med varandra. Inte alltför sällan är det en 

fråga om adaption. Det vill säga att en film eller serie har en litterär förlaga, eller tvärtom, att 

en bok har en filmatiserad förlaga. Adaptioner som inte alltid sker helt friktionsfritt.  

Robert Stam (2005, s. 3) skriver i boken Literature through Film: Realism, Magic, and the art 

of Adaptation om adaptioner mellan olika medier. Stam framhåller att när en litterär förlaga 

blir filmatiserad så finns det en klassisk och återkommande kritik: Boken var bättre. Ofta är 

kritiken väldigt dömande gentemot filmen, filmatiseringen framhålls som en björntjänst 

gentemot det litterära verket och beskrivs ibland med ord såsom otrohet och skändning. De 

starka uttrycken, menar Stam, ger uttryck för en intensiv besvikelse som kan kännas av när en 

filmskapare misslyckats med att fånga det som uppfattats av läsaren som det grundläggande 

budskapet, tematiken och andra estetiska värden från den litterära förlagan. Erik Hedling 

(2002) skriver också om den kritik som framhålls när romaner blir filmer, vilket presenteras i 

antologin Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel. Enligt Hedling (2002, s. 229-230) är 

problemet att vid läsning av romaner så visualiseras texten i ens inre, det sker en individuell 

tolkning av innehållet. När detta verk sedan filmatiseras sker denna tolkning av någon annan, 
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av filmregissörer och deras medarbetare. Hedling framhåller att filmskapare måste förhålla sig 

till en mängd faktorer, men kanske främst budget och tidsrymd. Filmatiseringen har en budget 

som bör hållas, och den tidsrymd som filmen har till sitt förfogande medför att vissa element 

helt enkelt bantas ned för publikens skull.  

Skälen till en studie såsom den föreliggande kan härledas till många saker. Dels är den aktuell 

då visuella medier konsumeras i stora mängder av många människor, dels finns det goda skäl 

för både lärarstudenter och yrkesverksamma lärare att sätta sig in i och undersöka berättelser 

av olika medietyper. Undersöka hur berättelser faktiskt tar sig i uttryck genom olika 

medieformer. Att känna till medier, och hur dessa fungerar, är viktigt för att kunna 

implementera och arbeta med dem i undervisningssammanhang. För vad sker egentligen med 

en berättelse när den kommer i en ny tappning, exempelvis en bok som filmatiserats? Den 

frågan har legat till grund för det här arbetet, vilket går ut på att jämföra olika verk som 

behandlar samma berättelse – Pettson och Findusberättelsen Tomtemaskinen, av Sven 

Nordqvist. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som sker när en berättelse ändrar form, i detta 

fall från tv-serie till bok till film. I den här uppsatsen jämförs den tv-sända julkalendern, 

bilderboken och den tecknade filmen ”Tomtemaskinen”, dessa verk är berättelser med 

karaktärerna Pettson och Findus. Syftet är att jämföra dem på basis av vilka likheter och 

skillnader de olika bearbetningarna har gällande berättarstrukturen. Förhoppningen är att 

denna uppsats kan ge upphov till mer kunskap angående vilka konsekvenser olika 

bearbetningar har för berättelsens utförande. Didaktiska implikationer kommer också att 

beröras i viss utsträckning i diskussionsdelen av föreliggande studie. Utifrån ovanstående 

syfte har följande frågeställningar använts: 

 Vilka ändringar, tillägg och strykningar har gjorts i innehållet för att anpassa 

berättarstrukturen till mediet? 

 Hur har den episodiskhet som den ursprungliga kalendern bygger på förts över till bok och 

film? Och har den förts över eller helt enkelt ersatts av något annat? 

 Vilka likheter och skillnader har de olika bearbetningarna gällande berättarstrukturen? 

 Vad är specifikt för serien, boken och filmen? Ter sig detta specifika i så fall som något rent 

mediemotiverat eller som ett medvetet konstnärligt val? 
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1.2 Disposition   
Föreliggande studie är upplagd på följande vis. Först kommer en begreppsdefinition av ordet 

adaption. Den följs av avsnitt två, ett metodavsnitt, där studiens tillvägagångssätt, metodkritik 

och materialöverväganden presenteras. Därefter presenteras de tre adaptionerna av 

tomtemaskinen, dessa utgör studiens grundmaterial. I avsnitt tre, studiens bakgrund, 

behandlas först en allmän del gällande tidigare studier om adaptioner och Sven Nordqvist, 

viss information ges också om författaren och illustratören Nordqvist. Efter den allmänt hållna 

introduktionen i bakgrundsavsnittet redogörs för de begrepp som använts ur boken 

Barnbokens byggklossar av Maria Nikolajeva (2004) samt begrepp från Åsa Jernudds (2010) 

artikel Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv. Vidare i bakgrunden anknyts det till Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), samt tidigare studier. I det fjärde 

avsnittet, studiens resultatdel, jämförs utvalda scener ur de tre verken som ligger till grund för 

studien. Först behandlas skillnader i form av ändringar, tillägg och strykningar, därefter 

verkens likheter, episodiska karaktär och specifika drag. I det femte avsnittet, diskussionen, 

anknyts begreppen inhämtade från Jernudd (2010) och Nikolajeva (2004), till vissa scener 

från resultatet. Där förs också en mindre diskussion om didaktiska implikationer. Slutligen 

följer en sammanfattning av studien i avsnitt sex. 

 

1.3 Begreppsdefinition – Adaption 
Många begrepp inom forskning har ett flertal olika innebörder, beroende på vilken källa som 

används för att utröna begreppsinnebörden. Ett sådant begrepp är ”adaption”. Åtskilliga 

definitioner finns för vad detta begrepp egentligen innebär. I föreliggande studie är 

definitionen hämtad från Thomas Leitch (2012). Fritt översatt lyder den för studien använda 

definitionen: Adaptioner är uteslutande intermediala och inbegriper överföringen av narrativa 

beståndsdelar från ett medium till ett annat (Leitch, 2012, s. 91).   
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2. Metod 
För att kunna undersöka berättarstrukturen i de utvalda studieobjekten utgår studien från 

Nikolajevas (2004) verk Barnbokens byggklossar samt Jernudds (2010) artikel Filmanalys i 

ett filmpoetiskt perspektiv. Studien riktas in mot det som Nikolajeva (2004) skriver om intrig, 

konflikt och händelser. Av hänsyn till de utvalda verkens genre och studiens syfte, redogörs 

det inte för alla begrepp de båda författarna presenterar. Eftersom detta är en jämförande 

studie så appliceras Nikolajevas begrepp på de tre verken, detta för att studieobjekten delar en 

gemensam intrig. En närmare presentation av de begrepp som Nikolajeva använder för att 

beskriva intrig och händelser och följer under avsnitt 3.2. Jernudds (2010) tillvägagångssätt 

för filmanalyser presenteras närmare under avsnitt 3.3. De begrepp som är aktuella kommer 

att kopplas till vissa scener först i diskussionen. Det är följaktligen i diskussionen som ett mer 

analyserande grepp tas. Resultatdelen är mer redogörande och jämförande av utvalda 

filmscener och bokpassager. 

Gällande analysen av de filmiska studieobjekten, det vill säga julkalendern och filmen, 

kommer även Jernudds (2010) verktyg för filmpoetiska analyser att användas. I analysen 

kommer frågan gällande skillnader och frågan om ändringar, tillägg och strykningar i 

innehållet att behandlas samtidigt. Likheter, verkens episodiskhet och specifika inslag 

behandlas var för sig. Rubriker används för att specificera och strukturera resultatet. Eftersom 

julkalendern är originalverket bland de tre utgår också analysen från denna. I praktiken 

innebär detta att serien nämns först under alla kategorier och att strykningar behandlar sådant 

som finns i serien, men inte i de andra verken. 

Med utgångspunkt i Nikolajevas (2004) och Jernudds (2010) begrepp och ramverk, har denna 

undersökning gjorts. Det praktiska tillvägagångssättet för den föreliggande uppsatsens analys 

och jämförande är taget från Jernudd (2010). Jernudd (2010, s. 295) skriver om segmentering 

som startpunkten för en analys. Detta innebär att filmerna skrivs ned scen för scen och på det 

viset är det möjligt att bena ut den narrativa strukturen. För att möjliggöra den föreliggande 

uppsatsen har en noggrann segmentering över serie och film gjorts – boken har i sin tur istället 

närlästs och markeringar har gjorts utifrån studiens frågeställningar. Segmenteringen som 

gjordes av film och serie registrerade i vilken miljö scenen utspelar sig i berättelsens värld, 

vad som sker, och vilka fiktiva karaktärer som är delaktiga i scenen. Sedan användes dessa 

segmenteringar och markeringarna i boken, för att upptäcka likheter och skillnader mellan 

verken. Segmenteringen, den noggrant nedskrivna delen, är inte med i denna uppsats. 
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Segmenteringen har uteslutits på grund av att den tar många sidor i anspråk, och för att det är 

utvalda scener som jämförs.  

I föreliggande uppsats diskussionsavsnitt analyseras ett antal utvalda scener närmare. Dessa 

har valts ut från resultatdelen utifrån de frågeställningar som finns. Några scener och personer 

från serien, boken och filmen återkommer också på olika platser i resultatet. Detta för att de 

faller in under olika kategorier utifrån frågeställningarna. Under resultatdelens olika rubriker 

nämns serien, boken och filmen i den ordningen, när någon scen jämförs. Att verken 

presenteras i en specifik ordning är för att göra det praktiska arbetet mer enkelt och 

systematiskt, samtidigt som det kan underlätta för läsaren genom att texten inte blir 

fragmentarisk och hoppig. Värt att poängtera är att det finns fler likheter och skillnader 

gällande filmiska scener och bokpassager i adaptionerna. Inom ramen för detta arbete måste 

dock ett urval av scener och bokpassager göras, då det inte skulle vara möjligt att jämföra 

precis allt som skiljer verken åt. Urvalet gjordes utifrån observationer gjorda under 

segmenteringen och närläsningen. Det fanns också vissa urvalskriterier, ändringar behandlar 

sådant som finns i alla adaptionerna, men som skiljer sig mellan verken. Tillägg är sådant som 

tillkommit sedan serien blivit bok respektive film, och strykningar är sådant som tagits bort 

utifrån serien. Värt att poängtera är också att det under rubriknummer 4.6 förekommer en viss 

spekulation, i ett försök att besvara frågeställningen som gäller verkens specifika inslag. 

Under rubrik 4.6, samt i diskussionen förekommer inte heller tidskoder eller sidnummer, då 

dessa redan finns utskrivna under andra rubriknummer. 

I resultatet kommer det således refereras till serien, boken och filmen. Dessa benämningar 

avser alltid den teve-sända julkalendern Gubben Pettson – Tomtemaskinen (1993) regisserad 

av Torbjörn Ehrnvall, boken Tomtemaskinen av Sven Nordqvist (1994; i föreliggande studie 

citeras en version tryckt 2011) samt filmen Pettson & Findus – Tomtemaskinen (2005) 

regisserad av Jørgen Lerdam och Anders Sørensen. När specifika passager och händelser i 

boken nämns kommer sidhänvisning att användas. Då det refereras till serien eller filmen sker 

hänvisning genom att det refereras till avsnitt och tidpunkt. Den tidskod som används ser ut 

som följande (HH:MM:SS-HH:MM:SS) – det vill säga timme, minut och sekund, ibland 

anges bara en tidpunkt, detta då den specifika scenen bara nämns i förbifarten. Serien som 

kommer att analyseras är en två-disks version i DVD-form, där avsnitt 1-12 finns på en disk, 

och avsnitt 13-24 på en annan. Likaså är filmen en DVD, dock på en skiva. Om berättelsen 

finns att tillgå på andra sätt exempelvis via äldre VHS eller via internet, kan det medföra att 

tidskoderna inte stämmer överens, då dessa utgår från ovanstående DVD-versioner.  
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2.1 Metodkritik  
I föreliggande studie ligger fokus på att försöka jämföra innehållet i de tre adaptionerna av 

Sven Nordqvists berättelse om tomtemaskinen. Det är viktigt att poängtera att det inte är allt 

innehåll som jämförs, utan det har skett ett urval utifrån frågeställningarna. Att visst innehåll 

inte tas upp, kan härledas till det faktum att arbetet måste begränsas till sidantalet. Det måste 

också poängteras att detta är en mindre studie, och att de generaliseringar som görs här inte 

gör anspråk på en allmängiltig sanning. Studien ska snarare läsas med tanken att adaptioner 

kan se ut såhär, inte att de alltid gör det. Sedan kanske det kan ifrågasättas att utgångspunkten 

för studiens resultat är serien. Det går att ställa frågan om inte själva serien är en adaption den 

med? Byggd på ett manus som i sin tur är en nedteckning av ursprungliga tankar hos 

Nordqvist. Det är inte helt otänkbart att vissa händelser har strukits eller ändrats redan i 

manus eller bokutkast, eller kanske inte nedtecknats alls. Resonemanget kanske är något 

långsökt, men det är viktigt att inse att vissa händelser kanske inte omsatts i de tre 

adaptionerna, även om de varit med i manus eller bokutkast.  

I denna studie redogörs och används inte alla begrepp från Nikolajeva (2004) respektive 

Jernudd (2010), dels för att de inte är relevanta för den barnlitterära genren, och dels för att 

studien har ett visst fokus. Läsaren bör ha i åtanke att ett urval av begrepp har gjorts och att 

båda författarna redogör för fler begrepp och idéer. Det finns också andra begrepp och teorier 

som hade kunnat vara grunden till arbetet, vilket hade kunnat ge ett annat resultat. I relation 

till studiens resultat måste det också betänkas att det finns en stor aspekt som skiljer verken åt. 

Serien och filmen är kollaborationer, det vill säga att det är många inblandade i 

produktionerna. Även om Nordqvist är inblandad i båda produktionerna så är han inte ensam 

upphovsman som i relation till boken. Det medför således att det i frågan om serie och film 

finns många viljor samt andra ramar, i fråga om budget och tidsrymd, som inverkar på hur 

dessa två byggts upp och producerats. Gällande boken är det Nordqvist själv som skrivit och 

illustrerat, utan att ha många andra inblandade att ta hänsyn till.  

En annan aspekt som är viktig att betänka är också hur frågorna besvaras. De två större 

frågeställningarna besvaras i viss mån tillsammans, och därför besvaras skillnader i relation 

till ändringar, strykningar och tillägg. Det har varit svårt att särskilja skillnader, som i studien 

tolkats in som ett paraplybegrepp, från de tre begreppen ändringar, strykningar och tillägg. 

Andra delar av verken faller in i olika kategorier, och återkommer därmed, vilket kan leda till 

att resultatet uppfattas som något upprepande. Viss resultatredovisning ska också läsas med 
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förbehållet att den är något spekulativ, främst i fråga om det är konstnärliga eller 

mediemotiverade val som gjorts i relation till specifika aspekter av varje adaption.  

 

2.2 Överväganden vid urval av analysobjekt 
För att möjliggöra studien gjordes valet att försöka hitta ett verk av en svensk författare. Ett 

verk med relevans för de lägre årskurserna, det vill säga förskoleklass upp till årskurs tre. Ett 

verk som även blivit filmatiserat på svenska. Det finns många översatta verk anpassade för 

barn, både litterära och filmatiserade sådana. Andra språk än svenska kan bli ett problem för 

elever i de yngre åldrarna – därför valdes filmatiseringar på andra språk än svenska bort. Det 

finns flera svenska författare som blivit filmatiserade däribland Astrid Lindgren och Lennart 

Hellsing. Det verkar finnas många tidigare studier kring de båda, främst den förstnämnda, 

därför valdes de bort. Till slut föll valet på Sven Nordqvist och hans verk Tomtemaskinen, ett 

verk på svenska av en välkänd författare och illustratör. Det kändes också intressant då det 

faktiskt handlade om tre versioner av samma berättelse, och inte endast bok och film.  

Att det blev alla tre verk som valdes ut för analys beror på representativitet i urvalet, studien 

aspirerar på att försöka vara heltäckande i fråga om urval. Den med skådespelare spelade 

julkalendern kom först, sedan bilderboken och till sist den tecknade spelfilmen. Därför är det 

intressant att se vad som sker när ett verk blir bearbetat tre gånger i olika form.  

Det ska dock framhållas att det även finns en ljudbok. Den valdes dock bort, då den är en 

uppläst version av den bok som redan finns, och för att den dessutom saknar Nordqvists 

illustrationer vilket kan vara en annan viktig dimension att beakta. Illustrationerna innehåller 

ofta ledtrådar till berättelsen, eller visar på känslostämningar och miljöer. Därutöver, specifikt 

kopplat till Nordqvists illustrationer, är det ofta i bilderna som mucklorna förekommer, 

Nordqvists speciella små varelser. Det finns även andra böcker av Nordqvist som blivit 

filmatiserade, exempelvis Pannkakstårtan, Rävjakten, Pettson tältar, Kackel i grönsakslandet. 

 

2.3 Materialpresentation – Serie, bok & film 
Serien Gubben Pettson - Tomtemaskinen är producerad av: Sveriges television AB. 

Produktionsår: 1992-1993. Skriven av: Sven Nordqvist. Manus: Birgit Hageby. Medium: 

Tvådisks DVD-utgåva Regi: Torbjörn Ehrnvall. Speltid: 4 tim 47 min. Distribution: Svensk 

Filmindustri. 

Sammanfattning: I serien får tittaren en introduktion till vad begreppet ”landet” innebär och 

till karaktärerna Pettson och Findus, innan handlingen börjar. Findus önskar att tomten 

kommer till jul, något som Pettson lovar kommer ske. Findus två vänner Lasse och Josefina 

förvärrar situationen genom att berätta om deras julfirande och hur tomten agerar. Pettson 
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grubblar ofta över sin maskin och är ofta väldigt upptagen. Maskinen präglas av vissa 

problem, bland annat att är det svårt få den att gå friktionsfritt och att få den att tala. Det löses 

genom en mystisk brevbärare och en försäljare som Findus respektive Pettson stöter på. I 

serien finns vissa fristående episoder som inte medför något till huvudintrigen. Serien avslutas 

med ett julfirande hemma hos Pettson, där Findus möte med tomtemaskinen blir väldigt 

lyckat – tomten har blivit mänsklig. Det går att ana en viss magisk inblandning i maskinens 

förmänskligande.  

Boken Tomtemaskinen är utgiven av: Bokförlaget Opal AB, Bromma. Utgivningsår: 1994 

Skriven och illustrerad av: Sven Nordqvist. Medium: Bokform, hårdpärm. 

Antal sidor: 129.  

Sammanfattning: I boken får läsaren en överblickbild över Pettsons gård där det närmar sig 

jul. Findus önskar att tomten kommer på julafton, men får först inget löfte av Pettson. Findus 

två vänner Lasse och Josefina kommer på besök och berättar om tomten. Det är först därefter 

som Pettson inser situationens allvar och lovar att tomten kommer. Pettson är ofta upptagen 

med maskinen som kantas av vissa problem, bland annat att den ska gå friktionsfritt och 

kunna tala. I boken löses dessa problem med hjälp av en mystisk brevbärare och en försäljare, 

som inte heller är helt o-mystisk. Boken avslutas i hemmet, med ett julfirande mellan Pettson 

och Findus. Även här blir mötet med tomtemaskinen lyckat, då tomten blivit mänsklig på ett 

magiskt vis.  

Filmen Pettson & Findus - Tomtemaskinen är producerad av: Happy life, Tv-loonland & 

A.Film. Produktionsår: 2005. Baserad på: Sven Nordqvists bok. Manus: Torbjörn Jansson. 

Medium: DVD Regi: Jørgen Lerdam och Anders Sørensen. Speltid: 1 tim 14 min. 

Distribution: Svensk Filmindustri. 

Sammanfattning: Inledningsvis i filmen leker Findus med två barn och beger sig hemåt. 

Findus önskar att tomten kommer till jul. Samtidigt har grannen Gustavsson lovat en viss 

Signhild att Pettson ska snida 100 trätomtar till en julbasar. Gustavsson vägrar att spela tomte 

för katten och säger sarkastiskt att Pettson kan bygga en tomte. Det ger upphov till idén om en 

tomtemaskin som Pettson ofta är upptagen med att bygga på. Vissa problem finns med 

maskinen, dels att få den att gå bra dels att den ska tala. Det första problemet löses av en 

brevbärare, det andra av grannen Gustavsson. Problemet med trätomtarna löses av en 

skogvaktare. Filmen avslutas med ett julfirande hemma hos Pettson, där en mycket mänsklig 

tomte visar sig – även i filmen finns således den magiska dimensionen. Det ges också en kort 

inblick i julbasaren.  
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3. Bakgrund 

3.1 Forskningsöversikt  
Tidigare examensarbeten om adaptioner av bok och filmer har gjorts, bland annat gällande 

berättarröst samt karaktärsskildringar i bok och film (se Nordin, 2015). Specifikt gällande 

Sven Nordqvist har det gjorts vissa studier i relation till hans bilderböcker, bland annat 

examensarbeten (se bl.a. Granath, 2007 & Bergqvist, 2013). Det har också skrivits en 

doktorsavhandling som belyser hur teknik framställs i barnlitteratur som behandlar boken 

Tomtemaskinen (se Axell, 2015). Det tycks inte finnas några studier av de filmatiseringar som 

har gjorts av hans verk. Kopplat till skolans värld finns det ett lektionsmaterial på hemsidan 

lektion.se som handlar om Sven Nordqvist (Thoden, 2016). Det finns även en spelapplikation 

som heter Pettsons uppfinningar för surfplattor och mobiler, som handlar om tekniska system 

där Pettson och Findus figurerar som huvudpersoner.   

På förlaget Opals hemsida går det bland annat att läsa följande om Sven Nordqvist. Han är 

född i Helsingborg 1946, studerade arkitektur och har bland annat arbetat som arkitektlärare, 

men blev senare frilansande illustratör. Nordqvist har även illustrerat läromedel. Först 1983 

blev Sven Nordqvist renodlad barnboksförfattare och illustratör, året därpå utkom hans första 

Pettson och Findusbok, Pannkakstårtan. Bland de utmärkelser han fått finns bland annat 

Augustpriset i kategorin årets svenska barn och ungdomsbok 2007 för bilderboken Var är min 

syster? (http://www.opal.se, 2016). 

 

3.2 Att analysera barnlitteratur – Intrig, handlingsförlopp och konflikt 
Nikolajeva (2004, s. 49) skriver att utgångspunkten för händelseförloppen i barnlitteratur kan 

härledas till en ursprunglig fabel, även kallad intrig, i berättelsen. Själva intrigen kan bland 

annat kretsa kring spänningen mellan brist och bristutplånad eller mellan önskan och 

önskeuppfyllnad. Denna intrig binds samman av ett handlingsförlopp, Nikolajeva redogör för 

fem olika handlingsförlopp: Biografiskt, moraliskt, romantiskt, komiskt och tragiskt 

handlingsförlopp. Komiskt och tragiskt handlingsförlopp handlar om uppåt- eller nedåtgående 

förflyttningar vad gäller huvudpersonens status. Barnlitteraturen är oftast optimistisk och 

hoppfull, därmed är den också på uppåtgående och komiska till sin natur. Även om 

huvudkaraktärerna kan drabbas av tillfälliga motgångar så är rörelsen huvudsakligen 

uppåtgående (Nikolajeva, 2004, s. 51-52). 
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Nikolajeva (2004, s. 53) framhåller att konflikter i barnlitteratur förekommer i olika typer: 

Person mot person, person mot samhället, person mot naturen, person mot sig själv. Den 

förstnämnda kan vara den vanligaste, huvudkaraktären möter sin motståndare, som i Mio min 

Mio. I person mot samhälleliga konflikter möter huvudkaraktären samhällets krav och 

värderingar, det går att observera i exempelvis Pippi Långstrump. Person mot naturen innebär 

en kamp mot naturkrafterna för överlevnadens skull, som i Robinson Crusoe. Vissa böcker 

kan också innehålla mindre Robinsonader skriver Nikolajeva. Den sistnämnda konflikttypen 

innebär en inre kamp hos huvudpersonen, moraliska val eller dilemman exempelvis som i 

boken Husbonden. Oftast kombineras flera konflikter i samma berättelse.  

 

3.2.1 Att analysera barnlitteratur – Händelser 
Nikolajeva (2004, s. 54) framhåller att ett händelseförlopp måste bestå av en början, mitt och 

ett slut och att detta är beroende av en konflikt. Denna konflikt leder till att det finns en 

spänning i boken som måste få sin upplösning. Intrigen är det som organiserar händelser kring 

konflikter där vissa hamnar i rampljuset, andra inte. Det hela bygger på att sammanfoga 

händelser för att skapa intrig, inte enstaka händelser i sig. Det måste helt enkelt finnas en 

kausalitet – ett samband mellan orsak och verkan, exempelvis att en händelse kommer som en 

följd av en annan. Enligt Nikolajeva (2004, s. 55) finns det vissa händelser som är viktigare 

respektive oviktigare än andra, så kallade kärnhändelser och sidohändelser. Kärnhändelser 

kan inte tas bort utan att handlingsförloppet förändras. Sidohändelser är också viktiga, men 

inte på något vis avgörande.  

Nikolajeva (2004, s. 55-56) förklarar i sin bok hur böcker är komponerade. Böcker brukar 

börja med en exposition, där personer och miljö introduceras. Därefter följer en förveckling, 

oftast i form av en stigande handling, som leder till en kulmen. För att bygga upp denna 

stigande handling används bland annat spänning, i form av cliffhangers och antecipation. 

Cliffhangers är spännande kapitelslut som syftar till att läsaren inte ska lägga ifrån sig boken. 

Antecipation är ett annat knep som används för att motverka spänning utan att den går 

förstörd, detta genom att ledtrådar ges till vad som komma skall. Den kulmen som till sist nås 

är bunden till konflikten och dennas lösning. Därefter kommer en avrundning, handlingen 

faller tillbaka till ett ursprungligt stadium, för att därefter nå sitt slut. 
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3.2.2 Att analysera barnlitteratur – Handlingsförlopp, lyckligt slut och sidohandling 
Nikolajeva (2004, s. 57) skriver att det vanligaste handlingsförloppet i barnböcker är: Hem – 

uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst. När en bok går från en förveckling till en kulmen 

kallas det att den är progressiv. Det finns även andra sorters handlingsförlopp framhåller 

författaren. En episodisk handling innebär att enstaka händelser eller episoder hålls ihop av 

samma personer, miljöer och motiv – det går ofta att urskilja ett hem-uppbrott-äventyr- 

hemkomst-mönster inom varje episod påpekar Nikolajeva (2004, s. 58). 

Lyckliga slut förknippas också med barnlitteraturen eftersom dessa verk ofta lånat strukturer 

från folksagan, där lyckliga slut är vanliga. Det har dock blivit vanligare med öppna slut i 

modern barnlitteratur. I och med öppna slut inleds en ny väg för huvudkaraktären, det 

stimulerar läsaren tankemässigt vilket ett traditionellt, lyckligt slut inte gör. Författaren vill 

också markera en skillnad mellan det strukturella och det psykologiska slutet, det vill säga 

avrundningen av själva handlingsförloppet respektive lösningen på huvudkaraktärens 

psykologiska konflikter. Normalt sett sammanfaller båda dessa konfliktslut enligt Nikolajeva 

(2004, s. 60-62). Nikolajeva (2004, s. 63) påpekar att det är vanligast med ett huvudsakligt 

handlingsförlopp i barnlitteratur, detta på grund av att det finns en uppfattning om att unga 

läsare inte kan hålla flera handlingsförlopp i minnet samtidigt. Beroende på läsarnas ålder 

skiljer sig handlingsförloppen i böckerna, de böcker som är riktade mot yngre läsare har 

enbart ett handlingsförlopp medan böckerna för de lite äldre kan ha en eller flera 

sidohandlingar.  

 

3.3 Att analysera film – Filmpoetisk filmanalys 
Jernudd (2010) skriver om filmanalyser i artikeln ”Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv” 

som ingår i antologin Metoder i kommunikationsvetenskap. Den filmpoetiska analysen har 

ingen färdig mall för hur den appliceras och används, istället har den sin utgångspunkt i 

analysobjekten, det vill säga i en film eller i ett antal filmer. I regel innehåller en filmpoetisk 

analys: Analytiska, teoretiska och historiska överväganden. Den analytiska delen kan belysa 

hur en film är uppbyggd genom att ge en detaljerad beskrivning av filmen i fråga. Den 

teoretiska delen knyter an till annan litteratur och till begrepp som kan användas för att 

relatera till den föregående analysen (Jernudd, 2010, s. 289-290).  

Filmen som företeelse, utifrån det filmpoetiska perspektivet, drar nytta av vårt sätt att känna 

igen oss. Den drar nytta av hur vi som människor förstår samt ger uttryck för saker och ting. 

Genom att åskådaren har vissa konceptuella scheman, som författaren benämner det, förstår 

denne exempelvis hur individer och grupper fungerar. Filmmakarna i sin tur använder 
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åskådarens förförståelse och konceptuella scheman för att skapa en viss förståelse för 

karaktärer eller för att skapa en avsedd stämning (Jernudd, 2010, s. 290). 

I Jernudds (2010, s. 290-291) artikel fokuseras spelfilmen som analysobjekt, men författaren 

påpekar att alla sorters filmer kan analyseras från ett filmpoetiskt håll. Jernudd framhåller att 

en film kan beskrivas utifrån tre perspektiv – som en berättelse (narrativt system), genom hur 

den förmedlas till åskådaren (narration) och genom dess utmärkande berättarkomponenter 

(stilistiskt system). I det narrativa systemet ingår de förväntningar som finns angående vad en 

berättelse ska innehålla; huvudkaraktärerna introduceras och det uppstår ett problem eller en 

brist som dessa måste lösa. Det hela kretsar kring det som brukar kallas för själva berättelsen 

(Jernudd, 2010, s. 292). Narrationen handlar om växelspelet mellan film och åskådare, hur 

filmen engagerar åskådaren genom att ge eller hålla tillbaka information, för att exempelvis 

skapa nyfikenhet och spänning. I relation till narrationen presenterar Jernudd (2010, s. 293-

294) begreppen subjektivt och objektivt berättande. Dessa begrepp handlar om hur filmen 

förmedlar eller inte förmedlar insikter på karaktärernas psykologiska plan. Det objektiva 

berättandet är helt enkelt vad karaktären gör, hur karaktären skildras utifrån handlingar. Det 

subjektiva berättandet skildrar också karaktärens känslomässiga plan, vad denne tänker och 

känner. I Jernudds kapitel framgår det däremot inte hur det känslomässiga planet visas i 

filmer, utan endast att det kan göra det.  

Enligt Jernudd (2010, s. 298) beskriver det stilistiska systemet filmens berättarkomponenter, 

dessa används bland annat att förstärka vissa idéer eller egenskaper i filmen. Jernudd 

beskriver detta som filmens olika grepp, av vilka det finns fyra huvudsakliga kategorier: 

Iscensättning, kinematografi, klippning-redigering och ljud. Det sista greppet som författaren 

nämner är ljudet, dit hör bland annat dialog, musik och ljudeffekter (Jernudd, 2010, s. 302). 

Jernudd skiljer också på diegetiskt och icke-diegetiskt ljud. Det förstnämnda begreppet avser 

ljud som kan härledas till bilden och den fiktiva världen, ljud som uppfattas av karaktärerna. 

Det icke-diegetiska ljudet är inte en del av berättelsens rum och uppfattas således inte av 

karaktärerna, exempelvis ljudeffekter eller filmmusik. Ljud är viktigt då det kan användas för 

att konstruera karaktärers känslor eller för att skapa och förstärka en viss stämning.  
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3.4 Litteratur, film och populärkultur – I LGR 11 och utbildning 
Ytterst sett kan användandet av olika medier såsom litteratur och film i skolan härledas till 

avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2011). I värdegrunden framhålls vikten av likvärdighet i 

utbildningen, inom ramen för undervisningen ska hänsyn visas gentemot eleverna deras 

förutsättningar och behov. Skolverket skriver att det finns flera vägar att nå målet och att 

likvärdighet inte innebär att undervisningen kan utformas lika för alla. Det är elevers behov 

och förutsättningar som styr undervisningen (Skolverket, 2011, s. 8). Vidare går det att utläsa 

under avsnittet övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11, att skolan ansvarar för att elever efter 

en genomgången grundskola kan ta del av olika uttrycksformer såsom språk och drama, men 

även att eleven utvecklat kunskap om samhällets kulturutbud (Skolverket, 2011, s. 14). Det 

finns skäl för användandet av olika medier på ett generellt plan, dels i relation till elevers 

behov och skolans likvärdighetsuppdrag och dels i koppling till samhällets kulturutbud.  

För att specificera resonemanget och se till kursplanen för svenska i Lgr 11, så omnämns 

användandet av olika medier. I svenskämnets syftesbeskrivning står det skrivet att eleverna 

ska ges kunskap om hur de kan formulera sina åsikter och tankar genom olika texter och 

andra medier. Därutöver kopplas också språkuppbyggnad och språkbruket till olika medier, 

det vill säga att eleverna ska ges kunskap kring hur språket varierar i relation till olika 

sammanhang och medier (Skolverket, 2011, s. 222). Eleverna ska även, utifrån de 

sammanfattande punkterna för svenskämnet, få läsa och analysera skönlitteratur. Det går även 

att läsa sig till att film och skönlitteratur ska användas i undervisningen, detta utifrån det 

centrala innehållet för årskurs förskoleklass till årskurs tre. Det framgår bland annat att 

berättande texter från olika tider och länder ska användas, det ska också förklaras hur dessa 

texter är uppbyggda och hur personbeskrivningar görs. Utöver detta ska även författare och 

illustratörer behandlas i undervisningen (Skolverket, 2011, s. 223). Det kopplas också till 

användandet av film i undervisningen då Skolverket skriver om användandet av texter som 

kombinerar ord och bild, och exemplifierar detta med film, interaktiva spel och webbtexter 

(Skolverket, 2011, s. 224). Det finns således, utifrån ett av skolans styrdokument, många skäl 

till att använda olika medieformer i skolan.   

Anette Svensson (2015) skriver i artikeln “New technologies” and “old values”: The function 

of various text and media forms in literary studies som ingår i den vetenskapliga tidskriften 

Educare, om vilken form av medier som används i litteraturstudier på gymnasiet samt vilken 

medieform svenska gymnasieelever använder. Svensson (2015, s. 119-120) har intervjuat fem 
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verksamma lärare som undervisar i ämnet svenska. Det har genom Svenssons intervjustudie 

visat sig att skönlitterära texter är det som lärare använder sig mest av i studiet av litteratur. 

Enligt de intervjuade lärarna används skönlitteraturen för att ge eleverna läskompetens, 

upplevelser och för att ge dem förståelse för olika kulturer. Samtidigt framhålls det också att 

det är många andra aktiviteter som konkurrerar med läsningen skriver Svensson (2015, s. 125-

127). Vid sidan av noveller använder lärarna huvudsakligen filmatiseringar av böcker för att 

eleverna ska lära sig om litteratur. De intervjuade lärarna framhåller också att andra mediala 

former såsom datorspel, filmer och tv-serier är mer bekanta för eleverna än skönlitterära verk, 

samtidigt som skönlitteraturen i novellform används mest (Svensson, 2015, s. 129-130). Den 

viktigaste faktorn för elevernas lärande, som framhålls av lärarna, är dock elevernas egen 

motivation. Motiverade elever strävar efter att göra det som efterfrågas oavsett medieform 

understryks det av Svensson (2015, s. 131). Det kan således framhållas att det mediet som i 

huvudsak används i gymnasieskolan är främmande för eleverna, de är obekanta med 

medieformen. Det verkar som att elever befinner sig i en annan mediesfär, kanske en mer 

populärkulturell värld. 

En som skriver om populärkulturens roll i relation till fritid och skola, då med koppling till 

läsning och skrivande, är Carina Fast (2007). Hon har skrivit en doktorsavhandling som heter 

Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. 

Kortfattat kan Fasts syfte beskrivas som att hon undersöker barns textorienterade aktiviteter 

och om dessa speglas i skolan (Fast, 2007, s. 16). Fast har följt sju elever över en treårsperiod 

från förskolan till förskoleklass och skolan, eleverna har också följts i hemmet. Foton, 

fältanteckningar och transkriberade inspelningar från olika tillfällen har legat till grund för 

studiens resultat (Fast, 2007, s. 44-45). Fast har bland annat kommit fram till att alla barnen, 

oavsett bakgrund, från tidig ålder ingår i en gemensam kultur. Denna kultur består till 

exempel av leksaker, filmer och datorspel – om dessa kan eleverna själva samtala och ofta 

återberätta delar av innehållet (Fast, 2007, s. 163). I Fasts avhandling framgår det också att i 

skolan lämnas denna kulturella erfarenhet utanför klassrummet, inte heller i 

undervisningssammanhang bejakas dessa erfarenheter, då lärare bland annat inte följer upp 

elevers resonemang, som ibland kommer från populärkulturella fenomen (Fast, 2007, s. 165-

168). 

 

Fast (2007, s. 170) skriver att det i skolan sker en mer traditionell undervisning när det 

kommer till läs- och skrivinlärning. Det arbetas ofta med enskilda bokstäver och skiljt från 

barnens egna erfarenheter. Den populärkulturella världen, som eleverna har erfarenhet av, 
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förpassas istället till att komma till uttryck vid tillfällen utom lärarens insyn och vetskap. När 

eleverna själva synliggör sin populärkulturella värld jämför de bilder, argumenterar, 

diskuterar och lär varandra nya ord. Det liknar inte alls den undervisning de möter, där 

bokstäver lärs enskilt (Fast, 2007, s. 172). Författaren framhåller olika skäl till varför vuxna är 

motvilliga till använda sig av elevers populärkulturella erfarenheter, bland annat anges skäl 

såsom ren okunskap om elevers erfarenheter samtidigt som lärare i studien talar varmt om 

sina egna tidiga kulturella erfarenheter (Fast, 2007, s. 184). Ett annat skäl som framförs av 

Fast (2007, s. 186) är att lärare känner ett ansvar för att väga upp för de så kallade 

skräpprogrammen som elever möter på fritiden. Återigen förefaller det som att eleverna har 

en erfarenhetsvärld som inte skolan bekräftar i någon större utsträckning. Det behövs kanske 

snarare att skolan använder en bredare repertoar av medier och att elever även får utforska 

sina egna intressen i skolan.  

 

I antologin Introduktion till filmpedagogik. Vita duken som svarta tavlan finns ett anspråk på 

ett bredare perspektiv, då med emfas på användningen av film i skolan. Per Eriksson (2016, s. 

15) skriver i sitt kapitel ”Introduktion till filmpedagogik” att det inte längre går att fokusera 

enbart på läskunnighet och läsförståelse. Författaren framhåller istället begreppet medie- och 

informationskunnighet, förkortat MIK, vilket skolan behöver förmedla för att bygga ett 

fungerande samhälle med deltagande medborgare. MIK är ett paraplybegrepp för bland annat 

film-spel-tv-internet och datorkunnighet. I relation till bokens fokus på film, handlar det om 

att bli filmkunnig: att lära sig genom och om film (Eriksson, 2016, s. 16-17). Eriksson (2016, 

s. 20) skriver att lärande genom film kan ske genom att fysikaliska begrepp synliggörs genom 

film. Att lära om film i sin tur infattar tre kompetenser: se, analysera och skapa. 

Kompetenserna innebär i korthet att elever får se en bred filmrepertoar, lära om filmgenrer 

och filmhistoria. Att de får en förståelse för mediets berättarkomponenter och hur budskap 

framförs i film – att de kan analysera film. Den tredje kompetensen innebär således att elever 

också får tillfälle att utveckla en förmåga till att uttrycka sig i rörlig bild (Eriksson, 2016, s. 

20-21). Bilder i olika former inhämtas av elever och detta bör utnyttjas, genom bilder finns 

det möjlighet till en bredare språkundervisning, samtidigt som bilder också kan väcka 

engagemang och förståelse. Elevernas egen bildbaserade värld ska bjudas in i klassrummet, 

samtidigt som den också breddas och utmanas (Eriksson, 2016, s. 22).  
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4. Resultat 
Nedan presenteras de huvudsakliga resultaten för denna studie. Rubriker används för att 

strukturera upp innehållet. Först presenteras och jämförs skillnader i form av ändringar, 

tillägg och strykningar kopplat till innehållet. Likheter, verkens episodiskhet och specifika 

inslag presenteras var för sig.  

 

4.1  Skillnader – ändring: Inledande scen/inledning  
Den inledande scenen i serien, boken och filmen, skiljer sig kraftigt. I serien går det att se en 

bild som föreställer Pettsons gård under sommarsäsongen. Till bilden hörs en berättarröst som 

berättar att detta är landet, vilket är allt utanför staden. På landet finns inte lika många och inte 

lika stora hus som i staden och vissa hus bebos av djur. Ibland delas också husen mellan 

människor och djur som i fallet med gubben Pettson och hans katt Findus (avsnitt 1:00:00:00–

00:00:40). Plötsligt hörs en mansröst och en manlig karaktär kommer fram, han presenterar 

sig för tittaren som Pettsons närmaste granne och undrar vem som söks. Därefter redogör 

denne granne för att Pettson är lite egen, att han talar med katten som dessutom heter Findus, 

vilket är konstigt. Därefter börjar snö att falla och bilden ändras till gården i ett vinterlandskap 

(avsnitt 1:00:00:36–00:01:25). I inledningen till boken finns också där en bild på Pettsons 

gård i ett vinterlandskap. Det beskrivs i texten att det snöat och att ett snötäcke ligger över 

stugan, vedboden, utedasset, hönshuset och snickarboden. Läsaren får också en tidsmässig 

orientering genom texten då det står ”Det var precis så som det ska se ut när det börjar närma 

sig jul.” (Nordqvist, 2011, s. 3). I filmen är en snöglob det första tittaren får se, den 

transporteras tittaren visuellt in i, en vinjett spelas och de som är huvuddelaktiga i 

filmproduktionen namnges. Bilden sveper in över ett snöigt landskap och kommer fram till 

katten Findus som via olika gester är i samspråk med två barn. Det ena barnet konstaterar att 

tomten inte kommer förrän om en månad. Findus beger sig strax efter detta hemåt på en skida 

(00:00:00-00:01:22). 

 

4.1.1 Skillnader – ändring: Findus två vänner 

I alla tre adaptionerna förekommer två barn, en pojke och en flicka som är vänner till Findus. 

Det skiljer sig dock i vilken mån de är delaktiga och vilken roll de spelar för intrigen. I serien 

introduceras dessa barn, som heter Lasse och Josefina, först i avsnitt tre. De kommer för att 

köpa ägg av Pettson och blir inbjudna på fika. Barnen talar om hur de firar jul och påpekar att 

tomten jämt kommer, vilket fascinerar Findus något oerhört. Pettson försöker svepa bort 

samtalsämnet på olika sätt, men misslyckas. En berättarröst som återger Pettsons tankar 

berättar att Findus säkert vill ha det som barnen och att allt bara blir värre och värre (sett till 
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tomtemaskinen som måste byggas) (avsnitt 3: 00:24:45-00:35:10). Barnen är med i hela 

avsnitt tre och bygger upp en spänning kring julfirande och paketutdelning. Findus får sina 

förväntningar från dessa två barn. Barnen återkommer även i avsnitt elva och är även då med i 

hela avsnittet – då som lekkamrater till Findus medan Pettson är borta. Indirekt så löser 

barnen ett problem med Pettsons maskin i det avsnittet, genom att de gör så att maskinen rasar 

i golvet (avsnitt 11: 01:59:22-2:08:52).  

I boken förekommer barnen endast en gång, detta i kapitel två. Deras möte med Pettson och 

Findus liknar det som sker i serien (avsnitt tre). Lasse och Josefina kommer gående och vill 

köpa ägg, de blir inbjudna på fika och berättar om tomten och julklappsutdelning (Nordqvist, 

2011, s. 13-15). Det finns dock, i relation till barnens besök, en stor skillnad mellan bok och 

serie. I serien inser Pettson redan i avsnitt två att han måste bygga en tomtemaskin, innan 

barnen är med. Barnens beskrivningar av tomten försvårar också den maskin som måste 

byggas framgår det av serien. I boken är det istället först när barnen varit där som Pettson 

själv inser att han måste fixa en tomte: 

Pettson kunde se att det var allvar den här gången. Om inte tomten kom skulle Findus bli 

förtvivlad och hela julen skulle bli förstörd. Han skulle tro att tomten kom till alla i hela världen 

utom till honom och det skulle ju vem som helst bli ledsen för. Pettson var helt enkelt tvungen att 

hitta på något slags tomte. (Nordqvist, 2011, s. 15) 

I boken fungerar således barnens beskrivningar av tomtens besök på julafton som ett 

incitament för Pettson att fixa fram en tomte överhuvudtaget. I serien inser Pettson att han 

måste tillverka en mer avancerad tomte, grundidén finns, men barnen försvårar med sina 

levande beskrivningar. Denna nyansskillnad i barnens inverkan kan ha en orsak i hur verken 

vill porträttera Pettson som mer eller mindre självständig från andra. I filmen namnges inte de 

två barnen, utan de hänvisas bara till som ”barnen”. Deras utrymme är också ytterst begränsat 

i jämförelse med det utrymme de fått i de två andra verken. Barnen är med i tre scener. 

Alldeles i början av filmen är barnen med, de umgås i snön med Findus, och ber honom hälsa 

Pettson (00:01:05-00:01:17). I den efterföljande scenen refererar Findus endast till barnen när 

han talar med Pettson, att de skulle ha sagt att tomten kommer till jul (00:01:57 -00:02:05). 

Den andra scenen som barnen är delaktiga i är en dispyt med grannen Gustavsson om 

huruvida tomten existerar, Findus blir orolig och springer därifrån (00:20:36-00:21:25). I 

filmen är det istället på grund av Grannen Gustavsson som Pettson får idén att bygga en 

tomtemaskin, det blir tydligt när Gustavssons röst hörs, samtidigt som det går att se Pettson 

tänka (00:27:55-00:28:06). Den sista scenen som de två barnen är med i är en av filmens 
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slutscener, på en julbasar går det att skymta barnen (01:10:27-01:10:42). Den basarscen som 

visas är ett led i filmens slut, och barnen tillför inget nytt. 

 

4.1.2 Skillnader – ändring: Tomtens talfunktion i filmen 

I alla tre adaptionerna existerar det vissa problem i skapandet av tomtemaskinen, ett centralt 

sådant är hur tomten ska kunna tala. Den eller det som löser problemet varierar i viss mån – 

seriens och bokens lösning liknar varandra, till skillnad från filmens. I det artonde avsnittet av 

serien får Pettson och Findus besök av en vandrande försäljare. Han visar upp en mängd varor 

för Pettson och Findus, den senare får också lämna rummet när det är dags för att visa 

hemligheter. Det visar sig då att försäljaren har med sig talande småtomtar, som säger ’God 

jul i stugan’ respektive ’Finns här några snälla barn’. Dessa köper Pettson av försäljaren, 

tillsammans med lite andra saker. Merparten av avsnittet upptas av affärerna med försäljaren, 

som sedan går sin väg (avsnitt 18: 01:02:06-01:12:08). Boken liknar i detta avseende serien, 

en försäljare kommer in, visar varor, däribland talande tomtar, och förhandlar med Pettson om 

ett rimligt pris. I och med att kapitel 13 är fyllt av en lång dialog mellan försäljaren och 

Pettson så tar försäljaren i boken ett antal sidor i anspråk (Nordqvist, 2011, s. 91-97).  

Det finns dock en aspekt som skiljer sig mellan seriens och bokens försäljare, även om till 

exempel dialogen är i det närmaste identisk. Försäljaren i boken porträtteras i texten som 

mystisk, vilket inte sker i serien. Att försäljaren uppfattas som mystisk skrivs ut först efter att 

han har lämnat huset. Pettson tittar efter försäljaren och muttrar ”Det borde väl ta åtminstone 

en halv minut att ta sig ända upp på vägen med den stora väskan.” (Nordqvist, 2011, s. 98). 

Försäljaren har helt enkelt försvunnit. I boken reflekterar också Pettson över att försäljaren 

hade förstått och tilltalat Findus. Det hade aldrig hänt att någon, förutom Pettson, förstått 

Findus tal – de flesta ser istället på Findus kroppsspråk vad som avses (Nordqvist, 2011, s. 

99). Att Pettson tittar efter försäljaren och reflekterar över denne sker endast i boken.  

Problemet med att få tomtemaskinen att tala löses på ett annat sätt i filmen och lösningen 

spänner över en större mängd scener. Det hela tar sin början när Pettson och Findus gått vilse 

i skogen efter att de hämtat en gran (00:52:54). De får syn på en mystisk brevbärare som 

Findus träffat tidigare och följer efter honom ut ur skogen. Brevbäraren försvinner i tomma 

intet, men lämnar efter sig en katalog (00:53:49-00:54:00). När Pettson och Findus kommit 

hem tittar Findus, som inte kan läsa, i katalogen och framhåller att där saluförs talande tomtar.  

Pettson blir givetvis intresserad (00:54:32-00:55:10). Pettson arbetar sedan med sin maskin 

inpå natten och det som återstår är att få tomten att tala. Det finns dock ingen 
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beställningsadress i den mystiska katalogen. Samtidigt har grannen Gustavsson svårt att sova 

på grund av dåligt samvete (mer om detta senare). Det visar sig sedan att Gustavsson kommer 

med samma tomtar som fanns i katalogen som en slags underförstådd försoningsgest 

(00:56:27-.00:58:24). I filmen löser sig problemet med talfunktionen indirekt via en mystisk 

postorderkatalog samt genom Gustavsson.  

 

4.2 Skillnader – tillägg: Filmens sidohandling 
I serien finns vissa sidohandlingar, men de är mer fristående i relation till huvudintrigen. Ett 

exempel på sidohandling påbörjas i seriens nionde avsnitt när Pettson lovar att gå och fiska 

med Findus nästkommande dag (01:46:30-01:46:35). Det sker efter en större dispyt (som 

handlar om att Pettson är för upptagen). Dispyten upptar större delen av det nionde avsnittet. 

Pettsons löfte infrias sedan i det tionde avsnittet som en fristående sidohandling. De packar 

och går sedan för att fiska (01:48:04-01:49:18). Resten av seriens tionde avsnitt utspelar sig 

vid sjön och inverkar inte på huvudintrigen (01:49:49-01:58:11). I boken får fiskeeskapaden 

än mindre utrymme. Dispyten mellan Pettson och Findus finns även i boken och grundar sig 

även där i att Pettson är upptagen med sin maskin (Nordqvist, 2011, s. 55-62). Pettson ger 

även här ett löfte om att gå och fiska nästkommande dag (Nordqvist, 2011, s. 63). Hela deras 

fiskedag beskrivs dock genom två meningar i boken, som då hoppar över den dagen genom att 

det står ”Pettson stod i snickarbon igen och mixtrade med sin maskin. Igår var han och Findus 

och fiskade i flera timmar.” (Nordqvist, 2011, s. 64). Fiskeutflykten är inte med i filmen. 

Ett större tillägg som har gjorts till filmen, är att den har fått en relativt stor sidohandling, som 

samtidigt väver ihop huvudintrigen - byggandet av tomtemaskinen. Handlingen tar sin början 

när grannen Gustavsson lastar vedklabbar och berättar att Pettson behöver dessa, men att han 

inte vet om det själv (00:21:30-00:21:35). Gustavsson dyker senare upp och lämnar av dessa 

vedklabbar hos Pettson, som inte förstår vad han ska göra med dem. Gustavsson framhåller att 

Pettson ska snida trätomtar av dem, det var så det var lovat, även om Pettson själv inte lovat 

något sådant (00:25:00-00:25:32). Det visar sig strax efter, när karaktären Signhild kommit 

till platsen, att Gustavsson lovat henne att Pettson säkert hjälper till inför julbasaren genom att 

snida etthundra trätomtar (00:25:44-00:26:02). Pettson säger inte ifrån när han åläggs detta, 

men det hela blir ett orosmoment för Pettson under stora delar av filmen. Detta kan skymtas 

när Pettson talar högt och uppgivet säger ”Om det bara fanns ett sätt att slippa tänka på de där 

trätomtarna också” (00:35:42-00:35:46). Sidointrigen löser sig dock genom att Findus ger bort 

en önskning till Pettson (00:44:58 -00:45:04). De två träffar strax därefter en ensam 

skogvaktare som kan snida, denne har fått klabbar dumpade vid sin skogsvaktarstuga och han 
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åtar sig att snida trätomtarna (00:50:05-00:51:05). Därmed har sidointrigen med de etthundra 

trätomtarna fått sin lösning. Varken serien eller boken har en så stor och enskild sidohandling 

som filmen, även om skogsvaktaren också förekommer i de andra verken.  

 

4.2.1 Skillnader – tillägg: Findus och städgumman 
Mucklor, små mystiska varelser, förekommer i alla de tre adaptionerna, ofta som små inslag i 

bokens bilder eller i de filmiska scenerna – utan någon direkt inverkan på bokens 

huvudsakliga intrig, med något undantag. Ett tillägg som gjorts i boken är att Findus har en 

konversation, eller kanske snarare talar över huvudet på en muckla, som också är en 

städgumma. Det hela börjar med att Pettson har bråttom ut i snickarboden för att bygga på sin 

maskin, Findus blir snopen när han får äta sin frukost själv (Nordqvist, 2011, s. 47). Det 

kommer plötsligt fram en ilsken och ”mycket liten städgumma” (Nordqvist, 2011, s. 48). 

Denna städgumma är irriterad över att det är skräpigt, hon börjar sopa på bordet. Findus 

reflekterar över om det är rätt av Pettson att lämna honom ensam mitt i frukosten, bara för att 

gå och bygga. Städgumman upplyser om att det måste städas och arbetas, något som Findus 

bör ta efter (Nordqvist, 2011, s. 48). Findus inser då att han också ska uppfinna något, en 

automatisk kaffepanna. Han börjar reflektera över dess konstruktion. Städgumman säger åt 

honom att äta sin gröt, men han lyssnar inte. I boken beskrivs sedan hur Findus konstruerar 

sin kaffemaskin, och hur han spiller kaffe på bordet. Det bryr sig inte Findus om, utan han 

slutför sitt bygge och ska hämta Pettson för att visa honom uppfinningen. Städgumman 

uttrycker till sist sin uppgivenhet:”-Ni bara skräpar ner och ställer till!” (Nordqvist, 2011, s. 

49). Städgumman porträtteras i boken i två små bilder som en liten figur med huckle, förkläde 

och kvast (Nordqvist, 2011, s. 48-49). Hon förekommer också lite snabbt i filmen, där går hon 

runt och sopar på bordet, dock utan att säga något, med ett irriterat uttryck i ansiktet 

(00:54:56-00:56:00).  

 

4.3 Skillnader – strykningar: Hyveltjuvarna 
I det sextonde avsnittet av serien frågar Findus varför Pettson låste snickarboden. Pettson 

framhåller då att det är på grund av tjuvar som stjäl hyvlar och att de är värst i december 

(00:47:18-00:48:24). Strax efter denna konversation tar avsnittet slut. I seriens sjuttonde 

avsnitt förekommer sedan dessa hyveltjuvar. Som tittare går det att se dem komma över 

gården, titta in i snickarboden och gå in (00:57:05-00:57:27). De fortsätter med att lägga 

hyvlar i en säck som de har med sig, men blir ivägskrämda av Pettsons tomtemaskin som 

utlöses, samt en väckarklocka som går igång (00:57:51-00:58:32). Findus får syn på tjuvarna, 

vilket medför att Pettson springer ut på trappen och skriker efter dem. Det visar sig dock att 
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tjuvarna inte fick med sig något alls när de flydde (00:58:32-00:59:24). Handlingen kring 

hyveltjuvarna, eller referenser till dem, återfinns inte på något sätt i vare sig boken eller 

filmen. Det är således en strykning som har gjorts.  

 

4.3.1 Skillnader – strykningar: Dagmar Svensson  
I seriens elfte avsnitt förekommer en karaktär vid namn Dagmar Svensson. Hon är utsänd av 

hushållsskolan Margareta och kommer för att diskutera husmorssemester med frun i huset. 

Findus två vänner, Lasse och Josefina, befinner sig då i köket, men får inget talutrymme. 

Dagmar talar om kvinnors slit i hemmet och att hon upprörs av hur det ser ut i köket. Hon 

framhåller att hemmets tänkta moder verkar helt slutkörd sett till hur det ser ut därhemma. 

Dagmar frågar därefter vad barnen har i julklapp till modern och när de inte svarar konstaterar 

hon att julen också handlar om att ge, inte bara att få (02:04:00-02:05:20). Dagmar sätter då 

barnen i arbete med att göra en liten servettväska respektive fläta en liten korg. Detta för att 

mamman ska få något att glädjas åt på julafton (02:05:38-02:05:52). Plötsligt kommer 

Pettson, som varit på affären, in i köket. Det uppstår en förvirring kring hela situationen. Det 

visar sig dock att Dagmar söker Fru Gustavsson och har gått fel. Det slutar med att Dagmar 

går sin väg (02:06:35-02:07:40). Dagmar Svensson är en karaktär som inte förekommer i vare 

sig boken eller filmen. Hon har helt enkelt strukits ur handlingen i de efterföljande verken. 

 

4.3.2 Skillnader – strykningar: Luciatåget 

I det trettonde avsnittet sitter Pettson och Findus och äter, när de hör ett ljud uppifrån vägen 

(00:06:24). Lite senare kommer det in ett luciafölje och busschauffören samt körledaren 

förklarar att deras buss hamnat i diket och att de nu måste ringa på bärgare (00:07:12-

00:07:36). Busschauffören och körledaren beger sig till Gustavsson som har telefon, medan 

körmedlemmarna stannar kvar hos Pettson. Pettson lyckas övertala kören att lussa för honom 

och Findus (00:09:36-00:09:47). Flickorna kommer in i vardagsrummet och sjunger 

luciasången samt påbörjar Staffansvisan, sedan kommer körledaren och säger att bussen står 

på vägen igen och alla klär på sig och går (00:10:36-00:12:06). Besöket upptar ungefär halva 

avsnittet. Dessa scener finns inte med i boken eller filmen, utan endast i serien.  

 

4.4 Likhet: Pettsons initiala grubblerier  
En central likhet mellan de tre adaptionerna är att tittaren/läsaren får följa med i Pettsons 

tidiga tankebanor, han grubblar initialt ganska mycket över sin maskin. På vilket sätt detta 

sker är lite olika, men det sker i alla tre adaptionerna. I serien hörs ofta en kvinnlig 

berättarröst som skildrar Pettsons tankegångar. I avsnitt två berättar hon exempelvis  
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Nu är Pettson orolig. Man ska inte lova sånt som man inte kan hålla, hur ska han klara upp det här? 

Han kan ju inte be någon granne komma och vara tomte till en katt, och inte kan han vara tomte 

själv… (00:16:26-00:16:42).  

Pettson funderar sedan, i samma scen, på hur tomten ska fungera. Den måste se verklig ut och 

kunna röra sig, knacka på, lämna paket och helst kunna tala. Frågan kring hur det ska gå till 

far genom Pettsons huvud och synliggörs av kvinnorösten (00:16:48-00:17:18). I avsnitt tre 

av serien återkommer Pettsons tankar, detta efter att Findus vänner beskrivit tomten och 

paketutdelning (i den scen som tidigare skildrats under rubrik 4.1.1). Återigen framförs 

Pettsons tankar av en berättarröst 

Pettson är ordentligt bekymrad, nu vill väl Findus ha det precis som barnen berättat. Det går inte 

att bygga en tomte som kommer in och pratar. Det här blir bara värre och värre. (avsnitt tre, 00: 

34:50–00:35:09).  

I serien utvecklas Pettsons tankar åt det negativa hållet. Han grubblar över det som maskinen 

ska kunna göra, alla dess funktioner, hur han ska kunna dölja maskinen från den nyfikne 

Findus med mera. Pettsons negativa tankegångar når sin kulmen i seriens fjärde avsnitt, när 

han är på gränsen till att ge upp och avslöja att tomten inte finns. Pettson tänker igenom ett 

scenario där maskinen kommer in i vardagsrummet, där Findus blir rädd och ledsen då han ser 

att tomten är fejkad. Bilden skiftar mellan en Pettson som tänker och det tänkta scenariot med 

Findus. Till detta tänkta scenario hörs Pettsons egen röst som speglar hans tankar. Rösten 

framhåller att tomten måste försvinna innan Findus hinner springa fram, det blir inte lätt 

framhålls det (00:35:32-00:37:01). I en senare scen i fjärde avsnittet går det att se hur Pettson 

sitter i köket, uppgiven. Pettson suckar samtidigt som den kvinnliga berättarrösten återigen 

skildrar hans tankegångar: ”Han funderar på att tala om alltihop för Findus. Att det inte finns 

någon tomte” (avsnitt fyra, 00:43:09-00:43:16). Hans första problem löser sig dock i slutet av 

avsnitt fyra, när han inser att han kan använda en låda för att dölja maskinen (00:46:15-

00:46:20).  I övrigt används också berättarrösten för att berätta vad som skett i tidigare avsnitt, 

som ett slags påminnelse till tittarna.  

I boken går det också att följa Pettsons tankar, då primärt i texten, men också i vissa 

illustrationer (se Nordqvist, 2011, s. 22, 24). Den första tanken som beskrivs i boken är dock 

mer positiv än den i serien, den sker efter att Pettson lovat att tomten kommer på julafton. 

Pettson har ingen aning om hur det ska gå till att få tomten dit, men: ”Det ordnar sig väl, 

tänkte han.” (Nordqvist, 2011, s. 16). Därefter kommer Pettsons tankar i boken in på det spår 
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som beskrivits utifrån serien. Det beskrivs att han är ute och skottar snö och att han funderar 

igen: ”Man ska inte lova saker som man inte kan hålla.” (Nordqvist, 2011, s. 17). Han vet inte 

hur han ska göra, då han inte kan be grannarna eller tomta själv. Pettson inser att han måste 

bygga sig en docka som kan röra sig, knacka på dörren, lämna paket och gå därifrån 

(Nordqvist, 2011, s. 17). Lite senare i boken går också Pettson igenom ett tänkt jul-scenario, i 

sina tankar: ”Och när jag öppnar så ser han hela maskineriet och då skriker han ’Hjälp, en 

tomtemaskin!’ och så är hela julafton förstörd” (Nordqvist, 2011, s. 22). Återigen kulminerar 

Pettsons tänkande i att han tänker ge upp, att han tänker tala om att tomten inte finns 

(Nordqvist, 2011, s. 24). Det hela löser sig dock genom att Pettson inser vad som måste göras, 

han måste fixa en stor låda. Hans tankegångar blir med ens mer positiva: ”Hans geniala idé, 

som han hade kommit på alldeles själv, gjorde att allting plötsligt blev möjligt.” (Nordqvist, 

2011, s. 26). I boken synliggörs också Pettsons dåliga samvete genom texten när han är på väg 

till låd-affären grubblar han på ”om det egentligen var rätt att hålla på och småljuga sådär i 

flera veckor” (Nordqvist, 2011, s. 27). Pettsons dåliga samvete över hans konstanta ljugande 

återfinns inte i serien.  

I filmen återfinns ingen specifik berättarröst eller en allvetande berättare, men Pettsons tankar 

framgår också här. Pettsons tankar gestaltas av att han själv talar högt, eller genom att hans 

röst hörs samtidigt som han ser funderande ut. I inledningsscenen letar exempelvis Pettson 

efter en tving och talar samtidigt högt: ”Få se, var la jag nu skruvtvingen?” (00:02:20-

00:02:24). I filmen visas också den negativa sidan av Pettsons tankar. Han lovar Findus att 

tomten skall komma (00:23:10-00:23:15). Därefter verbaliserar han sina tankar och sitt dåliga 

samvete i sin ensamhet: ”Nu har jag allt ställt till det, ljuga för katten och lova saker jag 

omöjligt kan hålla! Vad i hela friden gör jag nu?” (00:23:30-00:23:38). Återigen resonerar 

Pettson kring att han inte kan klä ut sig själv och att han faktiskt lovat den riktiga tomten 

(00:24:10-00:24:20). Att hitta på en tomte framhålls i hans tankar som helt omöjligt 

(00:24:36). Pettson får besök av grannen Gustavsson. Pettsons inre röst hörs: ”Gustavsson, ja, 

kanske det” (00:24:54-00:24:57). Kanske han kan vara ett alternativ till tomte. Det visar sig 

att Gustavsson inte vill tomta för katten, men han planterar idén om att bygga tomtemaskinen, 

genom att hans röst spelas upp samtidigt som Pettson ser fundersam ut. Pettson inser att han 

kan bygga en maskin, som kan knacka, lämna paket, gå och prata (00:27:58-00:28:14). Ett 

problem som Pettson resonerar kring, är att få tomten att försvinna, vilket visar sig genom att 

Pettson talar högt (00:32:20-00:32:25). Det första problemet får sin lösning, på samma vis 

som i de andra adaptionerna, genom att han inser att han kan använda en låda (00:33:19-
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00:33:25). Eftersom filmen också har en sidohandling, grubblar Pettson också över de 

trätomtar han måste göra. Det synliggörs bland annat genom att han ser på högen med 

träklabbar och säger: ”Om det bara fanns ett sätt att slippa tänka på de där trätomtarna 

också…” (00:35:42-00:35:47). Trätomtarna ger upphov till ytterligare betänkligheter för 

Pettson. 

  

4.5  Bokens och filmens episodiskhet  
I boken får läsaren en tydlig utgångspunkt, det är 24 dagar kvar till jul. I och med detta bildas 

en förståelse för att boken på något sätt kommer att räkna ned dagar (Nordqvist, 2011, s. 4). 

Boken är också indelad i kapitel, totalt 17 stycken. Kapitlen är dock bara namngivna utifrån 

numerisk ordning det vill säga: Kapitel 1, Kapitel 2 och så vidare, till skillnad från den 

ursprungliga serien där varje avsnitt har en individuell titelsättning. Genom denna 

kapitelsättning uppehålls också bokens episodiskhet. Varje enskilt kapitel innehåller ett 

mindre äventyr inom ramen för själva huvudintrigen, byggandet av tomtemaskinen. 

Exempelvis handlar hela det femte kapitlet om hur Pettson ger sig iväg för att införskaffa en 

låda som kan dölja tomtemaskinen. Han åker till en lådaffär där han har en längre dialog med 

expediterna och kommer sedan hem med en låda som ställs i hallen (Nordqvist, 2011, s. 27-

34). Kapitel fem är således ett äventyr inom ramen för huvudintrigen, det finns en tydlig 

koppling: Lådan behövs för att dölja den tänkta tomtemaskinen. Någon händelse i varje 

kapitel kan på något sätt spåras tillbaka till den ursprungliga berättelsen om tomtemaskinen. I 

och med detta har den ursprungliga episodiskhet som serien bygger på, överförts till boken.  

Den nedräkningsaspekt inför julafton, som är central för intrigen, återfinns också i boken. Den 

blir dock inte lika tydlig som i serien, där det är ett avsnitt för varje dag. I boken avspeglas 

istället en eller flera dagar inom ramen för ett kapitel. En sådan passage i boken går att utröna 

på sida 64. Nordqvist hoppar genom två meningar över en dag, genom att inte redogöra för 

den fiskeresa som i serien upptar hela avsnitt tio. De två meningarna nämns också under 

rubrik 4.2 (då i relation till sidohandlingar) i föreliggande studie och lyder: ”Pettson stod i 

snickarbon igen och mixtrade med sin maskin. Igår var han och Findus och fiskade i flera 

timmar.” (Nordqvist, 2011, s. 64). Här signalerar Nordqvist en nedräkning i boken. Det är 

dock svårt att som läsare hänga med i vilken dag det verkligen är i boken. Nordqvist har oftast 

ingen tydlig datumsättning, dock redogörs det för att det är Luciadagen (Nordqvist, 2011, s. 

73). Luciadagen är dock det enda riktiga hålldatumet som läsaren får tidigt, annars framgår 

datumen mer diffust. Exempelvis står det: ”Dagarna rann snabbt undan. Nu var det inte långt 

kvar till julafton” (Nordqvist, 2011, s. 81). I sluttampen av boken blir bokens tidpunkter 
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tydligare, såsom i sista kapitlets inledande mening: ”Äntligen hade det blivit julafton.” 

(Nordqvist, 2011, s. 120).  

Filmen börjar med att ett barn upplyser Findus om att tomten kommer om en månad 

(00:01:03-00:01:05). Det är utgångspunkten för filmens tidsmässiga nedräkning. Vad gäller 

episodiskhet är denna inte alls lika framträdande i detta verk. Istället har de enskilda 

episoderna blivit sammansmälta genom att det har lagts till en ytterligare sidohandling (se mer 

specifikt under rubrik 4.2). Några enstaka delar kan dock ses som något episodiska, även om 

de är nära sammanvävda med huvudintrigerna. Bland annat möter Findus en lustig brevbärare 

när han är ensam i skogen. Findus hjälper denne, de har en längre dialog, och Findus får ett 

paket som ska till Pettson (00:16:38-00:19:59). En annan episod är när Pettson och Findus ska 

hugga gran. De beger sig ut i skogen och träffar en ensam skogvaktare, han blir lösningen på 

problemet med trätomtarna – filmens sidohandling (00:47:55-00:51:18). De ska sedan hitta 

hem, men hamnar i en storm. Då ser de brevbäraren och följer honom för att hitta hem 

(00:52:56-00:53:46). Väl hemma får Pettson sitt paket som glömts av, det är smörjolja till 

olika maskiner (00:54:22-00:54:27). Pettson använder denna olja vid ett senare tillfälle på sin 

maskin (01:01:06). I och med det anknyter de två största sidoäventyren i filmen till de två 

huvudintrigerna. Den episodiskhet som på ett sätt präglat de två tidigare verken, serien och 

boken har således nästan försvunnit.  

Vad gäller den tidsmässiga nedräkningen är det svårare att uppfatta denna i filmen. Förutom 

utgångspunkten i början får tittaren en liten tidsorientering i mitten av filmen: ”Hundra 

trätomtar på bara några veckor” (00:39:26-00:39:30). Scenerna följer på varandra och är 

hopvävda på ett sådant sätt att det är svårt att som tittare uppfatta någon egentlig nedräkning. 

Det märks dock på två ställen till i filmen att dagar går, bland annat i en scen där Findus 

vaknar (00:59:27) och scenen plötsligt visar en välklädd Pettson på julafton (01:05:10). 

Filmen är helt enkelt mer sammanvävd scenmässigt vilket medför att tittaren knappt inte 

märker när dagarna passerar.  

 

4.6 Verkens specifika inslag 
Vad gäller serien finns det vissa specifika inslag (förutom de som nämns i relation under 

rubrik 4.3 strykningar). Till exempel, vilket har nämnts i korthet ovan, är varje episod 

specifikt namngiven. De namnangivelser som används tjänar som ledtrådar till vad seriens 

avsnitt kommer att behandla. Avsnittens olika namn är ganska talande i relation till innehållet. 

Exempelvis avsnitt tio som heter Storfiskarna, som handlar om Pettson och Findus 
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fiskeutflykt. Namngivningen kan uppfattas som ett mediemotiverat drag, det hjälper tittaren 

att differentiera mellan avsnitten, samtidigt som avsnitten också uppfattas som mer fristående 

från varandra. De totalt tjugofyra avsnitten kan uppfattas som mer episodiska genom att de 

inte delar en liknande titelsättning – detta är emellertid en spekulation.  

Även inledningen till serien är unik (se under rubrik 4.1). I öppningsscenen får tittaren en 

berättad orientering. Vi befinner oss på landet och det förklaras vad det innebär. 

Berättarrösten kommer sedan in på gubben Pettson och hans katt Findus. Grannen Gustavsson 

introduceras också redan här, även om han inte har en framträdande roll i serien. Det går att 

tolka denna introduktion på många olika sätt. En tanke med den tydliga orienteringen, både 

den miljö- och personmässiga kan antas ligga i den tänkta publiken. Julkalendern når många 

tittare, och alla tittare kanske inte är bekanta med vare sig landsbygden eller karaktärerna 

Pettson och Findus. Det kan således vara ett mediemotiverat drag att introducera miljö och 

karaktärer för de mer obekanta tittarna. Därutöver finns det en viss konstnärlig dimension, när 

bilden övergår från ett sommarlandskap till ett vinterlandskap. Varför denna övergång görs 

går dock att spekulera kring, kanske är det en signal till att det är först då serien börjar.  

Specifika inslagen i boken är att kapitlen inte är namngivna utöver nummerangivelse samt den 

inledning som läsaren ges. Att kapitlen inte har några specifika namn, som de talande namnen 

i serien, kan vara ett konstnärligt val gjort av Nordqvist. Den intetsägande kapitelrubriken ger 

inga ledtrådar kring det följande kapitlet, vilket kan bygga upp en viss spänning hos läsaren 

som då ger sig in i något okänt vid varje kapitelbyte. Kanske antas läsaren också förstå 

kapitlet efter en genomläsning, något som medför att det inte behövs en talande 

rubriksättning. Läsaren får dock, där varje kapitel inleds, en illustration av Nordqvist, något 

som kan anses vara en mer konstnärlig lösning. Dessa bilder går att diskutera och kan 

användas för att skapa förväntan genom att läsaren tittar på och diskuterar dem. Inledningen 

till boken skiljer sig också genom att det inte ges någon riktig karaktärsorientering utan det 

refereras direkt till att det ”snöade på Pettsons hus” (Nordqvist, 2011, s. 3). Rent spekulativt 

kan inledningen rimligtvis signalera att boken utgår från att läsaren redan är bekant med 

huvudrollsinnehavarna och deras miljö. Helt enkelt eftersom inledningen leder läsaren rakt in 

i handlingen utan att introducera huvudkaraktärerna. 

Det mest specifika med filmen är den stora sidohandlingen som används för att väva ihop 

filmen. I serien och boken finns vissa sidohandlingar, men dessa förekommer ofta i relation 

till huvudintrigen kring tomtemaskinen. I filmen står sidohandlingen mer på egna ben, den är 
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en egen intrig utöver byggandet av tomtemaskinen. Kanske är det är en mediemotiverad 

handling att införa en sidohandling, detta då den väver ihop möten mellan flera olika 

karaktärer och händelser med varandra. Det har dock medfört att den episodiskhet som funnits 

innan, och kanske främst den kalendariska, nedräknande aspekten hamnat i skymundan. Ett 

annat skäl till varför det skulle kunna vara mediemotiverat med en sammanbindande 

sidohandling är filmens tidsutrymme. Det är en barnfilm och därmed har den en viss tidslängd 

att förhålla sig till, vilket ger vissa konsekvenser – bland annat att filmen ska vara mer 

sammanhållen på en kortare tidsrymd än exempelvis en serie. Skulle sidohandlingen vara ett 

konstnärligt val, kanske detta kommer sig av att filmskaparna själva vill tillföra en ny 

dimension till historien om tomtemaskinen. Filmskaparna tillför något nytt, som de också 

väver ihop med redan existerande händelser från de andra adaptionerna.  
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5. Diskussion 
De huvudsakliga resultaten som framgått efter att ha jämfört de tre adaptionerna är bland 

annat att det skett vissa ändringar, tillägg och strykningar i berättelserna. Bland annat 

ändringar i de expositioner som används, det vill säga den inledande orientering verken ger 

läsaren eller tittaren (Nikolajeva, 2004, s. 55). Det kan komma sig av att verken är tänkta till 

olika målgrupper. I relation till serien introduceras karaktärerna och miljön, vilket kan komma 

sig av att serien riktar sig till en publik som är obekant med Pettson och Findus. Barnen har 

också olika roller i relation till intrigen om tomtemaskinen. I boken försvårar de byggandet av 

den tänkta maskinen genom sina beskrivningar av tomten, medan de i serien gör så att Pettson 

inser att han måste fixa en tomte till jul. I filmen figurerar knappt barnen och de namnges inte 

heller, vilket kan signalera att de inte har någon större relevans för filmen. Istället är det 

Gustavsson som gör att Pettson bygger en tomte. Ett annat resultat är att strykningar som 

gjorts utifrån serien ofta är olika sidohandlingar, händelser som enligt Nikolajeva (2004, s. 

55) är viktiga, men inte avgörande för berättelsen. Kärnhändelserna, viktigare händelser 

(Nikolajeva, 2004, s. 55) är istället kvar i de tre adaptionerna, exempelvis problematiken med 

tomtens talfunktion, även om den problematiken löser sig på lite olika vis mellan verken. Det 

har således skett en mindre ändring men kärnhändelsen är kvar. Den ursprungliga episodiska 

berättarstrukturen har också blivit mindre framträdande. I boken är kapitlen gjorda som 

mindre episoder, men de knyter an till huvudintrigen. Tidsnedräkningen sker, men är svår att 

uppfatta ibland. Jämförelsen har visat att i filmen finns mycket lite av det episodiska kvar, den 

är istället ihopvävd och mer sammanhållen genom en sidohandling.   

Det har också visat sig, efter ett flertal genomtittningar av serie och film samt närläsningar av 

boken, att vissa aspekter i de tre verken kan analyseras på flera olika sätt – bland annat den 

grundläggande intrigen. I alla verken finns en uttalad önskan från Findus om att tomten ska 

komma till julafton, en önskan som Pettson ska försöka uppfylla. Med referens till Nikolajeva 

(2004, s. 49) handlar det således om en grundläggande intrig mellan önskan och 

önskeuppfyllan. Samtidigt går det att förstå både Findus och Pettson inställningar i 

sammanhanget. Alla adaptionerna drar nytta av ens förförståelse, eller konceptuella scheman 

som det också benämns av Jernudd (2010, s. 290). Findus, som på ett vis kan ses som en 

representation av ett barn, eftersom han ibland umgås och leker med andra barn, önskar mer 

än något att tomten kommer och Pettson som då representerar den vuxne, lovar att uppfylla 

hans önskan. Genom att ens konceptuella scheman aktiveras när verken tittas på eller läses, 

går det att förstå att Pettson inte vill göra Findus besviken, vilket kan gå att relatera till som 
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läsare och tittare. Det skapas, för att referera till Jernudd (2010, s. 290), en viss förståelse för 

Pettson och hans inre grubblerier. Intrigen kan analyseras utifrån typen person mot sig själv 

(Nikolajeva, 2004, s. 53) alltså att personen för en inre kamp. Det finns ett tydlig moraliskt 

dilemma som Pettson måste agera gentemot, men det finns också andra dimensioner av 

intrigen. 

De två barnen, då främst i serien och boken, samt grannen Gustavsson i filmen blir också på 

ett sätt representanter för ett samhälle utanför gården. Ett samhälle, vars värderingar inbjuder 

till viss konflikt. Barnens värderingar synliggörs tydligt, de får ett ganska stort utrymme i 

både serien och boken, i samtalet om tomten och julafton. De värderar julafton och tomtens 

besök högt och skapar ytterligare förväntningar hos Findus. Det uppskattas inte riktigt av 

Pettson, då han bland annat försöker byta samtalsämne. Det hela kan således analyseras som 

en krock mellan samhällets och Pettsons värderingar. Därför går också konflikttypen person 

mot samhälle att observera (Nikolajeva, 2004, s. 53). Att Pettson inte värderar jultomten lika 

högt som barnen kan förklaras av att han representerar en vuxen karaktär, och därmed har mer 

vuxna värderingar. Gustavsson å andra sidan har i filmen en ganska stor roll, det är han som 

ljuger för Signhild om trätomtarna. Det gör honom till en sorts antagonist, vilket leder till att 

det finns en person mot personkonflikt mellan Pettson och Gustavsson i filmen (Nikolajeva, 

2004, s. 53). Det bör också påpekas att det är Gustavsson som står för en stor del av orsak och 

verkans-sammanhanget i filmen, något som Nikolajeva (2004, s. 54) framhåller att berättelser 

måste ha. Utan honom skulle inte Pettson få idén att bygga en tomtemaskin, inte heller skulle 

skogsvaktaren knytas an till intrigen, då det är han som får snida tomtarna. På grund av 

Gustavsson påbörjas och sammanbinds händelseförloppen i filmen. Huvudintrigen skulle inte 

heller lösas utan Gustavssons inblandning, då det är han som fixar problemet med tomtens 

talfunktion i filmen.  

Vad gäller andra händelser i de tre adaptionerna går det också att skönja ett visst mönster. I 

serien finns det ett antal sidohändelser, händelser som är viktiga men inte avgörande för 

berättelsen (Nikolajeva, 2004, s. 55). En del sidohändelser från serien har helt strukits och är 

därmed inte med i boken och filmen. Ett exempel är de hyveltjuvar som Pettson talar om i 

avsnitt sexton som sedan förekommer i avsnitt sjutton av serien. I och med att det först ges en 

referens till dem kan det kopplas till Nikolajevas (2004, s. 56) begrepp antecipation som 

innebär att det ges ledtrådar till vad som komma skall. Det byggs upp en spänning hos tittaren 

inför nästa avsnitt. Detta kan också liknas Jernudds (2010, s. 293) begrepp narration, 

begreppet som handlar om hur mediet samspelar med tittaren. Genom att informationen ges, i 
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detta fall om hyveltjuvarna, skapas nyfikenhet och spänning för tittaren. Det faktum att 

hyveltjuvarna inte är med i de andra adaptionerna kanske kan härledas till serien som 

medium. Serien har, för att använda Nikolajevas (2004, s. 58) begrepp en episodisk handling. 

Den hålls ihop av samma karaktärer, miljöer och motiv. De andra medierna har också en viss 

episodiskhet, vilket diskuterats tidigare, men den dimensionen är tydligast i serien.  

En annan tanke kring varför serien har många sidohändelser som inte avspeglar sig i de andra 

verken kan ha att göra med den tänkta publikens ålder. Serien, som i detta fall ursprungligen 

är en julkalender når via teve en stor skara barn i varierande åldrar. Det kan medföra att serien 

i detta fall har fler sidohandlingar för att bibehålla intresset hos fler av dessa barn. Nikolajeva 

(2004, s. 63) redogör för ett liknande resonemang när hon skriver att berättelser för yngre barn 

oftast har ett handlingsförlopp, och de för äldre barn kan ha flera sidohandlingar. Kanske är 

det inte en helt orimlig tanke att serien, om den enbart skulle fokusera på tomtemaskinen, 

skulle uppfattas som tråkig och enformig av äldre barn. Målgruppens ålder skulle således 

kunna vara ett skäl för de olika sidohandlingarnas vara eller icke vara. Detta är emellertid en 

fråga som det kan spekuleras mycket kring. 

En aspekt som det inte behöver spekuleras kring däremot, utan som alla adaptioner istället 

tagit fasta på, är Pettsons initiala grubblande. I serien och boken manifesterar det sig genom 

en allvetande berättare. I serien är det en röst som högläser Pettsons tankar, i boken markeras 

tänkande genom text och bilder där Pettsons tankar syns, och i filmen verbaliserar Pettson 

sina tankar. I de två filmbaserade medierna kan det också urskiljas hur skådespelaren och den 

animerade figuren tänker. Dels genom ansiktsuttryck och kroppsspråk, dels genom att tittaren 

kan se Pettsons tankescenario vid ett tillfälle. Det finns, med hänvisning till Jernudd (2010, s. 

294), ett subjektivt och ett objektivt berättande i alla de tre adaptionerna. I det här fallet 

kopplat till Pettsons tänkande. Med det objektiva berättandet menas att tittaren och/eller 

läsaren observerar vad karaktärerna gör, det vill säga att Pettson faktiskt tänker. Det 

subjektiva berättandet, handlar om hur det känslomässiga planet också speglas, vilket det 

självklart gör, eftersom Pettsons tankar kommer till uttryck. Precis som Jernudd (2010, s. 302) 

också poängterar när hon nämner ljud, används detta medel för att synliggöra och konstruera 

karaktärens känslor. En lite knepigare aspekt av detta är att fastställa om det handlar om ett 

diegetiskt eller icke-diegetiskt ljud, alltså ljud som kan härledas till bilden och uppfattas av 

karaktärerna eller om de är pålagda och således inte uppfattas av karaktärerna (Jernudd, 2010, 

s. 302). I filmen, när Pettson verbaliserar sina tankar är det självklart ett diegetiskt ljud, det är 

karaktären som själv säger tankarna rakt ut. När det istället kommer till berättarrösten i serien 
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är det lite svårare att bedöma ljudet, det är ett pålagt ljud men som speglar det som sker i 

bilden. Kanske är även berättarrösten således ett diegetiskt ljud, då rösten ger uttryck för 

Pettsons tankar, vilket borde uppfattas av karaktären.  

Det faktum att Pettsons tankar kommer till uttryck mer initialt i de tre verken kan ha flera 

orsaker. Dels kan det vara genrebundet, och dels kan det ha med handlingsförloppet att göra.  

Genren som Pettson och Findus-adaptionerna ingår i riktar sig mot barn, det vill säga 

barnlitteratur och barnfilmer. Därför har dessa verk också oftast lyckliga slut, vilket är vanligt 

enligt Nikolajeva (2004, s. 60). De har lyckliga slut både på ett handlingsmässigt och 

psykologiskt plan. Dessa sammanfaller också ofta enligt Nikolajeva (2004, s. 62). Med 

hänsyn till att det ska finnas ett sammanfallande, lyckligt slut måste grubblerierna minska. Det 

finns också en viss progressivitet i Pettsons tankar, vilket kopplat till Nikolajeva (2004, s. 58) 

innebär att en berättelse går från en förveckling till en kulmen. I det här fallet innebär det för 

Pettsons tänkande att det sker en tankemässig förveckling när barnen delger sina tankar om 

jultomten för Findus. Det kulminerar i att Pettson är nära på att avslöja alltihop, men det 

skulle inte leda till ett lyckligt slut. Därutöver är handlingsförloppet i alla tre adaptioner ett 

komiskt sådant (Nikolajeva, 2004, s. 51-52). Det sker ett uppåtgående förflyttning av 

huvudkaraktären statusmässigt, i det här fallet då specifikt Pettson och hans tankar. 

 

5.1 Didaktiska implikationer 
Det har visat sig finnas skäl för användningen av olika medier i skolan. Ytterst kanske det går 

att härleda tillbaka till Lgr 11:s värdegrund, där det står att skolan bland annat ska utgå från 

elevers kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2011, s. 8). Skolan ska och kan inte heller 

utformas lika för alla elever, då alla har olika behov och förutsättningar. Detta är något som 

kanske också kan ses som ett skäl till användningen av olika medier i skolan. Barn har en 

uppsjö av erfarenheter kopplade till olika medier, ofta med en populärkulturell inriktning, 

vilket Fast (2007) visat på. Det gäller även för äldre elever i gymnasiet, vilket berörs i studien 

av Svensson (2015). Både Fast och Svensson visar dock på en tendens inom skolan, nämligen 

att elevernas egna mediala erfarenheter inte har en given plats i skolundervisningen. Det kan 

efter läsningen av studierna tyckas som att skolan och samhället är separerade från varandra. 

Om då skolan ska förbereda elever för ett liv som medborgare i samhället, bör då inte 

samhället och dess stora utbud av olika medier också avspegla sig i skolan? Svensson (2015, 

s. 131) skriver att motiverade elever klarar studierna oavsett vilken medieform som ska 

bearbetas. Samtidigt reser det frågan om de omotiverade eleverna, de som inte känner igen sig 

i skolan. Kanske kan en breddad repertoar av medier i skolan gynna de omotiverade eleverna. 
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Det gäller kanske för skolan att bredda sitt grepp om medierna. Eriksson (2016, s. 15) är inne 

på ett bredare synsätt i och med begreppet MIK. Ett begrepp som fångar upp många aspekter 

av vad som behövs för ett liv i dagens samhälle. Det handlar inte om att slänga ut det gamla, 

utan kanske snarare om att använda, bredda, utmana och fördjupa elevers mediala kunskaper.  

Det kan finnas många pedagogiska aspekter att använda sig av ur de tre adaptionerna av 

Pettson och Findus. Bland annat finns det den emotionella och moraliska sidan, en fråga som 

skulle kunna ge upphov till diskussioner i elevgrupper är huruvida det är okej att ljuga, något 

som faktiskt Pettson gör. Sedan går det att diskutera den miljö som berättelserna utspelar sig i, 

vilken tid eleverna tror det handlar om. Det går också att diskutera varför Nordqvist valt att 

förlägga berättelsen om Pettson och Findus i en något äldre tid, och inte i nutiden. Ensamhet 

är också en dimension i de tre verken, bland annat att vara ensam med sina tankar, såsom 

Pettson. Yngre elever kanske inte är medvetna om att vissa berättelser finns i olika 

medieformat, såsom denna berättelse, eller så är de fullt medvetna om detta, i båda fallen kan 

det ge intressanta uppslag. Det kanske går att undersöka berättelser som eleverna tagit del av 

och i vilken form dessa finns. Dessa berättelser, som ofta är populärkulturella fenomen, ger 

ofta upphov till en mängd andra produkter, däribland olika adaptioner, men också spel, musik 

och leksaker. Dessa kanske också kan undersökas, hur olika produkter marknadsförs till 

pojkar och flickor.  

 

5.2 Förslag till vidare studier  
En intressant aspekt som kan undersökas i relation till olika medier skulle kunna vara att 

undersöka vilka medier som används i skolan, och hur dessa används. Exempelvis om 

diskussioner förs i anslutning till filmvisning, förekommer sådana, eller är film något som 

endast används vid regniga dagar. Det skulle givetvis kunna ske på många olika sätt, genom 

enkäter, fältstudier och intervjuer. Allra helst en studie där både elever och lärares medievanor 

synliggörs. En tanke kan vara att försöka synliggöra de medier som används, av elever och 

lärare, både på fritiden och i skolundervisningen. Det skulle kunna ge en viss insyn i huruvida 

elevers erfarenheter, då i form av medievanor, faktiskt speglas i skolan. I relation till en sådan 

studie skulle en jämförelse kunna utföras, angående hur det förhåller sig i olika årskurser. Är 

det kanske så att lärare i yngre åldrar är mer benägna att införliva olika medier? Eller är de 

sämre på den saken? En sak som är säker är att medieutvecklingen alltjämt fortsätter och det 

måste skolan förhålla sig till, vare sig den vill eller inte.  
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6. Sammanfattning 
Rörliga bilder omger oss människor på daglig basis, i olika form och via olika medium. Det är 

således viktigt för lärarstudenter och verksamma lärare att ha kunskap om och förhålla sig till 

detta. Den här studien har skrivits med syfte att jämföra berättarstrukturen i tre olika 

adaptioner: en med skådespelare spelade serie, en bilderbok med samspelande text och en 

tecknad film, av Sven Nordqvists berättelse Tomtemaskinen. Arbetet har utförts för att bidra 

med kunskap om vilka konsekvenser olika bearbetningar kan ha för en berättelse. Likheter 

och olikheter är de aspekter som det i huvudsak tagits fasta på, men även de olika verkens 

episodiskhet och specifika innehåll. För att genomföra studien har begrepp och teoribildning 

från Nikolajeva (2004) och Jernudd (2010) använts. Nikolajeva (2004) redogör för många 

begrepp som kopplar an till berättelser, i relation till henne så har primärt hennes begrepp om 

intrig, handlingsförlopp och händelser använts. Hennes begrepp har relaterats till vissa av de 

scener som finns med i arbetets diskussionsdel. Gällande Jernudd (2010) har hennes kapitel 

om filmpoetisk filmanalys legat till grund för mycket av det praktiska arbetet. Det har gjorts 

en noggrann segmentering av de två filmiska verken, de har skrivits ned scen för scen. I 

relation till boken har det skett närläsning och markering i texten. Dessa segmenteringar och 

bokens markeringar har sedan jämförts för att nå ett resultat.  

Genom jämförelserna av de olika medierna visar studiens resultat bland annat att olika 

karaktärer inverkar på huvudintrigen. Det är en ändring som skett. Ett annat resultat är att det 

kan uppfattas som att de olika adaptionerna är tänkta för olika målgrupper, då i relation till 

den karaktärs och miljö-orientering läsare och tittare får. Det förekommer också en del 

strykningar utifrån serien, många sidohändelser har helt försvunnit i de andra adaptionerna. 

Resultatet visar också på en likhet gällande skildrandet av Pettsons psykologiska plan, som 

skildras i alla tre adaptionerna, men på lite olika vis. En större specifik aspekt är att filmen fått 

en klart urskiljbar sidohandling, vilket kan bottna i ett mediemotiverat val. Den ursprungliga 

episodiska karaktären från serien, har till viss del blivit svårare att uppfatta, och 

dagsnedräkningen som är central i serien, är också otydligare i bok och film. Det bör också 

framhållas att det finns fler aspekter i de tre adaptionerna som liknar respektive skiljer sig 

mellan varandra, vilket öppnar upp för fler studier.     
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