
C-UPPSATS

MEDIEPEDAGOGIK C
Luleå tekniska universitet
Musikhögskolan i Piteå

2006:034 • ISSN: 1402 - 1773 • ISRN: LTU - CUPP - - 06/34 - - SE

2006:034

ELIN EKLUND

Den tecknade
Pippi Långstrump

– något obehagligt som krafsar
på liveversionen?



Abstract 
 
Titel: Den tecknade Pippi Långstrump – något obehagligt som krafsar på live-
versionen? 
Författare: Elin Eklund 
Handledare: Eva Skagerstam 
Kurs: C-uppsats 10 p, Mediepedagogik C 
Antal sidor: 41 
Examinator: Margareta Rönnberg 
Examinationsdatum: 2006-01-20 
Högskola: Musikhögskolan i Piteå, Avdelning för Media, Luleå Tekniska Universitet 
Opponering: Fredag 20 jan 2006 
 
Syfte: 
Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur Pippi Långstrump, Tommy samt 
Annika framställs i dessa två filmer genom en jämförelse mellan de tecknade respektive 
otecknade karaktärerna. 
Detta syfte tänker jag uppfylla genom följande frågeställningar: 

• Vilken bild ges av Pippi Långstrump i livefilmen jämfört med den nyare 
tecknade versionen? Vilka skillnader och likheter finns det? Stämmer den 
tecknade Pippi-bilden bättre överens med dagens barnkultur? 

• Hur karaktäriseras rollerna Tommy och Annika i respektive film? Vilka 
skillnader och likheter finns det? 

• Finns det slutligen någonting som man har lagt till respektive tagit bort från 
liveversionen i den tecknade versionen när det gäller äventyr som Pippi hamnar 
i? I så fall vad/vilka? 

 
Metod: 
Jag har i denna uppsats använt mig av en kvalitativ metod. Syftet med en kvalitativ 
metod är att få en djupare kunskap än den som ges med kvantitativa metoder. Det 
finns dock en mängd olika former av kvalitativ metod och det är vanligt att man som 
forskare gör egna tillämpningar och tolkningar av metoden. Jag har gjort en 
jämförande film- och innehållsanalys av filmerna Pippi Långstrump flyttar in som 
liveversion respektive tecknad version. 
  
Resultat: 
Det jag har fått fram genom min undersökning är bland annat att de två filmerna inte 
genomgående har samma handling. Signaturmelodierna skiljer sig markant åt i text 
och musik. Kläderna som Pippi, Tommy och Annika skiljer sig åt i respektive filmer.  
Live-Pippi gör fler ovanliga saker än tecknade Pippi medan tecknade Pippi är oftare 
stark är live-Pippi. Live-Pippi revolterar mer mot auktoriteter, 17 gånger, jämfört med 
tecknade Pippis tio gånger. Till sist skiljer sig även färgsättningen åt i filmerna där de 
tecknade filmen har starkare och klarare färger jämför med spelfilmen. 
 
Slutsats: 
Den slutsats jag drar av min undersökning är att en tecknad karaktär och värld borde 
vara lättare att framställa som overklig och fantastisk, men ändå verkar live-Pippi mer 
otrolig tack vara den större kontrasten till sina mer ”vanliga” vänner, Tommy och 
Annika. Tecknade Pippi upplever jag inte som Pippi utan mer som en vanlig tecknad 
figur. Det speciella som live-Pippi har tycker jag har försvunnit när hon tecknades.  
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1. Inledning 
 
Världens starkaste tjej är hon och vem kan låta bli att hålla med, inte jag i alla fall. Hon 
är inte bara så stark att hon kan lyfta sin häst, utan även så stark att hon kan stå emot 
samhällets regler, normer och krav på hur man ska vara och uppföra sig. Varför ska 
man egentligen sova med huvudet på kudden? Det går ju lika bra med fötterna! Och 
varför inte, jag kanske skulle prova det någon gång. Jag behöver inte ens nämna hennes 
namn, utan alla vet direkt vem tänker på. Förmodligen tänker de flesta nu på live-Pippi, 
men det finns också en tecknad film-Pippi. Denna uppsats ska handla om en jämförelse 
mellan dessa två. 
 
Barnböcker, berättelser och filmer intresserar mig. Jag minns hur jag har sett Astrid 
Lindgrens serier på TV, även nu i vuxen ålder, och alltid tyckt att de har varit bra. Jag 
vet inte riktigt vad det är som fascinerar mig, kanske är det att de utspelar sig förr i 
tiden. Jag tycker det är intressant och spännande att se hur man levde många år innan 
jag föddes, när barn helt enkelt lekte med dem och det de hade till hands, när det inte 
fanns några datorer eller liknande. Kanske är det så att Astrid Lindgren är en underbart 
bra författare och att jag inte kan låta bli att tycka böckerna och filmerna är jättebra. 
 
Det har varit mycket spännande att se den tecknade versionen av Pippi Långstrump 
flyttar in för den hade jag aldrig sett i motsats till liveversionen som jag inte vet hur 
många gånger jag har sett. 
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2. Problemformulering 
 
När jag var liten fanns det inga datorer men det fanns tecknad film och det fanns 
framförallt vanlig spelfilm. Min fascination över Pippi berodde nog på att jag upplevde 
henne som tillräckligt overklig för att jag skulle finna hennes regelöverträdelser och 
normbrott roliga. Berättelserna är så övertydligt ”bara film”, att man som barn vågar 
njuta när man ser dem. Hur kunde jag redan som barn inse att Pippi inte var ”på 
riktigt”, när filmerna trots allt har livs levande aktörer? Pippi är en fantasifigur i 
verklighetsmiljö, som man sade redan 1945. Är det inte då lättare att framställa en 
tecknad Pippi som mer overklig och fantastisk? Kanske är Pippi av 1997 års modell i 
bättre samklang med vår tid än vad Pippi årgång 1969 är? Detta är något som behöver 
studeras närmare. 
 
 
2.1 Syfte och frågeställning 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur Pippi Långstrump, Tommy samt 
Annika framställs i filmen Pippi flyttar in (1969) med livs levande aktörer respektive i 
den animerade Pippi Långstrump flyttar in i Villa Villekulla (1997). Detta syfte tänker 
jag uppfylla genom följande frågeställningar: 
 

• Vilken bild ges av Pippi Långstrump i livefilmen jämfört med den nyare 
tecknade versionen? Vilka skillnader och likheter finns det? Stämmer den 
tecknade Pippi-bilden bättre överens med dagens barnkultur? 

• Hur karaktäriseras rollerna Tommy och Annika i respektive film? Vilka 
skillnader och likheter finns det? 

• Finns det slutligen någonting som man har lagt respektive tagit bort från 
liveversionen i den tecknade versionen när det gäller äventyr som Pippi hamnar 
i? I så fall vad/vilka? 
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3. Bakgrundsinformation 
 
I detta kapitel kommer jag bland annat ta upp fakta om Astrid Lindgren, Pippi 
Långstrump, Tommy och Annika och hur Pippi mottogs i pressen både när hon kom ut 
i handeln 1945 och när hon blev en tecknad filmfigur.  
 
 
3.1 Astrid Lindgren 
 

”Jag är den jag alltid haver varit, en bondjänta från Vimmerby” 
(www.dn.se/DNet/road/Classiv/article/0/jsp/print.jsp?&a=3051)  
 
Astrid föddes 1907 på gården Näs utanför Vimmerby i Småland. Hon hade tre syskon, 
Gunnar, Stina och Ingegerd. Som vuxen flyttade hon till Stockholm, utbildade sig till 
sekreterare, gifte sig och fick två barn. Hon hade bestämt sig för att aldrig skriva 
böcker. Hon berättade istället sagor för sina barn. När hennes dotter Karin en gång låg 
sjuk i lunginflammation ville hon höra historien om Pippi Långstrump. Astrid berättade 
om den märkliga flickan i flera år tills hon en dag i mars 1944 gjorde sig illa i foten och 
blev sängliggande. Hon skrev då ner berättelsen om den märkliga flickan. 
 
Första gången hon skickade manuset till ett förlag fick hon tillbaka det, men nästa gång 
vann hon första pris för det i en pristävling och succén var ett faktum. 1945 kom den 
första boken om Pippi ut och reaktionerna var inte sena att komma 
(http://www.panorstedt.se/templates/common/Author.aspx?id=15899&q_context=Rabe
n, 2005-11-07). Pippi gjorde Astrid till författarkändis på nio månader. I början av 1946 
lästes Pippi i radio och strax efteråt blev hon teater (Fellke m.fl 2002:138). 
 
Astrid Lindgrens böcker är översatta till 85 språk där Pippi är mest populär med 57 
språk (Fellke m.fl 2002:163). En fjärdedel av alla 20 miljoner Astrid Lindgren volymer, 
som har sålts i Tyskland, är Pippiböcker 
(www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/utland.htm, 2005-11-07). Den första boken om 
Pippi Långstrump såldes i drygt 20 000 exemplar när den kom ut i handeln 1945 
(www.panorstedt.se/templates/Raben/Page.aspx?id=37000, 2005-11-07). Den totala 
försäljningen av Astrids böcker beräknades 2002 till 130 miljoner exemplar av de 
35 000 utgåvorna som finns (Kvint 2002:11). 
 
När hennes första böcker kom ut i mitten av 1900 talet skulle barn märkas så lite som 
möjligt och de betraktades ofta som småvuxna som skulle tuktas. Barnen skulle lyda 
och inte prata vid bordet. Detta ledde till stor uppmärksamhet när den första Pippi 
boken kom ut 1945. Man var rädd att barnen skulle bli som Pippi: ljuga, kasta omkring 
poliser och äta upp tårtor på kalas (Hagerfors 2002:6). Astrid har skrivit om och använt 
sig av de flesta situationer som barn vill uppleva eller har upplevt. Det är utflykter, 
skattjakter, flygturer, trädklättrande, godisätande och mycket mer. I nästan alla Astrids 
berättelser finns det positiva och roliga med föräldrafritt samt det tråkiga med 
föräldralöshet (Rönnberg 1987:7). Astrid överbryggar generations- och könsgränserna 
med sina berättelser. I hennes filmer möts olika generationer. Hon är på barnens sida i 
alla lägen och ser verkligheten genom barnens ögon, vilket visar sig i leken och 
dialogen som hennes karaktärer har (Rönnberg 1987:141). 
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Det har, sedan 40 talet, skrivits över hundratusen artiklar, notiser, recensioner, 
intervjuer och reportage om Astrid (Strömstedt 1999:19). Hon blev en mer och mer 
offentlig person som har påverkat allt från skattepolitiken, kärnkraftsdebatten, 
flyktingfrågan, barnens rätt till behandlingen av husdjur (Strömstedt 1999:21). 
 
Nästan alla Astrids berättelser har blivit teater och filmer för bio och TV och de flesta 
svenska barn växer på något sätt upp med dessa filmer där Olle Hellbom har regisserat 
de flesta. Astrid har själv varit med och påverkat alla filmer utom den tecknade filmen 
om Pippi Långstrump som hon inte alls tyckte om (Hagerfors 2002:95). 
 
Astrid dog, 94 år gammal, den 28 februari 2002. 
(www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=3031, 2005-11-17). Vi ses i 
Nagijala. 
 
 
3.2  Mottagandet av Pippi i pressen 
 
Det som kom att bli barnens favorit kom ut i handeln lagom till jul 1945. Boken fick 
både beröm och kritik (www.atridlindgren.se/pippi/kuriosa/rec_pippi.htm, 2005-11-07). 
Den gick i täten för barnens frihetsrörelse som en munter revolt mot vuxna auktoriteter 
(Strömstedt 1999:31). De första reaktionerna var positiva, men sedan väckte Pippis 
uppförande och bristande respekt för auktoriteter ilska hos just dessa auktoriteter i skola 
och kulturliv. Pippifejden drog in över landet och i en del länder censurerade man till 
och med översättningar (Gaare, Sjaastad 2002:21). Insändare i tidningar anklagade 
Lindgren för att ”undergräva moral, religion och samhällsordning och för att fördärva 
de små” (Gaare, Sjaastad 2002:79). 
 

”Pippi är flickan med de tusen infallen, en fantasifigur i verklighetsmiljö, jus den 
sorten som ungar tycker om. Hon står som vekningsfull konstrast till Tommy och 
Annika, som är helt vanliga borgerliga ungar, vilkas fantasi varje dag får en ny 
dosis av Pippi” /Svenska Dagbladet, december 1945 
(www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/rec_pippi.htm, 2005-11-07). 
 
”Men rackarungen i Lindgrens bok uppför sig ju oftast sinnessjukt. Och uttrycker 
sig dessemellan onaturligt” /Aftonbladet, augusti 1946 
(www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/rec_pippi.htm, 2005-11-07). 
 
”Kom inte och säg att Pippi skulle vara någon skadlig bekantskap för våra barn. 
Ägde alla ungar en sådan hjärtans generositet och sådan omedvetet riktig 
livsinställning som hon, tror jag vi föräldrar kunde skratta oss lyckliga” 
/Aftontidningen, november 1946 
(www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/rec_pippi.htm, 2005-11-07). 
 
”Det är tråkigt att komma med pekpinnen, när det gäller en sådan rolig barnbok, 
men sanningen måste fram: författarinnan har inte vårdat sig riktigt om sin stil. 
Hon tar iblnd til slanguttryck som står på gränsen till det vulgära, och sådant passar 
inte i en bra barnbok” /Svenska Dagbladet, november 1946 
(www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/rec_pippi.htm, 2005-11-07). 
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”Men det underliga är, att jag knappast tror, att någon enda pappa eller mamma 
kan ha något emot Pippis bravader. Just genom författarinnans humor och 
avväpnande frihet från varje moraliskt pekfinger kommer bokens grundtendens 
desto klarare fram: Att det till slut inte är det yttre som är det väsentligaste – 
huvudsaken är att kärnan är sund” /Morgon – Tidningen, december 1945 
(www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/rec_pippi.htm, 2005-11-07). 
 

Året efter att boken publicerades skrevs det en ökänd artikel i Aftonbladet där en 
pedagogikprofessor inte hade någon förståelse  

”för en bok där ett barn sväljer en gräddtårta och strör socker på golvet” 
och menar att Pippi är: 

”något obehagligt som krafsar på själen” 
 

Det var inte bara kritik som boken fick utan någon dag senare publicerades en 
insändare om att ”barnen gillar Pippi Långstrump” (Rydin 2000:76). 
 
 
3.3 Mottagandet av tecknade Pippi i pressen 
 
Samma dag som den första tecknade filmen om Pippi Långstrump hade premiär i 
Sverige hade Rapport ett längre reportage om denna händelse med bland annat en 
intervju med litteraturvetaren Ulla Lundqvist som, på frågan om vad hon tyckte om 
filmen, svarade  

”Jag tycker den är förfärlig…förstås..” (Dofs Sundin 1997:1). 
Hon menade vidare att den är dålig eftersom: 

”den missar ju precis det som Pippi är…den missar hela hennes oerhörda 
vitsighet…” (Dofs Sundin 1997:9). 

 
Andra kommentarer om filmen som Dofs Sundin tar upp på sidan sju i sin textanalys är 
Dagens Nyheter som skriver: 

”Fy fabian för denna Pippi” 
Göteborgsposten: 

”Pippi- som en amerikansk broiler” 
 

Enligt Dofs Sundin presenterar Rapport inslaget om den tecknade Pippi med följande: 
”Fy fabian för denna Pippi och Pluttinationell Pippi, en skam för SF, svensk 
Filmindustri…” (Dofs Sundin 1997:5). 

Reportaget innehöll även intervjuer med barn där reportern frågade vad de tyckte om 
filmen och barnen som medverkade var positiva till filmen med kommentarer som: 

”Jag tyckte om filmen”, ”bra”, ”den var jättebra” (Dofs Sundin 1997:6). 
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3.4 Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump 
 
…eller Pippilotta Delicatessa Windowshake Makrelmint Efraimsdoughter 
Longstocking som hon heter på engelska (Hagerfors 2002:53). 
 

”I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården 
låg ett gammalt hus, och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var nio år, och hon 
bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon, och det var 
egentligen rätt skönt, för på det viset fanns det ingen som kunde säga till henne, att 
hon skulle gå och lägga sig, just när hon hade som allra roligast, och ingen som 
kunde tvinga henne att äta fiskleverolja, när hon hellre ville ha karameller” 
(Lindgren 1945, s 5). 
 

Så börjar boken om Pippi Långstrump som Astrid Lindgren skrev 1945. 
 
Pippi är stark och rik, har rest över hela världen, berättar många otroliga historier och 
hittar på de fantastiska lekarna som ”inte stöta golvet” och ”sakletare”. Detta ger henne 
en total frihet och hon kan sätta sig över både konventioner och förbud (Törnqvist 
2001:254). 
 

”Stora människor har aldrig nånting roligt. Dom har bara en hoper tråkigt arbete 
och fåniga kläder och liktornar och kumminalskatt”  
(Hagerfors 2002:43). 
 

Pippi har för stora skor för att hon ska kunna vicka på tårna, hon tycker om sina fräknar 
och sitt röda hår. Hon har stort självförtroende och kan platta till vem som helst men det 
är de dryga och de som tror de har makt som hon sätter sig på och de svaga hjälper hon. 
Hon rider på sin egen häst istället för att vänta på att prinsen, på sin vita häst, ska 
komma och rädda henne (Hagerfors 2002:59). Hon är orädd, oberoende och 
okonventionell, hon leker med språket och vänder på intjatade värderingar. Bara för att 
hon har fräknar behöver hon inte lida av dem (Gaare, Sjaastad 2002:18). Pippi 
ifrågasätter maktmänniskor och är sin generations främsta förespråkare. Hon vill inte 
själv ha någon makt förutom den att kunna ge sig själv order om att gå och lägga sig. 
Pippi är uppstudsig och frispråkig och företräder allas rätt till att själv få bestämma 
(Rönnberg 1987:132). Pippi har sedan hon blev till roat miljoner men även förargat en 
del, men alla känner ändå Pippi, hon behöver egentligen ingen presentation (Gaare, 
Sjaastad 2002:21). 
 
 
3.5 Tommy och Annika 
 

”Bredvid Villa Villekulla låg en annan trädgård och ett annat hus. I det huset bodde 
en pappa och en mamma med sina två små rara barn, en pojke och en flicka. 
Pojken hette Tommy och flickan Annika. Det var två mycket snälla och 
väluppfostrade och lydiga barn. Aldrig bet Tommy på naglarna, alltid gjorde han 
det hans mamma bad honom. Annika bråkade inte, när hon inte fick sin vilja fram, 
och hon var alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar som hon 
aktade sig noga för att smutsa ner” (Lindgren 1945:8). 
 

Tommy och Annika lekte med varandra mycket men hade alltid hoppats att de skulle få 
en lekkamrat. Helst av allt ville de att det skulle flytta in någon i grannhuset, Villa 
Villekulla (Lindgren 1945:8). 
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3.6  Filmen och televisionen  
 
Det har tagit över 100 år för de rörliga bilderna att utvecklas. Film på alla möjliga sätt 
har alltid fascinerat människor över hela världen. Från början på biografer och sedan 
hemma när TV:n, videon och satellitkanaler började dyka upp i vardagen för den 
intresserade publiken (Jenninger, 1996:8).  
 
Den första filmvisningen skedde i Sverige 1896 på Malmöutställningen och under dessa 
första år användes filmvisningar som ett nyhetsmedium (Timm 2003:15). Det är dock 
inte förrän 1905 som den svenska filmhistorien började i och med att biografer började 
byggas och inte förrän 1910 kom biograferna där de även fanns plats för riktigt live 
ljud, det vill säga en orkester. Under slutet av detta årtionde kom Sverige att räknas till 
de ledande filmländerna i världen. 1919 bildades Svensk Filmindustri (SF) när bolagen 
Svensk Bio och Skandia gick samman och i början av 20-talet fanns det cirka 70 
biografer i hela landet. Under samma årtionde kom ljudfilmen vilket påverkade 
branschen positivt och massmediers bevakning av filmbranschen ökade. På 30-talet 
kom de så kallade pilsnerfilmerna där arbetslösheten och bostadsbristen gjorde sig 
påmind och filmtittandet ökade vilket betydde en expansion för filmbranschen.  
 
Under andra världskriget började man satsa på mer seriös film och den svenska filmen 
fick ökad betydelse på grund av minskad import. Sedan kom efterkrigstiden som var 
filmens bästa tid någonsin, men 1957 kom televisionen och det blev sämre tider för 
biograferna och på 60-talet hamnade branschen i kris. Mot slutet av 60-talet minskade 
antalet biobesökare kraftigt över hela landet och det var svensk film publiken hade 
tröttnat på.  På 70 talet kom flerfilmbiografen där man kunde visa filmer på flera dukar 
samtidigt. På 80-talet i samband med hemvideons intåg i det svenska hemmet minskade 
antalet biobesök och på senare tid har SF mest satsat på säkra filmer som spelar in bra 
med pengar. (Peterson, Pettersson 2004:246-256). 
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4. Tidigare forskning och teori 
 
Här kommer jag att ta upp vad som tidigare har skrivits om bland annat medier, 
tolkning, barnkultur, berättelsen och om karaktären. 
 
 
4.1 Medier, tolkning och budskap 
 
Idag lever vi i en värld som genomsyras av olika medier. De finns runt omkring oss 
från morgon till kväll. Det är TV, film, böcker, musik, tidningar, datorer med mera. 
Utbudet av medier är enormt stort och varierande. En del av detta utbud tar vi till oss 
aktivt medan annat ser vi bara när vi tar del av någonting annat som till exempel en 
tidning som skummas igenom. En del av utbudet utsätts vi för vare sig vi vill det eller 
inte, till exempel TV:n på krogen eller reklam (Jarlbro 2000:75). 
 
Tolkning är en grundläggande del av den mänskliga vardagen och det är något som 
bidrar till att göra oss människor. Den är grunden för kommunikation. Vi tolkar 
konstant företeelser i våra liv, allt vi upplever förser med vi betydelser. Genom att vi 
tolkar allt runt omkring oss gör att vi förstår det. En del är så självklart att vi inte tänker 
på det, vi lägger till betydelser helt omedvetet (Jarlbro 2000:77 f). Hela processen av 
tolkandet påverkas av mottagarens kunskaper, erfarenheter och associationer 
(Bergström 2001:100). 
 
Det kommer nya budskap hela tiden, både kommersiella, icke kommersiella, 
spännande, tråkiga, upprörande och mer eller mindre tydliga/otydliga. Alla dessa 
strävar efter att fånga vårt intresse. Sändaren av budskapet vill påverka, motivera eller 
informera. Dessa budskap är en naturlig del av vår vardag. De förklarar, lockar, roar 
och varnar oss samtidigt som de för oss människor närmare varandra och vi förstår 
världen bättre. Det är dock många som menar att dessa kommersiella budskap skapar 
värderingar och formar samhället på ett sätt som makthavarna inte kan (Bergström 
2001:38 f). 
 
 
4.2 Rörliga bilder 
 
När så TV:n kom in i de svenska hemmen på 60-talet erbjöd den stora möjligheter att 
åskådliggöra processer och skeenden. Man kunde föra ut information om relativt svåra 
saker till barn. Det betonades hur viktigt detta medium var för information och 
pedagogik och man menade att det gällde att fostra barn till goda tittare och inspirera 
dem, via programmen, till andra aktiviteter. På denna tid hade mediet en enorm 
genomslagskraft och man såg möjligheter att sprida samhällsinformation via 
televisionen (Rydin 2000:136 f). 
 
En text idag är inte endast skriftlig, utan de innefattar även filmer, musikstycken och 
olika föreställningar. Detta är resultatet av människors teckenskapande som låter sig 
tolkas, det vill säga, det är texter som kan läsas av andra. Både en film och en bok är 
berättelser eftersom vi tar del av dem i kronologisk form och därför räknas inte bilder 
eller skulpturer till texter (Holmberg, Ohlsson 1999:11). 
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Rörliga bilder är ett sätt att berätta, de fungerar som ett språk och skapas av tre olika 
orsaker: kulturellt, konstnärligt och kommersiellt (Jenninger 1996:18). Om man ska 
berätta med bilder/film kan man aldrig återge verkligheten, utan man beskriver den med 
ett språk och sedan är det publiken som tolkar berättarens bild av verkligheten 
(Jenninger 1996:35). Film, video och TV är effektiva kommunikationsmedier och efter 
verkligheten är rörliga bilder och ljud ensamma om att kunna beröra tre av människans 
fem sinnen, eftersom vi kan både se bilderna, höra och känna ljudet (Jenninger 
1996:88). 
 
 
4.3 Barn- och animerad film 
 

”Animation borde vara en konstform, det är så jag alltid har uppfattat den. Men när 
jag ser vad ni (andra animatörer) har gjort med den… så är det inte en konstform 
utan en handelsvara. Det är synd” (Winsor McKay enligt Marko-Nord, Jurander 
2002:18). 
 

Ordet barnfilm dök inte upp förrän på 30-talet i samband med barnfilmsklubbar i 
England och Ryssland. Det var sedan genom Disneys filmer som barnpubliken och 
animation kom allt närmare varandra (Marko-Nord, Jurander 2002:38). I Sverige är 
animation numera nära förknippad med barnfilm och de flesta utanför branschen tar för 
givet att man animerar för barn. Detta stämmer inte och mycket av den tidiga 
animationen gjordes för en vuxen publik (Marko-Nord, Jurander 2002:38). 
 
Det finns olika typer av animationer med många olika tekniker. För det första finns det 
CGI – datoranimation och cell-animation är det man vanligen kallar tecknad film och 
görs genom att man tecknar på genomskinliga ark. Chroma key är en elektronisk metod 
där vissa färgelement lyfts ut från en videosignal och ersätts med andra, vilket gör att 
flera bildelement kombineras till ett. Cut out-animation är när tvådimensionella 
pappfigurer animeras mot en platt bakgrund. Direktanimation görs genom att man ritar 
bild och ljud direkt på filmremsan och ljudspåret. Till sist finns det dockanimation där 
tredimensionella dockor animeras på scenografiska miljöer (Våldskildringsrådet Nr 31, 
2004:19). 
 
Målet med en animerad film är för det mesta inte att efterlikna verkligheten. Det är i 
princip tvärtom eftersom animation möjliggör en obegränsad fantasi, märkligheter och 
förenklingar. Konstnärens fantasi tillåts sprudla (Våldskildringsrådet Nr 31, 2004:18). 
En animerad film är både ett fritt avbildande av livlösa ting och tecken som gjorts 
levande, med också ett avtryck av en ibland trög teknisk process. En färdig animerad 
film framstår dock oftast som en lek med materialet trots den komplicerade proceduren 
som animering innebär (Filmhäftet dec 1980 nr 29-30 s 64). 
 
Den ryska regissören Sergei Eisenstein var en stor beundrare av Walt Disney och menar 
att Disney innebar ett totalt återvändande till frihetens rike som ej av en slump är fiktiv 
men som även är fri från nödvändigheter och måsten. 
 
Eisenstein menar vidare att: 

”Disneys verk är en vidunderlig vaggvisa, en lullaby för de lidande och eländiga, 
för de förnedrade och utsugna, för alla dem som är bundna av arbetstid och 
reglementerade andningspauser, av tidens matematiska exakthet, för dem vilkas liv 
är indelat i cent och dollar”. (Filmhäftet maj 1989 nr 65-66 s 67). 
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Disneys filmer består av en gränslös fantasi och gör uppror mot splittringen och 
ordningen (Filmhäftet maj 1989 nr 65-66 s 67). Tecknade väsen har uppnått en bestämd 
form men kan ändå anta vilken skepnad som helst. Detta kallar Eisenstein för en 
plasmatisk egenskap, det elastiska och plastiska, vilket han anser finns i alla kulturer 
och människans fascination av tecknat ligger ibland annat i den levande 
uttryckskraften. Det är attraktivt därför att de flesta människor lever i samhällen där 
vardagen är standardiserad och regelbunden och det tecknade skapar fantasi åt 
människor att kunna bli vad som helst. 
 
I tecknade filmer förekommer flytande övergångar och nybildningar, det vill säga 
sådant som kännetecknar sagor och karikatyrer. Animation förnekar logiken men 
underhåller och roar istället. Att göra en teckning rörlig är det direkta förverkligandet 
av animismen, det vill säga en teckning, någonting dött, görs levande genom animation. 
Teckningen väcks med andra ord till liv. Genom animation levandegör och besjälar 
man ett dött föremål eftersom teckningen rör på sig och rörelse levandegör. Det som rör 
sig är alltså besjälat och drivs av en egen vilja. Trots att vi tittare vet att animerade 
väsen inte existerar uppfattar vi dem som levande, handlande och tänkande väsen 
(Filmhäftet maj 1989 nr 65-66 s 70 ff).  
 
I den animerade filmen kan allting hända, en bil som sprängs sönder blir hel igen, en 
utplånad figur uppstår igen utan skador och så vidare. Människor, djur och levande ting 
finns i en ständig förändring. I tecknade filmer blir allt möjligt, saker och djur talar, 
människor har obegränsade förmågor och kan förvandla verkligheten efter sina egna 
behov. Fortsättningsvis avbildar en animerad film sällan verkligheten utan skapar sin 
egen tillfälliga och annorlunda verklighet som inte stämmer överens med tittarens 
kända värld. Den tecknade filmen har obegränsade möjligheter till förändring, 
fantasimakt och förvandlingar som skulle vara omöjliga att genomföra i verkligheten 
(Filmhäftet dec 1980 nr 29-30 s 67 f). 
 
Både tv- och filmanimation har även fått sina genrer med specifikt innehåll, 
berättargrepp och effekter. Nya tekniker har lett till en uttrycksmässig utarmning och 
förhindrat de mer personliga och tidskrävande insatserna (Filmhäftet dec 1980 nr 29-30 
s 70).  

 
Hur ser man att det är en barnfilm då? Om filmen ses med ett barns ögon och det inte 
finns mycket kvardröjande närbilder och om barnet inte självt är tyst samt att denne ser 
på andra istället för att själv bli sedd. Om man som åskådare ser och upptäcker saker 
tillsammans med barnet är det en barnfilm och inte en barnskildring (Rönnberg 
1989:213). För att ett program ska locka barn ska det gärna dels vara tecknat, ha klara 
färger samt ha återkommande figurer som de känner igen. Ett tecknat program har 
utskiljande bilder och tydliga genrekonventioner vilket gör att barnen lätt inser att det 
”bara är film” och lätt skiljer på hjältar och skurkar med mera (Rönnberg 1989:63). I en 
klassiskt tecknad film behövs det ofta inget annat än konkreta handlingar för att man 
som tittare ska förstå filmen. Barnen tar dock ofta hjälp av mimiken, gestiken och 
kroppsspråket för att förstå (Rönnberg 1989:68). 
 
Omtyckta serier och filmer ska vara lagom utmanande, det ska innehålla återkommande 
figurer som man känner igen. Dessa figurer får gärna ha upprepade handlingar och 
gester. Det är inte heller nya upptäckter man letar efter utan välkända och trygga 

 10



miljöer som kanske inte alltid är så händelserika. Sammanfattningsvis kan man säga att 
omtyckta serier tydligt ska signera att det bara är på fantasi och inte på riktigt. 
(Rönnberg 1989:62-67). 
 
 
4.4 Barnkultur 
 
Det har ofta varit de vuxna som satt ramen för vad som är bäst för barnen. Den kultur 
som växte fram under 1900-talet var mer ett uttryck för de vuxnas syn på vad som är 
bra för barn. Det sätt som barn skildras på i både vuxen- och barnprogram kan säga 
något om den offentliga bilden av vad barndom är. I barnkulturen har det varit lättare 
att upptäcka underliggande attityder och föreställningar än i vuxenkulturen. Det har 
även upptäckts att det är tydligare budskap i barnböcker än i vuxenböcker. De ställer till 
exempel upp ideal och värderingar samt ger uttryck för de rådande pedagogiska idéerna 
som gäller för just den tiden. Detta stämmer troligen också in på radio- och tv program 
eftersom de ofta har boken som grund (Rydin 2000:17). 
 
Under efterkrigstiden, i samband med publiceringen av Pippi Långstrump, tog en ny 
syn på barnkulturen form. Astrid Lindgren kom att bli en symbol för detta trendbrott 
med boken Pippi Långstrump. Många menar att Astrid var påverkad av 30-talets 
frihetspedagogik som förespråkade att barnets naturliga godhet kunde förstöras av 
hämmande fostran. Man tog även fasta på lekens betydelse för barns utveckling och nu 
skulle vuxna ha respekt för barns lek, läsning och förströelse fick rätt att existera. 
Hemmen skulle inredas så barnen fick en bra lekmiljö både inom- och utomhus. Det 
fria barnet skulle inte hållas i för ”strama tyglar”. Det var ett antal författare som blev 
framstående under denna tid, bland dem Astrid Lindgren. Dessa författare försökte 
fånga den barnsliga fantasin istället för att fostra. De utgick från barnens värld och 
talade till dem via deras fantasi. De försökte fånga en barnvärld som de vuxna inte 
alltid förstod sig på och hamnade långt ifrån de tidigare idylliska skildringarna av barn 
(Rydin 2000:66 ff). Nu skulle barnen få leva ut sin oskuldsfullhet utan att tämjas och 
därmed få utvecklas utan vuxnas styrning. Detta fick dock inte fäste förrän efter andra 
världskriget (Rydin 2000:346). Varför tycker då ofta vuxna att den kultur som barnen 
tycker är roligast bara är skräp och skit? (Rönnberg 1989:7). 

 
”På lördag får ni höra början på en verkligt trevlig berättelse om en liten flicka med 
rött hår och fräknar och en otrolig styrka. Hon heter Pippi Långstrump och det 
roligaste med henne är att hon säger och gör precis vad som faller henne in. Ibland 
är hon som ett helt vanligt barn och rätt som det är så gör Pippi något absolut tokigt 
igen”  
(Presentation i Röster i radio, 1946 enligt Rydin 2000:76). 

 
På 50- och 60 talet var den idylliska barnskildringen väldigt framgångsrik och då 
särskilt med många andra avAstrid Lindgrens berättelser som ofta ägde rum i ett 
problemfritt barndomsland (Rydin 2000:134). På 80- och 90-talet förekom en 
barncentrering i programmen där barnet lyfts fram och de vuxna hamnar i bakgrunden 
där de inte syns. Barnen blir självständiga och starka och får ibland till och med den 
vuxnes roll. Det sker ett rollbyte mellan barn och vuxna, vilket kan ses som att det inte 
är så stor skillnad på att vara vuxen och barn i dagens samhälle (Rydin 2000:347 f). 
 
Det är samhällsklimatet, synen på barn och barnkultur som har skapat kontextuella 
förutsättningar för förnyelse av barnprogram, men samtidigt har traditionen hållits 
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levande. Astrid Lindgrens berättelser älskas fortfarande av barn världen över, trots att 
det är flera årtionden sedan de kom ut (Rydin 2000:332 f). 
 
 
4.5 Berättelsen 
 
Berättelser är ett universellt fenomen och det flesta barn har fått en berättelse berättad 
för sig någon gång. De är viktiga för barn, men har även en central roll för vuxna. Idag 
återges de oftast av olika medier som tidningar, TV och Internet. Berättelserna finns i 
överallt idag, i fabler, myter, filmer, pjäser och nyhetsartiklar. De har olika funktioner 
varav en är att hjälpa oss att förstå verkligheten lite bättre. De lär oss om sådant vi 
aldrig själva har upplevt, skapar ordning och mening i våra liv samtidigt som de kan 
fungera som ett socialiseringsinstrument. Sist men inte minst används berättelsen för 
kommunikation mellan människor om deras erfarenheter (Jarlbro 2000:54 f). 
 
En berättare som kan sin sak ser till att inte trassla in sig i onödiga utvikningar och 
överflödig information som kan göra att tittaren blir förvirrad och tappar tråden. En bra 
bildberättare väljer noggrant ut de bilder som för historien framåt. Detta blir dock lite 
mer komplicerat när man har med rörliga bilder att göra eftersom varje bild har en 
början och ett slut (Jenninger 1996:34). En del författare/regissörer lyckas direkt få oss 
läsare/tittare fångade och engagerade och dessutom lyckas de hålla oss intresserade så 
vi inte kan sluta att läsa/titta (Bergström 2001:18). I en berättelse får handlingen inte stå 
stilla. Berättelsens karaktärer ställs inför konflikter, kamper och avgöranden där vissa 
vinner och andra förlorar. Denna utveckling måste alltid finnas just för att berättelsen 
ska föras framåt (Bergström 2001:16 f). 
 
 
4.6 Karaktären 
 
Karaktärer som uppträder i TV och film är sällan sig själva. De gestaltar en rollfigur så 
trovärdigt som möjligt som vi sedan ser och tar ställning till i exempelvis en film. För 
att det ska bli trovärdigt måste man få se både detaljer och helheten. En människa som 
bara är ond är inte trovärdig eftersom människor har både bra och dåliga sidor. I en film 
är varje sekvens noga planerad för att publiken inte ska störas av någonting som kan 
minska trovärdigheten (Jenninger 1996:37). 
 
 
4.7 Pippikaraktären 
 
Pippi Långstrump är den självklara lekledaren. Hon är den auktoritativa i leken med 
Tommy och Annika just därför att hon ifrågasätter vuxna auktoriteter. Pippi är en 
upprorsmakare och genom att hon har sin respektlösa attityd mot vuxna och andra 
makthavare vågar hon även leka lite med dem. Hon har en individuell lekstil där hon är 
experten på att leka och den stora lekförebilden som drar med sig de andra i leken. 
Pippi leker alla vanliga lekar, men hon gör det på sitt eget sätt med alla som kommer i 
hennes väg; vuxna, poliser och bovar. Finns inte dessa tillhands får Lilla Gubben och 
herr Nilsson vara hennes lekkamrater (Rönnberg 1987:48 ff). Pippi leker inte bara 
vanliga lekar utan leker även med ord som blir till språklekar och språkvitsar. Hon 
ifrågasätter vuxnas betydelser av ord och samtal med vuxna förvandlar hon till lekar där 
hon hittar på dräpande och knepiga svar (Rönnberg 1987:52).  
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Bland annat säger hon följande när poliserna kommer för att hämta henne och ta henne 
till ett barnhem: 
 

”Jag är ett barn, och det här är mitt hem, alltså ett barnhem. Och plats har jag här, 
gott om plats” (Lindgren 1945:30). 

 
Pippi kommer med medvetna felsägningar som ”kumminalskatt”, ”pluttifikation” och 
”meducin” för att protestera mot vuxnas abstrakta språk (Rönnberg 1987:55). Mycket 
av lekandet handlar om att vända upp och ner på saker och ting, regelbrott, absurditet, 
och allmänt nonsens, vilket inte Astrid Lindgren missade. Hon ”uppfann” en icke-
pedagogisk lek där barnen själva får tänka över alternativa möjligheter. Leken är en 
övning i självständighet och är ofta motsatsen till föräldrarnas normer. Pippi är ett 
utmärkt exempel på detta eftersom hon vägrar följa de normer som de vuxna har 
fastställt för leken eller följa det man ”bör” göra (Rönnberg 1987:85). 
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5.  Metod 
 
Jag har i denna uppsats använt mig av en kvalitativ metod. Syftet med en kvalitativ 
metod är att få en djupare kunskap än den som ges med kvantitativa metoder. Det finns 
dock en mängd olika former av kvalitativa metoder och det är vanligt att man som 
forskare gör egna tillämpningar och tolkningar av dessa. Det vill säga, det finns inga 
enkla förfaranden med en kvalitativ metod. Varje typ av kvalitativ forskning kan kräva 
en egen variant av metoden i fråga (Patel, Davidson 2003:118).  Inom det kvalitativa 
synsättet riktar man intresset mot individen och hur denne tolkar och formar 
verkligheten, det vill säga det är människan som är det huvudsakliga instrumentet 
(Backman 1998:48). Med kvalitativa metoder vill man upptäcka företeelser, tolka och 
förstå samt beskriva uppfattningar eller kulturer (Patel, Davidson 2003:102 f). Den 
kvalitativa forskningsprocessen är flexibel vilket ger ett större utrymme för variationer 
jämfört med den kvantitativa metoden (Backman 1998:50).  
 
Filmanalys är en viktig del i filmstudiet och det finns inga enhetliga modeller för hur 
den ska tillämpas. Eftersom det finns så många olika typer av filmer går det inte att 
skapa någon övergripande modell för all filmanalys (Andersson, Hedling 1999:7). Att 
göra en analys av en film går betydligt djupare än en resumé, det vill säga, man ska akta 
sig för att det ”bara” blir ett återberättande av filmens handling. Det gäller att hitta de 
dolda budskapen i filmen, som kan skilja sig åt beroende på vilken kultur man kommer 
ifrån (Nemert, Rundblom 2004:100). En innehållsanalys används vanligtvis i analyser 
där man ska kvantifiera någonting, men beteckningen går även att använda sig av i en 
kvalitativ undersökning, till exempel vid textanalyser där ingenting räknas eller mäts 
(Bergström, Boréus 2000:44 f). Jag har gjort en jämförande film- och innehållsanalys 
av två Pippi-filmer som liveversion respektive tecknad version. 
 
I min undersökning utgår jag från vissa begrepp och studerar dessa två filmerna för att 
få fram hur de tre figurerna framställs och agerar. De kategorier jag har valt är: 
 

• Kläder/kostymer 
• Agerande/handlande 
• Repliker/uttryck/språk  
• Mimik och kroppspråk 
• Skillnader och likheter 
• Färgsättning 
 

Jag har även genomfört en mindre undersökning då jag via mailkorrespondens frågat ett 
antal personer, som jag känner, vad de tänker på när de hör namnet Pippi Långstrump. 
Frågan jag ställde i mailet var: ”Vad tänker du på när jag säger Pippi Långstrump?” 
Denna undersökning gjorde jag för att komplettera denna uppsats med andras tankar 
kring Pippi, så att det inte bara är mina tankar/funderingar som kommer fram i 
uppsatsen. 
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Jag är medveten om att min undersökning, som alla kvalitativa studier är subjektiv 
eftersom jag utgår från mina egna tolkningar av filmerna vilka beror på mina 
erfarenheter, uppfattningar och förkunskaper. För att studera någonting subjektivt tittar 
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man på hur människa uppfattar och tolkar omgivningen. I den kvantitativa metoden 
däremot observerar och mäter verkligheten. (Backman 1998:47). Jag har försökt gå in i 
den här undersökningen utan förutfattade meningar om filmerna, vilket har varit näst 
intill omöjligt. Jag hade aldrig tidigare sett den tecknade versionen av Pippi, medan jag 
hade sett liveversionen otaliga gånger, både som film och som tv-serie.  
 
Det finns många olika metoder att välja mellan när man ska göra en undersökning, till 
exempel självrapporteringar, observationer, enkäter och intervjuer. Vilken man väljer 
beror på vad som bäst ger svar på forskningsfrågan (Patel, Davidson 2003:63). Den 
metod jag har valt anser jag vara mest lämpad för min forskningsfråga. Det skulle 
emellertid ha varit möjligt att svara på min forskningsfråga genom att använda andra 
metoder som exempelvis intervjuer och observationer då jag hade kunnat prata med 
andra människor om vad de tycker om filmerna och karaktärerna. Jag valde dock att 
inte göra på detta sätt utan utgick helt utifrån mig själv och mina egna tolkningar och 
hoppades ändå få fram intressanta svar. 
 
 
5.2 Material 
 
Som undersökningsmaterial till min uppsats är först och främst två versioner av när 
Pippi flyttar till Villa Villekulla. Den nyare tecknade versionen Pippi Långstrump 
flyttar in i Villa Villekulla inspelad 1997 (AB Svensk Filmindustri) med regi av Paul 
Riley samt den äldre versionen Pippi flyttar in som är liveinspelad (distribuerad av 
Egmont Film) 1969 med regi av Olle Hellbom. Med hjälp av dessa två filmer gjorde jag 
en karaktärsjämförelse av hur Pippi, Tommy och Annika framställdes i respektive film . 
Jag har även läst in mig på ämnet Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, barnfilm, 
tecknad film och animation. Ytterligare material jag i viss mån har använt mig av är 
svaren på frågan jag skickade ut via mail till mina bekanta för att få veta deras syn på 
Pippi Långstrump. 
 
När jag i min uppsats har skrivit ”spelfilmen” avser jag livefilmen som spelades in 
1969. När jag har skrivit ”signaturmelodin” menar jag den till spelfilmen som heter 
”Här kommer Pippi Långstrump”. 
 
5.2.1 ”Pippi flyttar in” – spelfilmen 
 
Det sägs att Lilla Gubben gick på lugnande medel under inspelningen, att Herr Nilsson 
bet och kissade på alla han kom åt, Pippi tjurade i ett hörn och Tommy och Annika var 
ute på nätterna och härjade (Karlsson, Erséus 2004:64). 
 
Livefilmen från 1969 börjar med att Tommy och Annika presenterar sig själva, deras 
hem, staden och Villa Villekulla. De har tråkigt för de inte har någonn lekkamrat i 
närheten, En dag flyttar det dock in en flicka i Villa Villekulla. Första gången Tommy 
och Annika träffar Pippi är när de smugit sig in i Villa Villekulla och hittar henne 
sovandes med fötterna på huvudkudden. Snart kommer tant Pruselius för att hämta 
Pippi till ett barnhem eftersom hon inte kan bo alldeles själv. Det vill inte Pippi. Då 
kommer poliserna för att hämta henne, med dem leker hon istället. Resten av filmen 
handlar om när Pippi skurar golvet i köket genom att hälla ut vatten och skura med 
borstar på fötterna, hon går på kafferep hemma hos Tommy och Annika, de sakletar, 
går i affärer och köper godis, leksaker och medicin. Filmen slutar med att Pippi, 
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Tommy och Annika dricker sockerdricka som växer i Pippis sockerdricksträd som står 
utanför Villa Villekulla. 
 
Filmen är cirka 80 minuter lång. 
 
5.2.2 ”Pippi Långstrump flyttar in i Villa Villekulla” - tecknad version 
 
Denna film består av tre fristående avsnitt på drygt 20 minuter vardera. Det första 
avsnittet som heter Pippi flyttar in i Villa Villekulla börjar med att Pippi går i land från 
båten Hoppetossa med apan, hästen och guldet. Hon rider genom den fortfarande 
sovande staden. Hon blir vän med Tommy och Annika som bor granne med Villa 
Villekulla. När de vuxna i staden får veta att Pippi bor alldeles ensam utan föräldrar 
kommer poliserna för att ta med henne till ett barnhem. Hon kastar resolut in dem i 
deras bil, efter att ha lekt kull med dem. 
 
Det andra avsnittet heter Pippi får besök av tjuvar, då hon får besök av två nyligen 
utsläppta tjuvar, Dunder-Karlsson och Blom. De har fått reda på att Pippi har en massa 
guld. De beger sig till Villa Villekulla för att stjäla guldet av Pippi. Det slutar dock med 
att hon dansar schottis med Dunder-Karlsson hela natten. medan Blom spelar på kam. 
Tillslut springer bovarna därifrån och tillbaka till fängelset eftersom Pippi aldrig 
tröttnar på att dansa schottis. 
 
I det tredje avsnittet Pippi, Tommy och Annika rymmer i en luftballong börjar 
berättelsen med att Tommy och Annika kommer finklädda till Pippi, men smutsar ner 
sig och som straff får de rensa mammans trädgårdsland. De tycker de blir orättvist 
behandlade och bestämmer sig för att rymma sin väg. Pippi tar med dem i sin 
luftballong som hon hittade uppe på vinden. De flyger iväg med ballongen och efter en 
hel del äventyr landar de i en liten stad där de säljer luftfärder för att få ihop pengar till 
mat. Deras första kunder är två av landets farligaste brottslingar, som Pippi tillslut tar 
hand om och flyger med till polisstationen i den lilla staden. 
 
 
5.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att jämföra filmerna med varandra utifrån Pippi-, Tommy- och 
Annikakaraktärerna och hur de framställdes. Jag valde även att titta på Tommy och 
Annika eftersom de ständigt finns vid Pippis sida och jag anser de ha en stor del i 
berättelsen. Jag tittade inte på några övriga karaktärer i filmerna eftersom jag ansåg det 
vara en alltför omfattande uppgift. Jag valde att titta på två filmer då jag fann det 
tillräckligt för att kunna genomföra denna undersökning. 
 
 
5.4 Tillvägagångssätt 
 
Det har varit svårt att hitta ett intressant ämne att skriva om, men när jag väl visste vad 
jag ville skriva om fann jag det lätt att börja leta litteratur kring ämnet. Det visade sig, 
precis som jag hade anat att det, fanns i princip hur mycket som helst skrivet om, av 
och med Astrid Lindgren och om Pippi Långstrump. Jag läste och läste och till slut kom 
jag igång med att skriva ner bakgrunds- och teoriavsnittet. I samma veva skickade jag 
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ut min fråga via mail till mina bekanta för att göra en mindre undersökning om vad 
andra tänker på när de hör ”Pippi Långstrump”. 
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6. Resultat 
 
Detta kapitel tar upp det jag har kommit fram till i min undersökning efter de på 
förhand givna kategorierna.  
 
   

 Detta är Pippi som hon är illustrerad i böckerna. 
www.dn.se/DNet/road/classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=3031 (2006-02-08)  
  

 Detta är Pippi som hon såg ut i spelfilmerna. 
www.astridlindgren.se/pippi/film_pippi.htm (2006-02-08) 
 
 
  

 Detta är den tecknade Pippi. 
www.cdon.com/product.phtml?prod=120709 (2006-02-08) 
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6.1 Signaturmelodi - spelfilmen 
 
Här kommer Pippi Långstrump  
tjolahopp tjolahej tjolahoppsan sa.  
Här kommer Pippi Långstrump.  
Här kommer faktiskt jag 
 
Har du sett min apa,  
min lilla söta lilla apa. 
Har du sett Herr Nilsson,  
ja han heter faktiskt så. 
 
Har du sett min Villa,  
min Villa Villekulla villa 
Vill och vill du veta 
varför villan heter så 
 
För där bor ju Pippi Långstrump 
Tjolahopp tjolahej tjolahoppsan sa 
Där bor ju Pippi Långstrump 
Ja där bor faktiskt jag 
 
De är inte illa 
Jag har ju apa, häst och villa 
En kappsäck full med pengar 
är ju också bra att ha 
 
Kom nu alla vänner 
varenda kotte som jag känner 
Nu ska vi leva loppan 
Tjolahej tjolahoppsan sa 
 
Här kommer Pippi Långstrump 
tjolahopp tjolahej tjolahoppsan sa 
Här kommer Pippi Långstrump 
Här kommer faktiskt jag 
 
Genom texten till spelfilmens signaturmelodi får man som tittare en presentation om 
vem Pippi är, var hon bor och med vem. Vi får veta att hon har vänner, (”kom nu alla 
vänner, varenda kotte som jag känner”) som hon har roligt med (”nu ska vi leva 
loppan”).  
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6.2 Signaturmelodi – tecknade filmen 
 
Vad ska jag göra nu 
Vad ska vi göra nu 
Vad ska jag göra nu 
Vad gör jag nu 
 
Är ett riktigt äventyr 
Hoppa på min säng 
Sen tar jag med Herr Nilsson 
och Lilla Gubben på en sväng 
Jag kan dansa schottis 
sånt piggar alltid upp 
Jag kan skura hela golvet 
Äta pannkakor ger hopp 
 
Vi kan alla stå på händerna 
Ja göra vad vi vill 
Villa Villekulla väntar på oss 
 
Vad ska jag göra nu 
Vad ska vi göra nu 
Vad ska jag göra nu 
Vad gör jag nu 
 
Vad ska jag göra nu 
Vad ska vi göra nu 
Vad ska jag göra nu 
Vad gör jag nu 
 
I signaturmelodin till den tecknade filmen får tittaren höra talas om Herr Nilsson och 
Lilla Gubben, men genom att bara höra melodin/läsa texten vet man inte vilka dessa två 
är, om man inte sen tidigare har erfarenhet av Pippi Långstrump. Texten kan tolkas som 
att Pippi inte vet vad hon ska göra, eller vad de ska göra (”vad ska jag göra nu, vad ska 
vi göra nu”). Är hon velig? Väntar hon på förslag till aktivitet från någon annan? Från 
Tommy och Annika? Man får i jämförelse till spelfilmens signaturmelodi inte veta 
något om hennes vänner eller kappsäcken full med pengar. 
 
 
6.3 Kläder/kostymer/utseende 
 
Spelfilmen 
 
I filmens början har Pippi på sig en kortärmad olivgrön lång tröja/klänning, randigt 
beige förkläde med rödrutiga fickor på magen vilket är lagat med orangea lappar och 
under det har hon gröna underbyxor. Hon har en strumpa (vänstra) knallgul och den 
andra är orange-rödrandig och dessa hålls uppe med strumphållare. Hon har svarta 
alltför stora skor. När de leker ”inte stöta golvet” har hon en grön sko och en orange 
sko som passar ihop med strumporna. När de går i affärer har hon röda indianskor som 
hennes pappa har köpt av en indianhövding. När de går i affärer har hon på sig en grön 
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lång tröja/klänning med röd/orange lappar. Hennes nattlinne är grön och vit randigt. 
Hon har rött hår i två hårda flätor som står rakt ut och fräknar på kinderna. 
 
Tommy har en orange polotröja med lång ärm, beiga byxor och sockor samt bruna 
sandaler. Han är ljushårig och har en brun skolväska. Annika har en gul t-shirt, vit 
veckad kjol, vita knästrumpor och gula sandaler. Hon är mörkhårig och har en blå vit 
skolväska. Annika har en gul pyjamas och Tommy en ljusblå. När de är ute i regnet har 
Annika rosa byxor, en gul regnrock och gula stövlar på sig. Tommy har då blå regnrock 
och svarta stövlar. När de ska in till staden och gå i affärer är Tommy klädd i en ljus-
blårutig skjorta. 
 
Tecknade filmen 
 
I den tecknade filmen har de tre huvudkaraktärerna två olika omgångar kläder på sig. 
Pippi har i alla tre avsnitten på sig en röd tröja och ett blått förkläde med en gul ficka på 
magen. Hon har en lila strumpa på vänster ben och en röd- och gul- randig strumpa på 
höger ben. Hon har svarta alltför stora skor på fötterna. Hon har rött hår i två utstående 
flätor med gula gummisnoddar, samt fräknar i ansiktet. I avsnitt två har Pippi på sig ett 
gult/vitt nattlinne och turkosblå tofflor när tjuvarna kommer på besök. 
 
Tommy har blåa byxor och en vit skjorta under en orange tröja och svarta skor. Han är 
mörkhårig. Annika är ljushårig och har ljusblå blus med en blå kjol. Hon har vita 
knästrumpor, svarta skor och ett blått diadem. Dessa kläder har de på sig i det första 
och tredje avsnittet. I tredje avsnittet har de även på sig sina finkläder. Tommy har en 
blå tröja, vit skjorta med röd slips, mörkblåa byxor och blåa skor. Annika har på sig 
mörkblå klänning, vit blus med röd slips, vita knästrumpor, svarta skor och blått 
diadem. Tommy och Annika är inte med i andra avsnittet. 
 
 
6.4 Agerande/handlande 
 
Detta avsnitt kommer att handla om det som karaktäriserar de tre olika 
huvudrollsinnehavarna i de bägge filmerna. 
 
Spelfilmen 
 
6.4.1 Pippi gör ovanliga saker: 
 

• Hon hänger benkrok i kökslampan när de leker ”inte stöta golvet”. 
• Hon sitter och snurrar på en snurrstol när hon presenterar sig med hela sitt långa 

namn för Tant Pruselius. 
• Pippi springer runt på möblerna när Tant Pruselius vill ta henne till 

barnhemmet. 
• När hon gör pannkakssmet kastar hon först upp äggen i luften och sedan fångar 

hon dem i en panna. Hon vispar sedan ihop smeten med en sopkvast. 
• Pippi hänger tvätt och vattnar blommorna ute trots att det regnar. 
• Hon skurar golvet genom att hälla ut allt vatten och sedan åka omkring på 

skurborstar på fötterna. 
• Fönstren putsar hon med en borste och dammtorkar gör hon med en annan 

borste. 
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• Pippi tar med sig Tommy och Annika för att ”sakleta”. De kryper i dikena och i 
skogen och Pippi hittar en rostig plåthink. 

• Pippi hittar en sovande farbror Gustavsson som hon vill ta med sig hem och ha 
som kanin. Hon matar honom med maskrosblad. 

• Hon plockar åt sig en massa kakor och slickar grädde från tårtan när hon är på 
kafferep hos Tommy och Annikas mamma. 

• På kafferepet fortsätter Pippi med att slänga upp kakor i luften och försöker 
fånga dem med munnen. Hon ställer till oreda och när hon försöker städa upp 
efter sig blir det ännu mer fel. Hon nyper Tant Pruselius i näsan med 
sockertången, spiller kaffe på gästerna, drar undan mattan där tre tanter står så 
att de ramlar omkull, krossar porslin med mera. 

• Hon sover med fötterna på huvudkudden. 
• Pippi leker ångbåt i en sjö när de är på väg in till staden för att gå i affärer. 
• Hon skakar hand och pratar med en skyltdocka i tygaffären som hon sen köper 

armen från eftersom den lossnade. 
• Pippi köper 18 kilo karameller, 60 klubbor, 72 paket kola och 103 

chokladcigaretter i godisaffären. 
• På apoteket köper Pippi fyra liter medicin.  
• I leksaksaffären köper hon leksaker till alla barnen och alla får även varsin 

lergök som de spelar med i kör, medan Pippi dirigerar med armen från 
skyltdockan som hon köpte i kläd- och tygaffären. 

• Hon pratar ner i en gatubrunn om människorna Katamaranerna som bor på 
andra sidan jorden. Sedan häller hon medicinen i brunnen och tror/hoppas att 
den ska rinna ner till dem. 

• Hon visar Tommy och Annika sockerdricksträdet och de dricker läsken som 
växer där. Pippi hoppar sedan ner i trädet som är ihåligt. 

 
6.4.2 Pippi är stark: 
 

• Pippi klättrar upp på taket och leker kull med poliserna. 
• Hon hänger i takrännan och släpper sedan taget och landar på marken och 

poliserna tror att hon slagit ihjäl sig. 
• Pippi håller stegen från taket med en hand så poliserna inte kan komma ner när 

de har kommit för att hämta Pippi till barnhemmet. 
• Pippi lyfter upp och snurrar runt med poliserna innan hon kastar in dem i 

buskarna. 
• Hon håller upp bakändan på bilen när poliserna ska köra iväg så bilen inte rör 

sig. Detta gör hon med en hand. 
• Hästen lyfter hon upp på raka armar ovanför huvudet så ena polisen blir helt 

förskräckt. 
• Pippi slänger upp pojken som mobbar Ville i ett träd. Sedan går hon emot de 

fem andra pojkarna och skrämmer iväg dem. 
 
6.4.3 Pippi är nervös: 
 

• Pippi är orolig för hur det ska gå på kafferepet hos Tommy och Annika. 
• Hon tränar sig genom att prata med herr Nilsson och Lilla Gubben som visar sig 

vara odugliga och då blir hon rädd att hon ska vara lika oduglig som de på att 
uppföra sig. 
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• Hon hälsar på Tommy och Annikas mamma genom kommando och förklarar 
det med att hon är blyg. 

 
6.4.4 Tommy och Annika: 
 

• De åker nerför ledstången i trappan när de ska äta frukost. 
• De springer genom staden när de ska till skolan för att inte komma för sent. 
• Syskonen går försiktigt fram till Villa Villekulla för att se vem som har flyttat in 

där. 
• Annika sitter på Lilla Gubben när de leker ”inte stöta golvet”. 
• Tommy, Annika och Pippi slänger guldpengarna omkring sig efter att ha visat 

dem för tant Pruselius när hon kommer och vill ta Pippi till ett barnhem. 
• De hindrar Pippi från att ta med sig farbror Gustavsson som husdjur. 
• Tommy hittar en bok och Annika ett halsband i en stubbe vid Villa Villekulla 

när de har sakletat färdigt utan att tidigare ha hittat någonting alls. 
• De sitter snällt i ett hörn och läser en bok på kafferepet. 
• Annika försöker vinka Pippi till sig så att hon ska uppföra sig på kafferepet. 
• När de går in på kalaset, efter att ha stoppat mobbarna, försöker Annika få Pippi 

att uppföra sig och ta det lugnt. 
• Annika upplyser Pippi lite fint om att klockan faktiskt är två på eftermiddagen 

och menar att det är hög tid för Pippi att stiga upp. 
 
Tecknade filmen 
 
6.4.5 Pippi gör ovanliga saker: 
 

• Hon går baklänges svängandes med armarna samtidigt som hon räknar åtta, sex, 
fjorton, två om och om igen. 

• När fartyget ska lämna hamnen blåser hon iväg det. 
• Hon steker tre pannkakor samtidigt, vilka hon sen slänger mot bordet och fångar 

upp allihop på tre olika tallrikar. 
• Pippi äter pannkaka medan hon rider och sedan matar hon Lilla Gubben med 

resterna. 
• Hon klättrar upp på taket när hon leker kull med poliserna. Där sitter hon sedan 

på skorstenen med benen i kors och balanserar på nocken. När hon ska ta sig ner 
från taket åker hon kana på taket och nerför stegen. 

• Hon dansar schottis med Dunder-Karlsson ackompanjerad av Blom som spelar 
på kam. 

• Pippi klättrar under färden upp på luftballongen med herr Nilsson för att laga en 
läcka. 

 
6.4.6 Pippi är stark: 
 

• Pippi kramar hårt om alla matroser samtidigt när hon kliver av båten. 
• Hon lyfter hästen från båten på en arm. 
• När hon rider från båten håller hon kistan med guldpengarna under en arm. 
• Pippi lyfter upp mobbaren Bengt med en hand och slänger upp honom i ett träd. 
• Hon bär kistan med guldpengarna på axeln. 
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• Hon bär bort stegarna från huset så att poliserna inte kan komma ner och sedan 
ställer hon tillbaka dem. 

• Pippi kastar in poliserna i bilen när de, enligt henne, har lekt färdigt. 
• Hon bär allt hon handlat på en hand ovanför huvudet, vilket för henne blir ett 

utmärkt paraply. 
• Hon lyfter upp Dunder-Karlsson på ett skåp när han och Blom kommer för att 

stjäla alla hennes guldpengar. 
• När hon dansar schottis med Dunder Karlsson tar hon i för hårt så att hon råkar 

slänga iväg, snurra och dra i honom. 
• Pippi blåser upp en luftballong på vinden och släpper sedan ut luften igen. 
• När de ska flyga med ballongen blåser Pippi upp den och sedan klättrar hon upp 

i ballongen på ett snöre när den lättar. Hon lagar sedan läckan på ballongen 
genom att klättra upp på ballongen och knyter ihop läckan med sin strumpa. 

• Pippi lyfter upp bovarna och håller dem i fötterna utanför korgen och sedan 
släpper hon ner dem till poliserna Kling och Klang. 

 
6.4.7 Tommy och Annika: 
 

• De går i takt med krocketklubborna och blundar när de ska sittstrejka på bron. 
• När de ser Pippi på vägen springer de till grinden och står med stora ögon och 

tittar efter den märkliga flickan som går baklänges. 
• När de går från Pippi den första dagen går de också baklänges i marschtakt 

svängande med armarna. 
• De är finklädda och blir av Pippi inträngda i ett hörn när hon blåser upp 

luftballongen på vinden. 
 
 
6.5 Repliker/uttryck/språk 
 
Spelfilmen 
 
6.5.1 Pippi revolterar mot auktoriteter och konventioner: 
 

• ”Kom in eller stå kvar, mig kvittar det”, svarar Pippi när det knackar på dörren. 
• ”Jag har redan plats på ett barnhem” säger Pippi när tant Pruselius kommer för 

att ta med henne till ett barnhem. ”Här vet ja, här. Jag är ett barn och det här är 
mitt hem. Alltså ett barnhem” är Pippis svar, när tant Pruselius undrar var det 
barnhemmet ligger. 

• ”Adjö då Prussiluskan. Det var trevligt när du kom, men ändå trevligare när du 
gick”, säger Pippi när tant Pruselius går. 

• ”Om Prussiluskan prompt vill ha ett litet barn får hon ta nåt annat barn än mig, 
hej svejs” sjunger Pippi när hon springer ifrån poliserna. 

• ”Hälsa Prussiluskan att hon får skaffa barn till sitt barnhem hur hon vill. Jag 
tänker i alla fall inte flytta dit”, säger Pippi till poliserna. 

• Pippi tvingar poliserna be henne snällt att ställa tillbaka stegarna. Hon säger: 
”Om du ber vackert. Säg snälla rara Pippi”. Kling: ”Snälla rara Pippi. Ställ 
tillbaka stegen”. Pippi: ”Och den andra lilla gullpojken också”. Klang: ”Snälla 
rara Pippi”. 
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• ”Nu har jag inte tid att leka kull längre” säger Pippi och slänger poliserna i 
buskarna. 

• Tommy: ”Överallt finns det fullt med saker. Det är bara och ta reda på dom”, 
säger Pippi” när det gäller sakletning. ”Ja, allting som ligger på marken, den där 
till exempel. Han ligger på marken och vi har hittat han. Vi tar han, vet ja” 
tycker Pippi om en man som ligger och sover i gräset. ”Inte kan vi ta farbror 
Gustavsson heller” menar Annika. ”Vi kan ha honom till våran söta lilla kanin, 
vet ja” säger Pippi. 

• ”I gevär! Avdelning framåt marsch! Höger arm framåt sträck! Knäna böj! Jag är 
liksom lite blyg av mig, så jag tar det med kommando” säger Pippi när hon 
hälsar på Tommys och Annikas mamma på kafferepet. 

• ”En fin dam. Nä fy fabian! Jag ska bli sjörövare när jag blir stor!” säger Pippi 
till sin mamma, som är i himlen, när hon är på väg hem från kafferepet som inte 
gick så bra. 

• När de kommer in i tygaffären utbrister Pippi: ” Jag kanske skulle köpa ett 
hästtäcke. Det verkar lite sladdrigt” (tyget menar Pippi). 

• ”Jag behöver de här. Vad kostar den?”, säger Pippi till biträdet när hon vill köpa 
en arm från en skyltdocka varpå biträdet svarar att skyltdockor inte är till salu. 
”Jag är inte knusslig. Varsågod” säger Pippi och slänger fram två guldpengar på 
disken. 

• ”Jo, jag skulle behöva fyra liter meducin”, säger Pippi till biträdet på apoteket 
och när biträdet undrar vad för medicin svarar Pippi: ”Jag skulle helst vilja ha 
en meducin som är bra för sjukdom”. ”Vilken sjukdom?” undrar biträdet, och 
Pippis svar blir: ”Ja ta en som hjälper för kikhosta, skoskav, ont i magen, röda 
hund, om man har pillat in en ärta i näsan. Det vore jättebra som man kunde 
polera möbler med den”. Då tycker biträdet att Pippi allt är lite prillig och hon 
säger: ”Tror du det. I så fall vill jag ha meducin som hjälper när man har skit 
mellan tårna och växtvärk i benen och det kurrar i magen och piper i bröstet och 
susar i öronen. Ja om man är lite prillig också. Har du nån sån meducin?” 

• ”Men inte får man blanda ihop medicin så där, Pippi. Det kan vara farligt, 
förstår du väl” tycker Annika när Pippi blandar ihop all medicin, hon har köpt, i 
en stor flaska. Pippi svara enkelt: ”Äh”. 

• Pippi köper 18 kilo karameller, 60 klubbor, 72 paket kola och 103 
chokladcigaretter. 

 
6.5.2 Pippi definierar begrepp och situationer: 
 

• ”Varför ligger du med fötterna på huvudkudden för?” undrar Tommy. ”Jo, det 
ska jag säga dig, att i Egypten, där ligger alla med fötterna på huvudkudden. 
Och de sover så in i vassen bra så det är lögn att få liv i dem på mornarna”, 
svarar Pippi. 

• ”Jag har varit överallt i hela världen”, säger Pippi när Annika frågar hur hon vet 
att folk sover med fötterna på kudden i Egypten. 

• ”Men vem säger åt dig och gå och lägga dig om kvällarna då?”, frågar Annika 
Pippi när hon berättat att hon inte har några föräldrar. ”Det gör jag själv. Först 
säger jag till helt vänligt: Pippi gå och lägg dig! Om jag inte lyder då säger jag 
till på skarpen: Pippi, gå och lägg dig! Om jag inte lyder då, ja då vankas det 
smörj”, svarar Pippi. 
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• ”Jag bodde inte” svarar Pippi när Tommy frågar var hon bodde innan hon kom 
dit. ”Nä, jag seglade omkring på havet med min pappa”. 

• ”Nämen titta! Poliser är det bästa jag vet! Näst rabarberkräm”, säger hon när 
poliserna kommer för att ta henne till barnhemmet. 

• ”Jag har aldrig varit på kafferep i hela mitt liv. Tänk om jag inte kan uppföra 
mig”. Pippi är nervös innan hon ska till Tommy och Annika på kafferep. ”Jag 
ligger i som en räv hela tiden fast folk tycker jag inte uppför mig bra i alla fall. 
På sjön var det inte så noga med sånt där”, säger Pippi när Annika menar att hon 
visst kan uppföra sig på kafferepet. 

• ”Har jag bestämt mig för och vattna då gör jag det. Sen får det regna hur mycket 
det vill” svarar Pippi när Annika frågar varför hon vattnar blommorna fastän det 
regnar ute. 

• När Annika frågar Pippi: ”Tvättar du fötterna?” svarar Pippi: ”Ja, man kan väl 
inte gå på kalas med smutsiga fötter heller”. 

• ”Vad du är tokig Pippi. Jag har aldrig sett nån som skurar så där” säger Annika 
när hon aldrig har sett nån skura som Pippi när hon har hällt ut allt vatten på 
golvet och skurar med borstar på fötterna. ”Nä, för folk vill ha tråkigt och ligga 
på golvet och skura och stöna. Men gå i skolan, pluttifikation och sånt där, det 
har dom kommit på”, menar Pippi när Tommy konstaterar att den är nog ingen 
som har kommit på att man kan skura som Pippi gör. 

• ”Man kan lägga kakor i den och då blir det en sån där trevlig burk med kakor. 
Men annars kan man låta bli att lägga kakor i den och då blir det en burk utan 
kakor. Och det kan vara bra det också. Det här är nog en burk utan kakor” säger 
Pippi när hon har hittat en rostig och trasig plåthink. 

• ”Ett hål. Ett väldigt egendomligt hål. Vet ni vad jag tror? Jag tror att det här 
hålet går tvärs igenom hela jorden och kommer ut nere hos Katamaranerna. 
Säkert har katamaranerna kikhosta och skoskav och röda hund. Dom har nog 
näsorna fulla med ärtor också och så ingen meducin. Dom kanske inte har någe 
och polera möbler med heller. Men nu har dom!” säger Pippi när hon häller ut 
medicinen, hon köpt, i en gatubrunn. 

 
6.5.3 Pippi ljuger: 
 

• ”Nä nu ljuger du allt”, tycker Tommy när Pippi säger att hon har varit i hela 
världen.  

• Annika tycker att ”Det är fult och ljuga” när Pippi ljuger. 
• Ja, nu ljuger jag igen. Det är för sorgligt”. ”Ja, det är mycket fult och ljuga. Men 

jag ska säga dig att i Egypten där ljuger dom från morgon till kväll. Dom börjar 
klockan sju på morgonen och sen ljuger dom och ljuger och ljuger dom hela 
dagarna tills solen går ner. Vad sa ni nu då?”, säger Pippi. 

• ”Kära lilla Pippi. Jag ska säga dig att du verkar då vara en liten lögnaktig flicka 
du”, menar tant Pruselius när Pippi berättar att hennes mamma är i himlen och 
pappa i Söderhavet. Då svarar Pippi: ”Jo ljuger, det gör jag väldigt mycket”. 

• ”Vad konstig du ser ut. Du tror väl inte att jag ljuger. Säg ifrån i så fall” menar 
Pippi när de pratar med en liten flicka på stan. Flickan blir osäker om Pippi 
ljuger men då säger Pippi: ”Inte det, men det är just jämt vad jag gör. Jag ljuger 
så tungan svartnar på mig”. 
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6.5.4 Pippi leker med språket: 
 

• ”Nä, tvärtom, jag är en liten sorts moster som har flyttat in tre trappor upp i 
gårdshuset”, svarar Pippi tant Pruselius när denna frågar om det är Pippi som är 
den nyinflyttade. 

• ”Tack jag klarar mig bra utan pluttifikationstabellen och sånt därnt du vet” säger 
hon till poliserna när de berättat att hon ska få gå i skolan med dom andra 
barnen och lära sig läsa och räkna. 

• Tommy läser på en skylt utanför en affär: ”Lider ni av fräknar?” Pippi svarar: 
”Jaså, minsann. När man frågar hövligt måste man få ett hövligt svar. Kom vi 
kilar in”. Därinne klargör Pippi att hon har fräknar utan att lida av dem. 

• ”Nu ska vi köpa meducin” säger Pippi när de har ätit karameller. ”Medicin heter 
det” försöker Annika rätta Pippi. 

 
6.5.5 Pippis styrka och pengar: 
 

• ”Vet du vad jag tror. Jag tror att Pippi är starkast i världen”, säger Tommy till 
Annika. ”Tänk för att jag är det” svarar Pippi. 

• ”Det är inte klokt vad Pippi är rik” konstaterar Annika när Pippi letar efter sina 
pengar. 

 
Exempel på dialog från filmen mellan Pippi (P) och en flicka (F) som de möter i staden. 
 
F – Hej. Har ni sett min pappa gå förbi här? 
P – Njae, hade han blåa ögon? 
F – Ja. 
P – Var han så där lite mitt emellan. Inte för lång och inte för kort? 
F – Ja. 
P – Hade han svarta skor och svart hatt? 
F – Ja, just det. 
P – Nä, honom har vi inte sett. 
F – Ähh. 
P – Vänta lite. Var han flintskallig? 
F – Nä, det var han visst inte. 
P – Tur för honom. Hördu du, hade han jätteöron som räckte ända ner till axlarna? 
F – Nä. Har du sett nån gå förbi med såna stora öron? 
P – Jag har aldrig sett nån gå med öronen. Alla jag känner går med fötterna. 
F- Vad dum du är. Jag menar. Har du verkligen sett nån ha så stora öron? 
P – Det är fånigt. Man kan inte ha så stora öron. Jo i Kina. Där träffade jag en kines en 
gång. Han hade jätteöron och när det regnade kröp han in under örona. Ibland när det 
var dåligt väder bjöd han in sina vänner. De satt under öronen allihop och sjöng. Vad 
du ser konstig ut. Du tror väl inte att jag ljuger? Säg ifrån i så fall! 
F – Nä, det kan väl hända att du inte ljuger precis, men… 
P – Inte det” Men det är just jämt vad jag gör! Jag ljuger så tungan svartnar på mig! 
F – Äsch. 
P – Du, nä vi har inte sett din pappa. Vi har inte sett nån flintskallig på hela dagen. Men 
igår gick det förbi en sjutton stycken. Arm i arm. 
 
Alla repliker är hämtade från spelfilmen Pippi flyttar in 1969. 
 

 27



Tecknade filmen 
 
6.5.6 Pippi revolterar mot auktoriteter och konventioner: 
 

• Efter att tant Pruselius kört på Lilla Gubben med cykeln menar hon att Pippi är 
oförskämd, varpå Pippi svarar ”Inte alltid”. 

• Funderar på om hon hade ridit på en flodhäst istället för en häst (som tant 
Pruselius hade cyklat på): ”Det skulle ha vart nåt”, menar Pippi. 

• ”Kom lilla Gubben, hon är visst arg för nånting”, säger Pippi när tant Pruselius 
tycker hon är i vägen för henne. 

• När Tommy frågar Pippi varför hon går baklänges, svarar hon: ”Lever vi inte i 
ett fritt land kanske. Jag ska säga dig att man kan gå baklänges om man vill. 
Förresten, i Egypten går alla människor baklänges och ingen tycker det är det 
minsta konstigt. Dom tycker det är jätteroligt när någon går framlänges. 
”Förresten, i Indien går alla människor på händerna. Till och med när dom 
hoppar hage”, menar Pippi, när hon säger att hon har varit överallt i världen, 
”ibland två gånger”. 

• När Tommy undrar varför Pippi har en häst på verandan svarar hon: ”Tja, han 
trivs inte i vardagsrummet och i köket skulle han bara vara i vägen”. 

• ”Jaså, varför det nu då? Vill ni inte leka längre?”, undrar Pippi när poliserna inte 
tycker det är särskilt kul att sitta uppe på taket utan någon stege att kliva ned på. 

• När Pippi frågar om poliserna kan någon annan lek, svarar de ”ta den lilla 
flickan till barnhemmet”. Då säger Pippi att hon ”inte riktigt har tid. Det får bli 
någon annan gång”. 

• ”Man kan inte leka hela dagarna. Ibland har man faktiskt annat och syssla med”, 
menar Pippi när poliserna ska ta med henne till barnhemmet och hon i sin tur 
slänger in Kling och Klang i bilen. 

• ”Inte för att jag är så vidare värst på och räkna, men för ordningens skull kan det 
vara bra. Då ska vi se hur mycket det blir: fyra, nio, sexton, elva, vad kommer 
efter elva, fem, nej sjuttiofjorton”, säger Pippi när hon räknar sina guldpengar. 

• I avsnitt två knackar det på dörren och Pippi svarar: ”Kom in eller stå kvar, mig 
kvittar det vilket”. 

 
6.5.7 Pippi definierar begrepp och situationer: 
 

• Hon tror att Villa Villekulla stavas med Q och att det var därför hon inte kunde 
läsa skylten.  

• Hon räknar: åtta, sex, fjorton, två 
• Pippi ber Tommy och Annika att komma in och hälsa på, men säger: ”Stopp! Ni 

kan ju inte komma och hälsa på om ni redan är här. Ni måste gå hem först”. 
• Pippis definition av ett barnhem: ”Eftersom jag är ett barn och det här är mitt 

hem så är det här ett barnhem”. 
• När poliserna kommer utbrister Pippi ”Åh poliser. Det är det bästa jag vet. Näst 

efter rabarberkräm förstås”. 
• ”Har du sett Blom, herr Nilsson är en apa” frågar Dunder-Karlsson sin kumpan. 

”Ja, vad trodde du han var, en gräsklippningsmaskin”, svarar Pippi. 
• När Pippi letar efter en sak, sakletar hon inte: ”Jo, när man sakletar letar man 

efter vad som helst. Men just nu håller jag på och letar efter en alldeles speciell 
sak, förstår ni” säger Pippi. ”Vad då?” undrar Annika. ”Det vet jag inte förrän 
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jag har hittat den där saken. Och där är den ju. Min pappas gamla luftballong”, 
svarar Pippi. 

• Pippi säger att man inte behöver ha med sig det som står på checklistan när man 
rymmer för ”det är ju om man flyger som vanligt. Inte när man rymmer sin väg. 
För när man rymmer måste man ta chanser”. 

• ”Vi håller ju på att rymma eller hur. Då duger det inte och ha pengar med sig” 
menar Pippi när de står och ska köpa mat men inga pengar har. 

 
6.5.8 Pippi ljuger:  
 

• Annika tycker att ”Det är fult att ljuga” när Pippi säger att hon har varit överallt 
i hela världen.  

• Pippi håller med Annika om att det är fult att ljuga, men menar att ”det är inte så 
lätt när man har en mamma som är en ängel och en pappa som har trillat 
överbord och man själv har seglat över de sju haven”. 

 
6.5.9 Tommys och Annikas trista vardag: 
 

• ”Det här är det tråkigaste stället på jorden. Inget händer någonsin på det här 
stället menar Tommy”. ”Nä, ingenting. Vi skulle ha vägrat att flytta med hit ut”, 
menar Annika när hon och Tommy inte vill spela krocket. 

• När de har smutsat ner kläderna kommer Tommy med förslaget att ”Vi kunde ju 
rymma, men vi måste ju ändå byta kläder” (så att de ska slippa gå in och få skäll 
av sin mamma). 

• ”Det är inte rättvist. Vi smutsade inte ner kläderna” tycker Tommy när han och 
Annika måste rensa alla land i trädgården för att de deras nya fina kläder är 
smutsiga. 

• ”Nu rymmer jag min väg”. ”Jag gör det ,om du gör det”, menar Tommy när de 
har tråkigt i trädgårdslandet. ”Vi gör det, kom!” tycker Annika när Tommy 
säger att han ska rymma. 

 
Alla repliker ovan är hämtade från den tecknade dvdfilmen Pippi Långstrump flyttar in 
i Villa Villekulla, SF, 1997. 
 
 
6.6 Mimik och kroppsspråk 
 
Spelfilmen 
 
6.6.1 Pippi: 
 

• Pippi ler och är glad i stort sett genom hela filmen, till exempel när hon får 
besök av Tommy och Annika, när de kastar pengar i luften, när hon får ett ägg 
på huvudet, när poliserna kommer samt när hon hittat en trådrulle när hon 
sakletar med Tommy och Annika. 

• Hon sjunger och visslar mycket i filmen.Det för det mesta signaturmelodin hon 
visslar. Hon visslar när hon rider in i staden i början av filmen, när hon hänger 
tvätt samt när hon letar efter sina kläder när de ska gå i affärer. Hon sjunger, 
”Om Prusiluskan prompt vill ha ett litet barn, får hon ta nåt annat barn än mig 
hej svejs”, när poliserna kommer för att ta henne till barnhemmet. Hon nynnar 
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signaturmelodin när hon hänger tvätt i regnet och visslar när hon går in. När hon 
går från kafferepet sjunger hon en sjörövarvisa och när hon letar efter sina 
pengar sjunger hon: ”Var e mina pengar…”. I slutet av filmen, när de pratar 
med en flicka på gatan, sjunger Pippi: ”Tjing tjong, pling plong”. 

• Pippi står ofta bredbent med händerna i sidan. Detta gör hon bland annat när 
poliserna ska ta henne med till barnhemmet och hon frågar om man får ha en 
häst och en apa med sig på barnhemmet, när hon kommer till kafferepet samt 
när hon läxar upp dem som mobbar Ville. 

• Hon berättar bestämt och med inlevelse om att i Egypten sover alla med fötterna 
på huvudkudden, men tittar skamset ner när hon erkänner att hon har ljuger. 

• Hon säger åt Herr Nilsson på skarpen när han har hoppat upp på tant Pruselius 
axel. 

• Pippi pekar på farbror Gustavsson och menar att de ska ta med sig honom 
eftersom de hittade honom. 

• Pippi är så nervös inför kafferepet att hon måste öva med herr Nilsson och Lilla 
Gubben innan hon ska gå. 

• Pippi sitter med händerna bakom huvudet när hon blir tillsagd av Tommys och 
Annikas mamma att sätta sig med Tommy och Annika. Detta gör hon även 
tidigare i filmen när hon är på väg upp på taket och sitter på stegen och pratar 
med poliserna. 

• Hon leker ångbåt i en sjö och blundar när hon låtsas att det är dimma. 
• Pippi och Annika dansar när de provar hattar i en tygaffär. 

 
6.6.2 Tommy och Annika: 
 

• Båda visar tydligt sin förvåning med gapande munnar när de hör att någon har 
flyttat in i Villa Villekulla. 

• Tommy blir skrämd när han ser herr Nilsson genom fönstret. Annika blir glad 
och skrattar. 

• Annika blir rädd och skriker till när herr Nilsson hoppar till henne. 
• De blir förskräckta och stannar av i leken när tant Pruselius kommer till Villa 

Villekulla för att ta med Pippi till ett barnhem. 
• De tittar roat och leende på när Pippi lagar pannkakor. 
• Tommy och Annika ser på från marken och ler när Pippi leker kull med 

poliserna på taket. 
• Annika blir arg när hon tittar ut genom fönstret och ser att Ville mobbas. 
• De tittar på Pippi när hon tvättar fötterna och skurar och skrattar åt att hon är ”så 

tokig”. 
• De tittar på Pippi när hon vill att de ska ta med farbror Gustavsson som ligger 

och sover i gräset och ha honom som sitt husdjur. De blir förskräckta när Pippi 
matar honom med maskrosblad och menar att så kan hon inte göra. 
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Tecknade filmen 
 
6.6.3 Pippi: 
 

• Pippi är glad och hurtig nästan genom hela filmen. Hon skrattar mycket och 
gestikulerar när hon pratar. Hon sätter ofta händerna i sidorna och står 
rakryggad när hon pratar.  

• När hon funderar tittar hon upp i himlen och sätter handen till munnen. Detta 
gör hon bland annat när tant Pruselius just har kört på Lilla Gubben med cykeln.  

• När Pippi erkänner att hon ljuger får hon ett skamset ansiktsuttryck. När hon 
talar om att hon inte har några föräldrar tittar hon ner i marken och ser ledsen ut.  

• När Pippi inte kan eller vet hur man gör någonting, tar hon sig åt huvudet. Ett 
exempel är när hon inte vet hur man räknar.  

• Uppe i ballongen får Pippi fundera på hur det är man gör när man flyger 
luftballong.  

• Hon står bredbent med händerna i sidorna uppe på luftballongen när hon lyckats 
laga den. 

 
6.6.4 Tommy och Annika: 
 

• De hänger mot bron med nedslagna miner när det skickas ut för att spela 
krocket. De suckar med huvudet vilande i ena handen för att de har så tråkigt.  

• När de ser Pippi första gången står de med gapande munnar och ser förvånade 
ut.  

• De blir även förvånade när de ser Lilla Gubben på verandan och skrämda när 
Pippi kastar pannkakor.  

• De blir rädda när Pippi konfronterar Bengt som mobbar Ville.  
• Tommy och Annika skrattar när de ser Pippi leka med poliserna uppe på taket. 
• De gillar inte att Pippi har smutsat ner deras nya fina kläder när hon blåste upp 

luftballongen på vinden. När de sedan får höra sitt straff för att de har smutsat 
ner sina kläder gapar de förskräckt med stora ögon och blir sedan irriterade och 
arga när de rensar i landen. 

• När luftballongen lättar utan att Pippi är ombord blir de rädda och skriker och 
ropar på hjälp. De reagerar på samma sätt när de är på väg och landa i floden.  

• När de ser vattenfallet gråter Annika och håller för ögonen. De skriker och 
håller i sig när de flyger nerför vattenfallet.  

• När boven håller Annika utanför ballongkorgen skriker och gråter hon när hon 
ropar på hjälp. 

 
Jag har kommit fram till följande antal punkter, som Pippi gör, inom varje kategori: 
Agerande/handlande 
Live-Pippi gör 19 ovanliga saker, hon är stark sju gånger. Tecknade Pippi gör sju 
ovanliga saker och är stark 13 gånger. 
Repliker/uttryck/språk 
Live-Pippi revolterar mot auktoriteter och konventioner 17 gånger, hon definierar 
begrepp och situationer elva gånger, hon ljuger fem gånger. Tecknade Pippi revolterar 
mot auktoriteter och konventioner tio gånger, hon definierar begrepp och situationer nio 
gånger och ljuger två gånger. 
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Mimik och kroppsspråk 
Live-Pippi: tio. Tecknade Pippi: sex. 
 
 
6.7 Färgsättning 
 
I den tecknade filmen är det genomgående mycket klara och starka färger. 
Liveversionen som även den är i färg har inte lika starka färger som den tecknade 
filmen. Pippi har olika färger på sina kläder i respektive film. I spelfilmen har hon inte 
lika klara och starka färger på kläderna som i den tecknade. I den tecknade filmen har 
olivgrön, orange och gult bytts ut mot rött och blått. De svarta skorna från spelfilmen 
har hon fått behålla. Tommy har i den tecknade filmen blåa byxor, istället för beiga som 
han har i spelfilmen. Han har dock orange tröja i båda filmerna. Tommy har även blå 
regnrock och svarta stövlar i spelfilmen. Annika har i den tecknade filmen 
genomgående blåa kläder. Hon har antingen kjol och blus eller klänning. I spelfilmen 
har hon både vit kjol och rosa byxor. När det regnar har hon en gul regnrock och gula 
stövlar. 
 
 
6.8 Skillnader och likheter mellan filmerna 
 
Den första likheten som jag ser är att båda filmerna börjar med att Pippi kommer till 
staden och flyttar in i Villa Villekulla. Den första skillnaden förutom att det är 
teckningar är att den tecknade versionen består av tre fristående avsnitt. Handlingen i 
det andra och tredje avsnittet finns inte med i liveversionen. Handlingen i filmerna 
fortsätter att skilja sig åt redan i deras ineldning. I den tecknade filmen får man följa när 
Pippi mönstrar av båten Hoppetossa vilket inte sker i liveversionen. Den börjar istället 
med att vi får en guidad tur genom staden av Tommy och Annika som berättar om 
staden när de är på väg till skolan. Sedan kommer Pippi ridandes genom staden mot 
Villa Villekulla. En del av handlingen som är borttagen till den tecknade versionen är 
när tant Pruselius kommer till Villa Villekulla för att hämta Pippi till barnhemmet. Vad 
emellertid Pippi gör i båda filmerna är att leka kull med poliserna när de kommer för att 
ta med Pippi till barnhemmet. De två sista episoderna i den tecknade versionen 
förekommer inte alls i liveversionen. Dessa två avsnitt är ”Pippi får besök av tjuvar” 
och ”Pippi, Tommy och Annika rymmer i en luftballong”. I liveversionen går Pippi 
istället på kafferep hemma hos Tommy och Annika, är ute och sakletar, köper 18 kilo 
godis, leksaker och medicin. Avslutningsvis dricker de sockerdricka som till synea 
växer på sockerdricksträdet. 
 
 
6.9 Miniundersökningen 
 
Respondenterna i denna undersökning är bekanta till mig själv i åldern 20 till 35 år. Två 
av tretton är killar. 
 
Jag ställde alltså frågan ”Vad tänker du på när jag säger Pippi Långstrump?” till ett 
mindre antal personer via mail för att få en inblick i hur andra människor ser på Pippi. 
Svaren finns sammanställda här nedan. 
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De flesta svarade att de tänker på en flicka med rött hår och flätor. Någon påpekade 
även att dessa flätor står rätt ut och att hon har fräknar. Det som även är ett 
återkommande svar är apan (herr Nilsson) och hästen (Lilla Gubben). Vissa svarade att 
hon är en ”modig tjej som klarar sig själv”, ”ensam tjej”, ”tjej som är lite allmänt tvärs 
över”, ”tjej som väntar på sin pappa”, ”tjej som sover med fötterna på huvudkudden”. 
Det som även tas upp är att hon är en stark och glad tjej med för stora skor. 
Söderhavsöar, spunk-letning, bus och lek, Tommy och Annika, Kling och Klang, 
Prussiluskan, men även skådespelerskan Ingrid Nilsson som gör Pippirollen. 
 
Till sist några citat från mina anonyma respondenter. 
 
”Att våga vara sig själv oavsett vad folk tycker” 
 
”Pippi fyllde ett träd med julklappar till alla barn och stod och spelade trumpet i 
kylan när solen gick ned…” 
 
”Hon är något av en symbol för det solidariska Sverige som i sann Bamse-anda 
tycker att man ska dela med sig, och det finns en och annan undertanke i Astrid 
Lindgrens berättelser, inte minst att man inte nödvändigtvis blir lyckligare av en 
kappsäck full med pengar”.  
 
”Man skulle kunna tro att hon försöker köpa sina vänner, men jag tror snarare att 
hon är en omtänksam tjej som gör allt för att hennes omgivning ska må bra”. 
 
Avslutningsvis kan man säga att fokus ligger på Pippis utseende, hennes självständighet 
och styrka, hennes okonventionella handlingar och icke traditionella lekkamrater. 
Samtliga dessa kännetecken förekommer i de bägge filmversionerna, men framställs på 
olika sätt. 
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7. Analys och tolkning 
 
Det finns många olika bilder av Pippi Långstrump världen över kan jag tänka mig. Det 
ser man bara på vad hon heter i andra länder. Jag har till största del gett min bild av 
Pippi, som jag tolkade den utifrån förbestämda kategorier. Jag har även att gett en glimt 
av vad några andra personer tycker om Pippi. Som Jarlbro skriver (på sidan 77 och 
framåt) så är tolkning något som sker konstant i människors liv. Jag har tolkat Pippi på 
ett sätt och mina respondenter har kanske gjort det på ett annat sätt. Detta beror bland 
annat på våra tidigare erfarenheter. 
 
Bergström menar, som jag skrev i mitt teoriavsnitt, att det kommer nya budskap hela 
tiden som vill fånga vårt intresse. Pippi fångade de flestas intresse när hon kom 1945, 
både på gott och ont. Alla tyckte inte hon var bra. Astrid Lindgrens bild av Pippi 
stämde inte överens med den barnkultur som då rådde när det som Rydin skriver gällde 
att fostra barn till goda tittare. Kan det vara så att den bild, som idag ges av Pippi i den 
tecknade versionen, stämmer bättre överens med dagens kultur? Ger man en annan bild 
av Pippi idag som förväntas locka nutida barn mer? Rydin skriver vidare att det på 
senare tid har förekommit en barncentrifiering i programmen där barnen blir 
självständiga och ibland får den vuxnes roll. Så kan fallet vara i den tecknade filmen 
när Pippi med Tommy och Annikas hjälp fångar bovarna och överlämnar dem till 
polisen. Pippi i spelfilmen är kanske mer upprorisk och sätter sig oftare upp mot 
auktoriteten, medan hon i den tecknade filmen kanske har fått axla en mer vuxen roll. 
 
En bild som ges av Pippi är för det första, som jag ser det, att hon leker mycket, och det 
är inte vanliga lekar hon leker. Hon hittar på egna, som till exempel sakletning. 
Rönnberg skriver i sin bok, En lek för ögat, att Pippi har en individuell lekstil där hon 
är experten på att leka och drar med sig andra i leken. Detta har även jag upptäckt att 
Pippi gör. Hon är den som hittar på allt de gör och sen får hon med sig Tommy och 
Annika. Att Pippi är ledaren i leken, som Rönnberg även skriver, märks eftersom det är 
hon som går först när hon leker med Tommy och Annika. När de är ute och sakletar i 
spelfilmen är det Pippi som går, kryper och hoppar med Tommy och Annika efter sig. 
De går även alla tre förbi en sjö när de är på väg in till staden och då leker Pippi att hon 
är en ångbåt som är ute på havet i dimman. Här följer Tommy och Annika inte med, 
utan står istället kvar på stranden och tittar på. I den tecknade filmen är det Pippi som 
kommer på att de ska ut och flyga luftballong och Tommy och Annika följer med. Det 
är även Pippi som först går baklänges och sedan gör Tommy och Annika det också.  
 
Pippi leker inte bara med Tommy och Annika i filmerna, hon leker även med vuxna, 
Herr Nilsson och Lilla Gubben skriver Rönnberg i sin bok En lek för ögat. När 
poliserna kommer för att hämta Pippi till barnhemmet, vilket sker i båda filmerna, är 
det Pippi som leker kull med dem. I spelfilmen övar hon med Herr Nilsson och Lilla 
Gubben inför kafferepet. Trots att Pippi leker mycket så menar hon även i den tecknade 
filmen att ”man kan inte leka hela dagarna”. I spelfilmen säger Pippi istället ”Nu har 
jag inte tid och leka kull längre”. Pippi leker med språket, skriver Rönnberg 
fortsättningsvis. Till exempel så säger hon i spelfilmen pluttifikationstabellen istället 
för multiplikationstabellen, meducin istället för medicin och menar att hon redan bor på 
ett barnhem eftersom hon är ett barn och Villa Villekulla är hennes hem. I den tecknade 
filmen förekommer det inte några sådana språklekar, förutom den om barnhemmet. Min 
fundering är om det kanske är för att man ville göra Pippi mer vanlig och inte lika 
upprorisk?! Pippi kommer med dräpande svar på vuxnas frågor skriver, Rönnberg. 
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Detta ser man tydligt i filmerna, särskilt i spelfilmen där hon bland annat sätter tant 
Pruselius på plats med att säga att hon faktiskt redan bor på ett barnhem och säger till 
apotekaren att hon vill ha medicin mot sjukdom när han frågar vad för medicin hon vill 
köpa.  
 
Även på barns frågor kommer hon med oväntade svar. Till exempel när Tommy i den 
tecknade filmen frågar varför hon går baklänges. Då menar Pippi att i Egypten går alla 
baklänges och att vi lever i ett fritt land. I spelfilmen frågar Tommy istället varför Pippi 
sover med fötterna på huvudkudden och då svarar Pippi att i Egypten sover alla med 
fötterna på huvudkudden. Pippi blir för mig ledaren som drar med sig andra i sina påhitt 
och lekar. Hon bryr sig inte om vad man bör göra, utan gör istället det hon tycker är 
roligt. Hon bryr sig framför allt inte om vad vuxna säger om hur man ska och bör göra 
eller hur man ska leka, skriver Rönnberg vidare i sin bok En lek för ögat, vilket jag kan 
se i båda filmerna då hon revolterar mot auktoriteter. I den tecknade filmen räknar hon 
sina guldpengar bara ”för ordningens skull”, trots att hon inte kan räkna. I både 
spelfilmen och den tecknade filmen svarar hon när det knackar på dörren att man får 
komma in eller stå kvar, att för henne kvittar det minsann. 
 
Jenninger menar i sin bok Medieboken – rörliga bilder att det vi faktiskt ser i en film är 
någon som gestaltar en rollfigur så trovärdigt som möjligt, för att det ska bli trovärdigt 
måste vi se både detaljer och helheten. Pippi är nästan alltid glad i dessa två filmer. 
Särskilt i den tecknade filmen skrattar hon nästan hela tiden. Hon blir skamsen när hon 
erkänner att hon ljugit och hon blir ledsen när hon pratar om sina föräldrar. I spelfilmen 
är hon inte alltid lika glad, utan ibland både rädd och nervös. Hon blir till exempel 
nervös att hon ska vara oduglig på kafferepet hos Tommy och Annika, hon blir sorgsen 
när hon erkänner att hon har ljugit. Pippi är i både spelfilmen och den tecknade filmen 
både väldigt snäll, men ibland även lite elak. Hon är snäll mot de svaga och utsatta och 
sätter de elaka på plats, vilket man ser prov på i situationen när Ville mobbas av 
Bengan och Pippi slänger upp Bengan i ett träd. Detta tycker jag kan stämma överens 
med vad Jenninger skriver. I vissa situationer är Pippi trovärdig, när hon beter sig mer 
som en ”vanlig” människa. I övrigt tycker jag att Pippis agerande inte stämmer överens 
med vad Jenninger skriver eftersom en gestalt i en komisk film inte behöver vara 
trovärdig. Mycket av det som Pippi gör i båda filmerna är inte trovärdigt eftersom ingen 
människa kan göra sådana saker. Det är till exempel inte trovärdigt att klättra upp på en 
luftballong, som flyger, med hjälp av ett rep och sedan ställa sig upp på ballongen. 
 
Pippi har ett livligt kroppsspråk i de båda filmerna. Hon gestikulerar mycket när hon 
pratar och slår ut med händerna för att förstärka det hon säger. Hon står ofta bredbent 
med händerna i sidorna. I spelfilmen gör hon det bland annat när poliserna kommer för 
att ta henne till barnhemmet och i den tecknade filmen gör hon det när hon står på den 
lagade luftballongen. Jag tolkar denna gest på olika sätt i de två versionerna. I 
spelfilmen ser jag det som trots och upproriskhet, medan i den tecknade filmen som att 
hon visar hur nöjd hon är med att ha lagat luftballongen. Det kan kanske vara så, som 
Rönnberg skriver i sin bok Skitkul, att dessa återkommande handlingar och gester finns 
där för det lockar barn. Pippi står upprepat bredbent med händerna i sidorna, slår ut 
med händerna och skrattar mycket i båda filmerna. 
 
För att filmer ska appellera till de allra yngsta barnen ska det helst vara klara färger och 
tecknat menar Rönnberg. I den tecknade filmen är färgerna mycket klara och distinkta. 
Kan det vara därför som denna tecknade versionen är populär bland barn, vilket även 
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jag tror den är? Färgerna på barnen kläder är starkare i den tecknade filmen. I den 
tecknade filmen har Tommy till exempel mer könsbundna färger på kläderna med blåa 
byxor mot beiga i spelfilmen. Annika har mer ”flickiga” färger på kläderna i spelfilmen 
där hon har vitt, rosa och gult medan hon i den tecknade genomgående har blåa kläder. 
I båda filmerna har hon dock både kjol/klänning och byxor. Färgerna på Pippis kläder 
är, för mig, mer könsneutrala än Tommy och Annikas färger på kläderna. Typen av 
kläder som Pippi har är dock mer flickiga med strumporna, strumpehållarna och den 
långa tröjan som mer ser ut som en klänning. De alltför stora svarta skorna som Pippi 
har uppfattar jag mer som något en pojke skulle ha. Tommy och Annika är mer som en 
”vanlig” pojke respektive flicka där kläderna tydligt visar könsroller. 
 
Ytterligare en sak som är speciell med Pippi, vilket syns mycket i båda filmerna är 
hennes styrka. Att hon är så stark är kanske hennes främsta kännetecken. Den bild jag 
får av hennes styrka är att hon använder den bara vid speciella tillfällen. I spelfilmen 
när hon vill skrämma pojkarna genom att kasta upp Bengan i trädet eller poliserna 
genom att lyfta hästen på raka armar ovanför huvudet. I den tecknade filmen gör hon en 
fiskare mycket förvånad när hon går av båten med hästen på en arm och kistan med 
pengarna under den andra, för att sedan blåsa vind båtens i segel. 
 
Tommy och Annika uppfattar jag som Pippis följeslagare. Då Pippi går följer de efter. 
De frågar och Pippi svarar. Detta sker i båda filmerna och jag uppfattar dem likadant i 
båda filmerna. Pippi är den spännande lekkamraten som de aldrig har haft tidigare. De 
skrattar åt Pippis alla roliga påhitt. De är vanliga ”Svenssons” som spelar krocket och 
som träffar den starka och finurliga lilla flickan som äger en häst, en apa och en 
kappsäck full med guldpengar och som hellre sakletar än spelar krocket. Tommy och 
Annika står ofta och tittar på när Pippi exempelvis leker med poliserna, munhuggs med 
tant Pruselius och läxar upp pojkarna som mobbar Ville. Det är Pippi som är 
frontfiguren och Tommy och Annika är birollerna som representerar det ”vanliga”, 
anser jag.  
 
Kontrasten mellan Pippi, Tommy och Annika är stor i båda filmerna, men kanske större 
i spelfilmen. Tommy och Annika har vanliga kläder på sig medan Pippi har lappade, 
gammeldags kläder, för stora skor och röda flätor som står rätt ut. Ytterligare en sak 
som tyder på att Pippi är den ovanliga är när Tommy och Annika går till Pippi och 
väcker henne. Annika upplyser Pippi om att ”klockan är faktiskt två” och så länge kan 
man inte sova. Jag får en bild av Annika som väldigt ordentlig och prydlig. Bland annat 
så menar hon att de inte kan ta farbror Gustavsson (som Pippi vill göra) när de hittar 
honom sovandes på gräsmattan. Annika försöker även rätta Pippi när hon säger 
meducin istället för medicin. På kafferepet försöker Annika även få Pippi att lugna ner 
sig och uppföra sig lite bättre. Sist men inte minst menar Annika att det är fult att ljuga, 
när Pippi skarvar. Annika är dock inte bara ordentlig, då hon och Tommy åker nerför 
ledstången när de förflyttar sig från övre till nedre våningen.  
 
Att jag upplever kontrasten mellan Pippi och hennes två vänner, Tommy och Annika, 
som större i spelfilmen än i den tecknade filmen beror dels på live-Pippis agerande, sätt 
att prata och vad hon säger. I den tecknade filmen blir avståndet mellan Pippi och 
Tommy och Annika inte lika stort eftersom de alla tre är tecknade, tycker jag, medan 
live-Pippi är så nära en tecknad figur som en otecknad kan vara. Eftersom en tecknad 
film redan är overklig i sig och man som tittare vet att allting kan hända blir tecknade 
Pippis agerande inte lika fantastiskt som live-Pippis för alla vet att ingen i verkligheten 
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orka lyfta en häst på raka armar. Tecknade Pippi göra många overkliga och fantastiska 
saker som jag tror skulle vara svåra att gestalta i en spelfilm. Hon åker kana nerför taket 
på Villa Villekulla, hon kramar om alla matroser samtidigt när hon ska kliva av båten, 
hon lyfter upp Dunder-Karlsson och blåser upp luftballongen som hon sedan klättrar 
upp på. Genom hela tecknade filmen sker liknande saker som, jag tror, skulle vara svåra 
för live-Pippi att genomföra, i alla fall Pippi av årgång 1969 när dagens möjligheter till 
stunt- och trickfilmning inte fanns i lika stor utsträckning. Skulle live-Pippi genomföra 
dessa otroliga och overkliga saker som tecknade Pippi gör skulle hon bli än mer 
fantastisk än vad hon redan är. En dagens live-Pippi skulle förmodligen vara 
annorlunda i jämförelse med Pippi årgång 1969. Örjan Roth Lindberg skriver om 
animerad film att allting är möjligt och en animerad film sällan avspeglar verkligheten. 
Djur kan tala och människor har obegränsade förmågor och kan förvandla verkligheten 
efter sina egna behov. Eisenstein, som jag tog upp i mitt teoriavsnitt, menade att de 
tecknade mediet är mer elastiskt och plastiskt vilket gör det lättare att visa det annars 
svåra och omöjliga. Just därför menar jag att live-Pippi är mer fantastisk och ovanlig än 
vad tecknade Pippi är. Allt kan hända och gör nästan det i denna tecknade film, vilket 
inte är någonting ovanligt för en tecknad film och vi som tittare tycker inte det är lika 
märkvärdigt som det live-Pippi gör.  
 
De två filmerna har nästan exakt samma titel Pippi flyttar in respektive Pippi 
Långstrump flyttar in i Villa Villekulla, men det är endast i början av filmerna som de 
handlar om samma sak. Första avsnittet i den tecknade versionen och början på 
spelfilmen handlar om när Pippi kommer till staden och flyttar in i Villa Villekulla. 
Resten av handlingen skiljer sig åt, det vill säga olika episoder har tagits med. Pippi gör 
andra saker, än att få besök av tjuvar och rymma sin väg, i spelfilmen. Där sakletar hon, 
går i affärer, går på kafferep och dricker sockerdricka från sockerdricksträdet. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att den största skillnaden mellan filmerna är att den 
ena är tecknad och den andra liveinspelad. Detta gör att filmerna, för mig, tillhör helt 
olika genrer. En annan skillnad jag kan se i Pippis framställning är hennes språk som är 
förändrat från spelfilmen till den tecknade versionen. I spelfilmen är Pippi mer 
upprorisk och leker mer med ord och språket än i den tecknade filmen där hon är med 
vanlig och slätstruken. Hon har inte alltid samma snabba, ifrågasättande svar som hon 
har i spelfilmen. Bilden jag får av Tommy och Annika är relativt lika i båda filmerna. 
De är de ”vanliga” barnen som blir bästa kompisar med Pippi. De är som alla andra 
barn, blir rädda ibland, är frågvisa och vet vad man förväntas göra och inte göra. 
Kontrasten mellan Pippi och Tommy och Annika blir större i spelfilmen eftersom en 
tecknad film kan göras mer fantastisk och overklig än en livefilm där Pippis ovanliga 
handlande blir mer overkligt än Tommys och Annikas vanliga handlade eftersom Pippi 
inte är just tecknad. 
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8. Slutdiskussion och slutsats 
 
Den slutsats jag drar av min undersökning är att en tecknad karaktär och värld borde 
vara lättare att framställa som overklig och fantastisk, men ändå verkar live-Pippi mer 
otrolig tack vara den större kontrasten till sina mer ”vanliga” vänner, Tommy och 
Annika. Tecknade Pippi upplever jag inte som Pippi utan mer som en vanlig tecknad 
figur. Det speciella som live-Pippi har tycker jag har försvunnit när hon tecknades.  
 
Ytterligare en slutsats jag kan dra av min undersökning är att den bild som ges av en 
karaktär i en film inte behöver vara riktigt densamma i en efterföljande film. Pippi är 
snäll, omtänksam och generös i båda filmerna men hennes övriga beteende och språk 
skiljer sig åt. Jag upplever en 28 år äldre Pippi som yngre, vilket kan tyda på att all 
barnkultur inte alltid speglar tidens värderingar. 
 
Jag förstår att barn kan tycka att den tecknade versionen är roligare, men jag som är 
uppvuxen med livefilmen ser hellre spelfilmen eftersom Inger Nilsson för mig ÄR 
Pippi och signaturmelodin är den som den alltid har varit: Tjolahopp, tjolahej, 
tjolahoppsan sa! 
 
 
8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns mycket att forska om när det gäller Pippi filmerna, böckerna och tv-serien. 
Pippi är en intressant karaktär som har mycket att undersöka. Det skulle utan problem 
gå att fortsätta forska på mitt påbörjade tema exempelvis genom att göra en 
undersökning via intervjuer med barn eller ge ut enkäter till vuxna och äldre barn med 
frågor inom ett liknande tema. Man skulle till exempel kunna inrikta sig på Pippis språk 
och dess betydelse, eller hennes kroppsspråk. Det skulle även vara intressant att forska 
om Pippis relation till Tommy och Annika. Att forska om hur barn ser på live- 
respektive tecknade Pippi skulle även det vara intressant. Det finns, som jag kan se det, 
obegränsade möjligheter till att göra vidare undersökningar kring Pippi och hennes 
värld. Sist men inte minst skulle man kunna skriva många sidor om varför Pippi blivit 
så populär och varför vuxna nästan aldrig syns i filmerna, samt varför de vuxna är så 
intresserade av Pippis pengar. 
 
 
8.2 Mediepedagogisk betydelse 
 
Då man som jag gjort en jämförande analys mellan två filmer är någonting man skulle 
kunna göra i skolor och liknande institutioner, fast då kanske i en något begränsad form 
genom att till exempel låta barnen jämföra de tio första minuterna i båda filmerna. Jag 
tycker det varit intressant att ställa två, som det ser ut, likadana företeelser mot varandra 
och sedan hitta både likheter, men kanske främst skillnader. Allt är inte vad det alltid 
ser ut att vara vid första anblicken, som man brukar säga. Jag kan tänka mig att 
liknande uppgifter skulle gå att genomföra både i helklass, men även som enskilt arbete 
och då till exempel som specialarbete på gymnasiet, eller helt enkelt som ett filmtema 
under några lektioner i svenska.  
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