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Abstract 

The aim of this essay is to analyse how three female main characters, of Astrid Lindgrens work, 

are represented in certain series and movies. The study examines the three main characters from 

a gender perspective using theories such as representation, stereotyping and “The female voice”. 

The analysis comes to the conclusion that the three main characters do not follow the norms of a 

patriarchal society. This conclusion is proven through a method using a three stage model with 

elements of semiotics. The paper also examines how the differences and the similarities between 

the characters appear in the series and the movies and how the series and movies have been 

affected by Lindgrens voice. The purpose with this study is to contribute to new research about 

Lindgrens work and give the audience a reason to look at her work from a gender and social-

related perspective.  
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1. Inledning 

Denna uppsats fokuserar på utvalda verk från Astrid Lindgren och dess huvudkaraktärer. De verk 

som analyseras är tv-serierna Här kommer Pippi Långstrump (1969) och Madicken (1979) samt 

filmerna Du är inte klok Madicken (1979) och Ronja Rövardotter (1984). Uppsatsen undersöker 

och jämför hur de tre flickhuvudrollerna representeras i respektive film, även hur likheterna och 

skillnaderna mellan dem presenteras samt hur Lindgrens persona och ”röst” har format filmerna. 

De två tv-serierna och filmerna är producerade i Sverige. 

 

Den typiska rollen som kvinnliga karaktärer har på filmduken är att hon ska vara passiv och tyst 

och hon spelar för det mesta en underroll till den manliga karaktären. Kvinnan porträtteras oftast 

som ett objekt för mannens njutning. Mestadels spelar de även roller som visar svaghet och att de 

är beroende av andra, oftast män (Benshoff och Griffin 2009, s. 246). Dessa typer av kvinnliga 

karaktärer kan vi se hos de flesta Disneyprinsessor som presenteras i många Disneyfilmer, eller i 

många filmer från det klassiska Hollywood som går under genren drama/romantik. Kvinnans 

framställning har varierat genom åren och det har funnits exempel på starka och självständiga 

kvinnoroller men det är få gånger som de har dominerat. 

1.1 Bakgrund 

Lars Lindström skriver i Expressen att det inte var någon tillfällighet att Lindgren begravdes på 

internationella kvinnodagen, i praktiken var hon en feminist, även fast hon själv aldrig kallade 

sig det. Lindgrens barnbarn, Olle Nyman skriver i en artikel i Aftonbladet att Lindgren var en 

humanist och att hon i hela sitt liv kämpade för kvinnors och barns rättigheter, könets 

jämställdhet, icke-våld och ett respektfullt förhållningssätt till djur och natur (Nyman, 2016) och 

detta återspeglas i hennes filmer. “Upproret mot den stereotypa bilden av kvinnor och flickor går 

att finna i Lindgrens hela författarskap, som är fylld av starka och frigjorda flickor och kvinnor” 

(Lindström, 2014). Nyman skriver också att Lindgren var en modern människa och i många fall 

långt före sin egen tid. Anledningen till att Lindgrens berättelser är lästa över hela världen och 

ständigt upptäcks av nya generationer beror på att hon i sina berättelser berör människor i alla 

tider och samhällen (Nyman, 2016). 
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Idag kan vi hitta Lindgren på den nya 20-lappen och det beror på att hon gjorde en stor insats 

inom kulturområdet för Sverige under 1900-talet. Anledningen till att hon får pryda just 20-

lappen beror på, enligt Aftonbladet, att det är den sedel som är mest spridd och den sedel som 

barn kommer i mest kontakt med (Thorsson och Stengård, 2011).  

 

Efter Lindgrens död den 28 januari 2002 instiftade Sveriges regering ett internationellt pris i 

hennes namn, Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA som det förkortas och på svenska, 

Litteraturpriset i Astrid Lindgrens anda. Syftet med priset är att hedra henne och för att öka 

intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen. Priset tilldelas författare, illustratörer, 

berättare och läsfrämjare som präglas av Lindgrens humanistiska anda (alma.se). 

 

Det unika samarbetet mellan Astrid Lindgren och regissören Olle Hellbom resulterade i Här 

kommer Pippi Långstrump som kom ut som tv-serie 1969. Lindgren och Hellbom samarbetade 

bra tillsammans och gjorde många filmer, men inför tv-serien Madicken, som kom ut 1979 och 

senare blev långfilmen Madicken på Junibacken 1980, föredrog Hellbom att vara producent och 

regissör var istället Göran Graffman. Graffman fortsatte med regi som släppte filmen, år 1979, 

Du är inte klok Madicken. Hellbom tog tillbaka sin roll som regissör inför inspelningen av Ronja 

Rövardotter, men han hann bara göra förarbetet då han plötsligt dog och Tage Danielsson tog 

över rollen som regissör. Lindgrens och Danielssons samarbete resulterade i filmen Ronja 

Rövardotter 1984 (Astridlindgren.se).  

1.1.1 Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren föddes 14 november 1907 i Vimmerby och var dotter till arrendatorsparet på 

prästgården, Samuel August och Hanna Ericsson. Paret fick fyra barn, Gunnar, Astrid, Stina och 

Ingegerd. Lindgren blev en speciell individ tidigt då hon vid 15 års ålder var den första flickan i 

Vimmerby att klippa av sig håret, något som hennes föräldrar inte uppskattade då de höll på det 

bestående. Runt 17 års ålder gick hon med i ungdomsgrupper som väckte uppmärksamhet i 

Vimmerby. Runt denna tid började Lindgren även bära manskläder, till skillnad från hennes 

bästa väninna Anne-Marie, som klädde sig i feminina klänningar. Förklaringen till varför 

Lindgren ändrade sitt utseende så drastiskt berodde på en fransk författare som under 1920-talet 

gav ut boken La Garçonne. Boken blev succé och blev en kultbok för många kvinnor som 

drömde om att göra uppror mot föråldrade könsroller och viktoriansk prydhet. Huvudpersonen 
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hade liksom Lindgren klippt av sig håret och klädde sig i manskläder. Boken blev ett globalt 

modefenomen som många kvinnor runt om i världen snappade upp, liksom Lindgren. Det nya 

var också att man skulle arbeta utanför hemmet, bekanta sig och vara vän med män samt ha 

möjlighet att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Enligt Lindgren själv spelade hon 

ingen roll utan hon var sig själv, pojkflickan. Ett år efter Lindgren tagit sin examen anställdes 

hon som journalistelev på Wimmerby tidning. Tidningen ansågs vara mannens värld och 

kvinnliga journalister var sällsynta, men Lindgren hade redan som 13 åring uppmärksammats i 

tidningen då en av hennes skoluppsatser trycktes i den. Det var en uppsats som läsare av båda 

könen, gammal som ung kunde identifiera sig med (Andersen 2014, s. 11-42). 

 

Det var stor skillnad mellan könen inom journalistyrket på 1900-talet. Under denna tid hade 

kvinnan hälften så mycket i lön som männen och de fick skriva om det som ansågs vara 

kvinnomaterial. De intellektuella kvinnliga medborgarna på 1900-talet blev i litteraturforskning 

“Den nya kvinnan”. Dessa kvinnor engagerade sig bland annat i kvinnlig rösträtt. De främsta 

uttrycksmedel som dessa kvinnor använde sig av var litteraturen samt pressen och detta blev 

tydligt då det under åren 1989-90 kom ut väldigt många “New Woman Novels” i England. 

Pennskaftet av journalisten och romanförfattaren Elin Wägner var Sveriges första “New Woman 

Novel” och den svenska översättningen för dessa ord blev S.B.K. - Självförsörjande Bildad 

Kvinna. Boken heter Pennskaftet då de kvinnliga journalisterna i början på 1900-talet kallades 

just för pennskaft. Romanen är baserad på Wägners erfarenhet som journalist, samt de verkliga 

pennskaftens erövring av offentligheten (Engdahl 2003, s.7-15) och (kvinnofronten.nu). 

 

Efter två år på tidningen slutade Lindgren, hon var då 18 år och gravid med Lasse. Hon ville inte 

leva tillsammans med fadern till barnet och hon ville heller inte bo kvar i Vimmerby. Hon 

lämnade staden och flyttade till Stockholm där hon utbildade sig till stenograf och 

maskinskriverska. 1928 träffade hon Sture Lindgren som kom att bli hennes man och 

tillsammans med honom fick hon sitt andra barn, Karin (Alv.se). Lindgren fick under sin 

uppväxt höra att hon kommer bli författare och hon kallades för “Vimmerbys Selma Lagerlöf”. 

Lindgren hade tidigt bestämt sig för att inte skriva böcker då hon påstod att det skrämde henne. 

En dag ville hennes dotter höra en saga och det blev startskottet till hennes första berättelse om 

den moderna feminismens odödliga förebild - Pippi Långstrump (Lindström, 2014). Under en 
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period var Lindgren sängliggande och för att fördriva tiden stenograferade hon ner historien om 

Pippi. När Lindgrens dotter skulle fylla tio år renskrev Lindgren berättelsen som en present till 

dottern. Hon gjorde även en kopia och skickade in den till ett förlag (alv.se). Efter flera försök 

gavs boken Pippi Långstrump ut. Året var 1945 och boken blev succé vilket förändrade 

Lindgrens liv. Ett år senare började hon arbeta som barnboksredaktör hos bokförlaget Rabén och 

Sjögren. 1950- och 60-talet blev intensivt och hon kombinerade sitt författarskap med arbetet på 

förlaget. Samtidigt hann hon även med olika officiella framträdanden, boklanseringar och 

filmpremiärer. Trots att hon inte gillade all uppmärksamhet gav hon sig in i en politisk 

samhällsdebatt, det var första gången men inte den sista. Lindgren fick de tyska bokhandlarnas 

fredspris och hennes tacktal blev startskottet till en internationell debatt gällande aga i 

barnuppfostran. Hennes engagemang fortsatte och Lindgren fick en röst i samhällsdebatten 

(astridlindgren.se). 

 

Lindgren skrev närmare 40 böcker. Inspirationen till böckerna hämtade hon från barnet i sig själv 

och från hennes barndom. Hon menade att hon bara kunde skriva om sådant som hon själv kände 

till. Lindgren sade att syftet med böckerna var att roa barn och att hon inte medvetet försökte 

påverka och fostra barnen som läser böckerna, men hon hoppades på att de kan bidra till en 

människo- och livsvänlig samt demokratisk grundsyn hos barn som läser dem (alv.se). 

1.1.2 Flickideal och stereotyper 

En viktig del av uppsatsen är att undersöka om de valda karaktärerna avviker från flickidealet. 

För att fastställa detta måste vi ta fasta på vad flickidealet innebär och hur det ser ut. Litteraturen 

har haft en stor inverkan på hur pojk- och flickidealet har formats. Fram till mitten av 1800-talet 

ansågs all barn och ungdomslitteratur vara avsedd för pojkar, eftersom flickor inte behövde ta del 

av den kunskap som fanns i böckerna (Furuland, Orvig och Svensson 1994, s. 17).  

 

Ingrid Fagerkvist använder sig av Lena Kårelands böcker för att fastställa pojk- och flickidealet i 

sin kandidatuppsats. I en av Kårelands böcker, Modernismen i barnkammaren. Barnlitteraturens 

40-tal, framkommer det att litteraturen problematiseras när skolplikten infördes 1842, eftersom 

litteratur för flickor nu behövde tas fram. Utifrån detta grundades äventyrsboken som en pojkbok 

och flickboken utvecklades ur uppfostringslitteraturen och de borgerliga familjeromanerna. För 

litteraturen hade barnuppfostran en betydande roll eftersom pojkar och flickor skulle uppfostras 
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på olika sätt. Detta hade dessutom en påverkan på litteraturen eftersom önskvärda normer och 

värderingar skulle överföras till läsaren. På senare år fick böckerna överskrifter som “för pojkar” 

och “för flickor”. “Flickor skulle uppfostras till goda mödrar, medan pojkar skulle uppfostras till 

att klara av betydelsefulla uppgifter i samhället. Flickorna skulle ägna sig åt stillsamma lekar, 

medan pojkarna skulle leka krig och äventyrliga lekar” (Fagerkvist, 2012).       

   

Lena Kåreland skriver i Modig och stark - eller ligga lågt att en grundläggande komponent i 

barns identitetsutveckling är könstillhörighet. Familjen och skolan har en avgörande betydelse då 

dessa platser är sociala institutioner där pojkar och flickor intar olika positioner. Vid tidig ålder 

lär sig flickor och pojkar vilken kategori de tillhör och vilka områden som anses vara manligt 

respektive kvinnligt. Genom detta skapades direkt en patriarkalisk ordning där det manliga 

framstod som överordnat det kvinnliga vilket skapade en hierarki mellan könen. Vad som anses 

vara manligt och kvinnligt beror på det kulturella samt historiska och detta skiftar över tid då 

genus konstrueras i samspel mellan individen och dess omvärld. Barn anses ha en möjlighet att 

inta olika positioner gällande genussystemet men dessa situationer beror på vilka positioner de 

erbjuds av omvärlden (Kåreland 2005, s. 10-11).  

 

Efter närläsning av olika artiklar gällande detta ämne kan vi fastställa att flickidealet berör 

kvinnans utseende och beteende. En person som vi kan utgå ifrån för att fastställa vad 

flickidealet innebär är Astrid Lindgren själv, då hon fick väldigt mycket uppmärksamhet när hon 

klippte av sig håret och klädde sig i manliga kläder. Trots att det diskuteras mycket gällande 

kvinnans utseende, att det avgör en stor del av flickidealet, spelar även flickans personlighet och 

beteende roll, om denne klassas som den ideala flickan. I tidig ålder lärde sig flickan att inte leka 

lekar som ansågs vara pojklekar. Umgicks man med det motsatta könet och deltog i pojklekar 

innebar det att man avvek från det normala (Kåreland 2005, s. 11). 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Pippi Långstrump, Madicken och Ronja Rövardotter 

representeras i respektive tv-serie och film för att avgöra hur de avviker från flickidealet. 

Karaktärerna jämförs sinsemellan för att ta reda på hur likheterna och skillnaderna mellan dem 

presenteras. Uppsatsen undersöker även hur Astrid Lindgrens personlighet avspeglas i de 
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analyserade filmerna och tv-serierna samt hur det påverkar dem. Ämnet var betydelsefullt att 

undersöka då kvinnors representation och jämställdhet är ett omdiskuterat ämne i dagens 

samhälle. Uppsatsen tillför ny kunskap om Lindgrens verk, dit vi räknar de tv-serier och filmer 

och hon varit delaktig i. Denna kunskap används för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur representeras Pippi Långstrump i tv-serien Här kommer Pippi Långstrump, 

Madicken i tv-serien Madicken och filmen Du är inte klok Madicken samt Ronja 

Rövardotter i filmen Ronja Rövardotter? 

2. Hur påverkas filmerna av Astrid Lindgrens röst?  

  
Den första frågeställningen är uppsatsens centrala frågeställning, men för att utveckla resultatet 

har även frågeställning två formats och den kommer att bli minst lika viktig för helheten av 

undersökningen och uppsatsens slutresultat. 

1.3 Disposition 

I första kapitlet kan läsaren ta del av inledningskapitlet som har som avsikt att leda läsaren in i 

ämnet. Under bakgrund återges viktig information som läsaren behöver för att förstå syftet och 

sedan presenteras uppsatsens frågeställningar. I kapitel två presenteras tidigare forskning 

gällande hur det kvinnliga könet representeras i både vuxen- och i barnfilm. Det är både böcker 

och artiklar som tidigare grundat sig i området som kommer läggas fram. I kapitel tre presenteras 

de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen utgår ifrån. Teorier som används är representation 

och stereotyper av Stuart Hall, “The female voice” av Kaja Silverman samt Judith Maynes teori 

om auteurskap. I kapitel fyra presenteras uppsatsens metod som är semiotisk filmanalys utifrån 

ett genusperspektiv samt trestegsmodellen. Det tas även upp vilket material som används i 

uppsatsen. I kapitel fem presenteras uppsatsens analys- och diskussionsdel. Valet av att sätta 

ihop analys och diskussion grundades genom trestegsmodellen då steg två och tre efterliknar en 

mindre diskussion. För att undvika upprepning i ett specifikt avsnitt gjordes valet av att sätta 

ihop dessa delar då det resulterar i en mer enhetlig uppsats. I kapitel sex presenteras slutsats, i 

kapitel sju en sammanfattning och slutligen i kapitel åtta finner läsaren en käll- och 

litteraturförteckning. 
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2. Tidigare forskning 

Genusrepresentationer i kvinnors och barns representation på film är ett aktuellt forskningsfält. 

Ofta handlar diskussionen om kvinnliga karaktärers passivitet. Då uppsatsen behandlar barnfilm 

har artiklar och studier om detta undersökts. En studie handlar om representationen av barn i 

Pixar filmer. Iris Shepard undersöker hur filmer från Pixar representerar barn. Shepard diskuterar 

både Disney- och Pixar filmer och jämför dessa. Författaren ger ett exempel på filmen Snövit 

som var den första animerade långfilmen från Disney. Det var även den filmen som satte upp 

vissa konventioner för hur den framtida animerade filmen skulle se ut. Den innehåller normativa 

könsroller och framställde den kvinnliga karaktären som passiv och beroende av den manliga 

karaktären. Pixar försökte gå mot dessa konventioner för att göra ett försök till att erbjuda filmer 

med mer komplexa kvinnliga karaktärer. Trots detta försök innehåller filmerna fortfarande 

stereotyper bland könen som bekräftar att filmerna följer normerna av ett patriarkalt samhälle 

(Shepard, s. 2-13). Detta bekräftas även i en artikel från en Amerikansk nyhetssida, Mic. Kevin 

O’Keeffe skriver att studion inte varit känd för att ha med kvinnliga huvudkaraktärer i sina 

filmer, men på senare år har detta förändrats och hävdar att studion lärt sig en läxa (O’Keeffe, 

2015). Trots att de animerade filmerna från Pixar är barnfilmer innehåller de inte alls många 

huvudkaraktärer som är barn och detta är något som uppsatsen diskuterar och ställer sig frågan 

varför det är så. 

 

En annan studie heter Idealflickor och idealpojkar, (Fagerkvist, 2012) och är en kandidatuppsats 

som analyserar representationen av genus i Flickornas Julbok och Pojkarnas Julbok. Den 

undersöker även hur manligt och kvinnligt konstrueras och upprätthålls i samhället. Resultatet 

som presenteras, utifrån en väl genomförd tabell, visar att det finns tydliga skillnader bland 

egenskaperna hos flickor och pojkar samt hur dessa representeras i böckerna under två olika 

årtal. Genom att analysera huvudpersonerna i flickböckerna från åren 1916, -18 och -20 har 

skribenten kommit fram till en slutsats som indikerar vilka egenskaper flickorna besitter. Under 

dessa årtal gällde det för flickor att vara glada, goda, varmhjärtade, ärliga, flitiga samt en god 

kamrat. Flickorna i böckerna presenteras också som passiva, hjälpsamma och tåliga samt 

anpassar sig till kvinnorollen efter de vuxnas önskemål. På senare år har flickorna börjat ta fasta 

vid egna idéer om vad de vill göra och styrs inte längre av andra faktorer. I analysen av 

huvudpersonerna i flickböckerna på 1960-70 talet har skribenten kommit fram till att flickornas 
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egenskaper börjat efterlikna pojkarnas mer, genom att vara framåt, initiativrika och modiga. 

Under denna tid tog jämställdhetstankarna fart i samhället och flickorna i böckerna beskrivs 

alltmer med maskulina egenskaper trots det faktum att det kvinnliga utseendet var mer 

eftersträvat under 1960-70-talet än vid tidigare år (Fagerkvist 2012, s. 33-44). 

  

Studien är relevant då det finns likheter mellan huvudpersonerna i Flickornas Julbok under 

1960-70 talet och Astrid Lindgren som person. I böckerna beskrivs en av flickorna som stor och 

kroppsmässigt mer lik pojkarna, hon har också valt att klippa håret kort. En annan beskrivs som 

smal och bär glasögon samt har glugg mellan framtänderna, men är nöjd över sitt utseende. 

Beskrivningen av flickornas utseende indikerar att de avviker från samhällets normer, som alla i 

deras omgivning jämför dem med. Vid tidig ålder valde också Lindgren att klippa håret kort och 

klädde sig i manskläder. Även Lindgren var nöjd med sitt utseende trots att hennes omgivning 

inte var det. Eftersom hon själv var en flicka som avvek från det normativa samhället under sin 

tid, återspeglas detta i hennes böcker där hon också valt att beskriva sina huvudpersoner som 

flickor som avviker från normen (Fagerkvist 2012, s. 39-44). 

 

För att komplettera de två ovanstående uppsatser lästes en bok av Malena Janson, Bio för 

barnens bästa? Syftet med författarens avhandling är att undersöka barndomsdiskurser. I 

inledningen skriver författaren om filmen Förortsungar (2006) som handlar om Amina, som är 

offer för vuxet maktmissbruk. Amina lär känna de andra barnen i grannskapet, de är lojala mot 

varandra men respektlösa mot vuxenvärlden. Amina lär sig att ställa krav, omvandlar sin 

offerroll till en maktposition och skapar sig en någorlunda tillvaro. Amina är söt, tuff, glad, rivig 

och godhjärtad. Dessa egenskaper menar författaren är något som gör henne till det typiska 

svenska barnfilms barnet i 2000-talstappning. Författaren beskriver det typiska barnfilms barnet 

som “inte problemfri men med positiv utveckling, med ständiga förhandlingar och kompromisser 

med vuxenvärlden och i grunden bergfast kärleksfull” (Jansson 2007, s. 9). 

  

Något som författaren ifrågasätter är varför detta är det typiska barnfilms barnet och om filmerna 

speglar verkligheten. Hon menar att filmerna visar en idealiserad, kanske önskad bild av barn. 

Oavsett om filmerna visar verkligheten eller ej, är det de vuxnas idéer om barn, vad barn och 
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barndom är och bör vara, förhoppningar, förväntningar och fostran. Detta kallas för 

barndomsdiskurser. 

  

För att undersöka dessa barndomsdiskurser använder sig författaren av metoden närläsning av tre 

filmer: Barnen från Frostmofjället, Alla vi barn i Bullerbyn och Elvis! Elvis! Barnen i Barnen 

från Frostmofjället visar publiken att i den demokratiska välfärdsstaten i Sverige kan även de 

fattigaste medborgarna skapa en ljus framtid genom empati, solidaritet och lojalitet mot 

varandra. Barnen i Barnen i Bullerbyn lever lyckligt sina liv helt omedvetna om den banalitet 

och de hot som finns i vardagen. I paradiset som dessa barn lever i finns inga konflikter och inga 

hot, de är isolerade från den riktiga världen. Filmen Elvis! Elvis! är ett exempel på en ny typ av 

barnfilm. Barnet Elvis, som filmen handlar om, innefattar idén av hur ett barn ska vara, söt, tyst 

och lydig. Elvis försöker nå ut till sin mamma för att visa vem han egentligen är men misslyckas 

varje gång då mamman, likt alla vuxna i denna film, är fast i de konventionella rollerna. 

Barndomen i denna film porträtteras som en motvikt till det stela vuxenlivet (Jansson 2007, 

s.157-162). 

 

Frances Gateward och Murray Pomerance skriver i Suger, Spice, and Everything Nice om 

flickfilm. I inledningen av boken antyder författarna att det är flickan som bidrar till det 

patriarkaliska samhället eftersom hennes frihet skrämmer mannen som inte längre har någon 

kontroll över dem. Hennes förmågor är ännu inte utforskade och hennes möjligheter som en 

vuxen kvinna är underutvecklade, och dessa i sig har ett eget värde. När kvinnans arbetskraft och 

erfarenhet utnyttjas till mannens fördel blir flickan viktig i samhället som den framtida kvinnan. 

Författarna belyser detta ämne och tycker det är konstigt att ämnet, trots att det är stort inom 

amerikansk film, inte diskuteras mer. Enligt fakta handlar 6 av de 10 mest lönsamma filmerna 

om flickor i ungdomen, och de handlar antingen om deras erfarenhet eller hur de behandlas i 

relation till den manliga kulturen. Studier kring detta område saknas eftersom filmkritiker har 

valt att inte uppmärksamma ämnesområdet (Gateward och Pomerance 2002, s. 13-14). Boken 

innehåller flertal texter om olika flickkaraktärer från olika författare som Gateward och 

Pomerance analyserar. Dessa analyser undersöker meningen bakom flickfilmer samt 

konstruktionen av flickan från olika perspektiv. 
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Då studien behandlar representation av det kvinnliga könet har även studier kring detta 

undersökts. Daniel Reynaud har undersökt kvinnors representation i australienska krigsfilmer 

mellan år 1914-1918. Studien konkluderar att kvinnan mestadels framställs som passiv och ska 

betraktas som en belöning för den manliga hjälten (Reynaud 1999, s. 1-23). Maria Nilson har 

utforskat representationer av kvinnor i science fiction film och analyserade tre populärkulturella 

filmer som innehåller kvinnliga karaktärer som är påfallande starka. Genom detta lyfter studien 

fram och undersöker hur och varför stereotypa representationer av kvinnan ständigt dyker upp i 

populärkulturen (Nilsson 2004, s. 39-51). Felicia Teglén och Marie Österholm undersöker i sin 

kandidatuppsats hur de kvinnliga och manliga rollerna konstrueras i Hunger Games-filmerna. 

Studien mynnade ut i att kvinnan görs mer kvinnlig för att duga som kvinna genom utseende, 

kläder, språk och uttryck till skillnad från männen där det fokuseras mer på utövandet av makt 

(Teglén och Österholm 2015, s. 2-44). Hanna Gustafsson skriver ett inlägg om statistiken om 

kvinnans plats i film både framför och bakom kameran och denna studie visar att den manliga 

blicken dominerar alltför länge och anledningen till detta beror på att mannen idag är den 

dominanta faktorn i samhället och detta avspeglas i filmerna (Gustafsson, 2013). 

 

Studierna undersöker olika filmer från olika år men trots detta kommer de flesta fram till snarlik 

information vilket gör att det finns en övertygelse om hur kvinnan representeras i film. Trots att 

studierna på kandidatnivå faller inom ramen för icke-akademiska källor är denna information 

viktig att ta del av då den skapar en “mall” för hur kvinnan mestadels framställs på film. Dessa 

studier används som inspirationskällor och ger en överblick för hur kvinnan representeras på 

film. Studierna används tillsammans med våra andra källor, med större akademiskt värde och 

tyngd, för att undersöka om huvudkaraktärerna faller offer för dessa mansdominerande filmer 

eller om de lyckats bryta sig loss från dessa könskonventioner och inte följer normen av ett 

patriarkalt samhälle. Som en grund för att undersöka om Lindgren lyckats bryta sig loss från 

dessa könskonventioner kommer uppsatsen även fördjupa sig i hur Lindgrens röst påverkat 

filmerna. I ett stycke i kapitlet The female voice kan vi läsa om Kaja Silvermans tankar om 

kvinnors representation som regissör i filmer. Hon lägger stor vikt på konceptet av den kvinnliga 

“rösten” i klassisk narrativ film (Silverman 2006, s. 58).  
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Att jämställdhet i dagens samhälle är ett viktigt ämne råder det inga tvivel om. I den tidigare 

forskningen framkom uppsatser och artiklar kring kvinnors representation i film utifrån olika 

synvinklar. Genomgående teorier i dessa uppsatser och artiklar är feministisk filmteori samt 

teorier från Stuart Hall om representation, semiotik och stereotyper. Metoder som är 

återkommande i artiklarna är filmanalys, semiotisk filmanalys och filmanalys utifrån ett 

feministiskt perspektiv. I dessa studier framkommer det även att “the male gaze” handlar om, 

förutom objektifieringen och subjektifieringen av kvinnor, att kvinnan framställs som passiv och 

mannen som aktiv. Detta är en gemensam nämnare för den tidigare forskning som undersökts. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras de valda teorier som är, representation, stereotyper och “The female 

voice”. Dessa teorier används som en grund för analysen som analyserar karaktärerna och 

besvarar frågeställningarna. 

3.1 Representation 

I sin bok Representation, skriver Hall bland annat om teorin representation. Hall definierar tre 

olika metoder som förklarar hur representationen av betydelsen genom språket fungerar. Dessa 

tre kallas “the reflective”, “the intentional” och “the constructionist approach”. De tre metoderna 

fungerar alla som ett försök att besvara två frågor: “Var kommer betydelser ifrån?” och “Hur kan 

vi veta vad som är “sanningen” i betydelsen av ett ord eller en bild?”  

 

För metoden “reflective approach” fungerar språket som en spegel och används för att reflektera 

sanningen som finns i den existerande världen. Den andra metoden, “intentional approach”, 

innebär språkets betydelse vad författarens avsikt för ordet betyder. För uppsatsen har vi valt att 

ansluta oss till “the constructionist approach” (Hall 2013, s. 10-11).  

 

I “constructionist approach” talar Hall om hur varken saker eller den individuella användaren av 

språket kan konstruera mening av språk. Han hävdar att saker saknar betydelse. Betydelsen av 

något konstrueras genom att använda representationssystem, så som koncept och tecken. Enligt 

denna metod får vi inte blanda ihop den materiella världen, där saker och människor existerar, 

med den symboliska praktiken och processen där representation, mening och språk fungerar. 
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Konstruktivister förnekar inte existensen av den materiella världen, men menar att det inte är den 

materiella världen som framför meningen. Det är sociala aktörer som använder det konceptuella 

systemet av dess kultur, lingvistik och andra representationella system som konstruerar 

betydelser för att göra världen meningsfull. Det används också för att, på ett meningsfullt sätt 

kunna kommunicera med andra människor i världen, som inte nödvändigtvis behöver dela 

samma kultur (Hall 2013, s. 11). 

3.2 Stereotyper 

Stereotyper delar in det “normala” och acceptabla från det “onormala” och oacceptabla och ordet 

stereotyp reducerar, väsentlig gör, neutraliserar och korrigerar “skillnader”. Beteckningen för 

begreppet stereotyp är något centralt för representationen inom olika kulturella världar.  

 

Hall menar att Richard Dyer gör en tydlig åtskillnad om “typ” och “stereotyp” i sin text och att 

detta behöver förklaras innan man kan gå vidare för att förstå begreppet stereotyp. Dyer hävdar 

att utan att använda sig av “typ” skulle det vara näst intill omöjligt att förstå världen. Hall 

diskuterar vidare att vi förstår världen genom objekt, människor och händelser i våra tankar, till 

den generella klassificering enligt vår kultur som det passar in i. Ett exempel som tas upp i texten 

är, om en skiva bärs upp av ben ser vi det som ett bord, vi kanske aldrig har sett ett sådant bord 

förut men vi har en generell uppfattning i våra tankar av vad som är ett bord. Vi förstår detta på 

grund utav dess “typ” och det är väsentligt i framställningen av mening (Hall 2013, s. 247-248).  

 

Stereotyper är en del utav den sociala och det symboliska systemet. Det symboliska systemet 

fungerar som en “mur” av det som klassas som det “normala” och det “onormala”. Detta leder 

till att samhället delas upp i olika grupper, “vi” och “dem”. Alltså, stereotypisering klassificerar 

människor utifrån normer och konstruerar de uteslutna, de som inte följer dessa normer, som de 

onormala i samhället. 
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3.3  “The female voice”  

Kaja Silverman skriver i sin bok, The Acoustic Mirror, angående konceptet av kvinnans röst i 

klassisk narrativ film. Det finns många frågor som berör detta, vilka är högst relevanta för visuell 

konst, om inte minst för film. Konceptet berör frågor som: Uttrycker sig kvinnliga artister, 

skribenter eller filmskapare på ett annorlunda sätt än de manliga? och Existerar den kvinnliga 

rösten, och i så fall, hur definieras den? 

 

I texten använder Silverman sig av Roland Barthes teori om auteurskap. Han avlägsnade 

författaren som den huvudsakliga källan av textens mening “bakom” texten och placerade istället 

hen “innanför”. Därför har frågan “vem eller vad som talar” blivit översatt till “vem eller vad 

som tittar”. Silverman menar inte att hon vill återställa författaren till att bli den överlägsna 

källan av textens mening men hon hävdar att det har en betydelse för vem det är som “talar”.  

Genom att inte lyfta fram och uppskatta den kvinnliga filmskaparen och dess auteurskap tar man 

ifrån hennes röst och auktoritet. Genom att förneka rösten försvinner den kvinnliga 

filmskaparens subjektivitet (Silverman 2006, s. 59). 

 

Liksom Silverman, diskuterar Judith Mayne i sin text Lesbian Looks: Dorothy Arzner and 

Female Authorship (Corrigan, White och Mazaj 2011, s. 386-387) vad den kvinnliga rösten 

innebär för filmen och hur den påverkas. Hon utgår från regissören Dorothy Arzner, en av de få 

framgångsrika kvinnliga regissörer i den aktiva studio-Hollywood eran för att fastställa detta. 

Trots Arzners framgång var det många filmkritiker som ignorerade hennes visuella 

representation, både till utseende och beteende. Utifrån könskonventionerna under Arzners tid 

ansåg man att hon var lesbisk. Mayne ifrågasätter varför man ignorerade denna faktor, som kom 

att bli relevant i hennes filmer. Både Silverman och Mayne menar att rösten av den kvinnliga 

filmskaparen är högst relevant för filmens narrativ då det har en koppling till bildberättandet. Att 

en film påverkas av en viss individ, som använder filmen för att uttrycka sina tankar och känslor 

kring ett ämne, kallas för auteur. Oftast är det regissören som får titeln auteur, men det kan även 

vara skådespelaren eller produktionen. Mayne tar fasta på auteurskap och argumenterar för att 

regissörens visuella image är minst lika viktig som den kvinnliga rösten.  
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4. Material och metod 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet samt vilka metoder som använts. 

 

I uppsatsen kommer filmanalys, semiotik och trestegsmodellen att användas som metod. De 

valda tv-serierna och filmerna är materialet som används för studien då de passar bäst att 

undersöka i samband med valet av teorierna. Idag finns det inga enhetliga modeller för hur 

filmanalys ska bedrivas (Andersson och Hedling 1999, s. 7), men vi anser att trestegsmodellen 

av Keith Selby & Ron Cowdery är användningsbar och går att tillämpa på studien. 

4.1 Material 

Studien behandlar tre karaktärer från Lindgrens verk, tv-serierna Här kommer Pippi Långstrump 

(1969) och Madicken (1979) och filmerna Du är inte klok Madicken (1978) och Ronja 

Rövardotter (1984).  

 

Pippi Långstrump 

Pippi Långstrump bor utan föräldrar i Villa Villekulla tillsammans med sin häst Lilla Gubben 

och sin apa Herr Nilsson. Hennes pappa är kung på en söderhavsö och hennes mamma är en 

ängel i himlen. Hon har en kappsäck full med pengar som hon fått av sin pappa. Hennes bästa 

vänner är syskonen Tommy och Annika, tillsammans hittar de på många äventyr. 

 

Berättelsen om Pippi Långstrump, den märkliga flickan med det märkliga namnet, formades i 

samband med Astrids sjuka dotter, Karin, som var sängliggande och ville att Lindgren skulle 

berätta en saga. Lindgren hittade då på historien om Pippi Långstrump och vid det ögonblicket 

hade hon ingen aning om hur stor karaktären skulle bli i framtiden (Edström 2000, s. 83). 

 

Historien om Pippi Långstrump skildras i en tv-serie Här kommer Pippi Långstrump och två 

långfilmer, På rymmen med Pippi Långstrump och Pippi Långstrump på de sju haven. Valet föll 

på tv-serien då de 13 avsnitten förmedlar Pippis karaktär i 13 olika situationer vilket ansågs gav 

mest information om karaktären. 

 

Mycket av Lindgrens inspiration till hennes berättelser är hämtat från hennes omgivning. I första 

avsnittet av Här kommer Pippi Långstrump lär Pippi ut leken “inte-stöta-golvet” till Tommy och 
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Annika. Leken är tagen från Lindgrens barndom då hon själv, och många andra barn på hennes 

gård lekte just den leken och hon tyckte att den passade bra in på Pippis karaktär. Pippis röda hår 

och fräknar kommer från en av Karins vänner (astridlindgren.se). 

 

Vivi Edström skriver om de litterära verken och beskriver Pippi Långstrump som den starkaste 

och mest respektlösa nioåringen. Edström (2000, s. 90) menar att hon är en väldigt kreativ flicka 

där allt i hennes värld handlar om att pröva gränserna. Hon är en självständig nioåring som bor 

ensam, utan föräldrar. Eftersom hon är uppväxt på de stora haven, långt ifrån civilisationen, 

anses hon vara långt ifrån flickidealet. Hennes val av kläder skiljer sig mycket från de andra 

flickorna i serien, samt hennes beteende och tal. 

 

Madicken 

Madicken bor i en fin villa på Junibacken tillsammans med sin mor Kajsa, fadern Jonas som är 

tidningsredaktör, lillasyster Lisabet och tjänsteflickan Alva. I grannhuset bor den fattiga familjen 

Nilsson som består av farbror Nilsson, en alkoholiserad arbetslös man, tant Nilsson som säljer 

kringlor på torget för att försörja familjen och deras son Abbe, som Madicken är förtjust i. 

 

Tv-serien som kom ut 1979 heter Madicken och samma år släpptes även en långfilm, Du är inte 

klok Madicken. År 1980 klipptes tv-serien ihop till en långfilm som blev Madicken på 

Junibacken. Eftersom filmen Madicken på Junibacken är en kortare version av tv-serien valdes 

därför tv-serien till uppsatsens analys då den innehåller mer detaljerade bilder. 

 

Karaktären Madicken verkar stå Lindgren närmast, då hon är baserad på en verklig person. När 

Lindgren var sju år gammal träffade hon en jämngammal flicka på sin gård vars namn var Anne-

Marie, men som kallades Madicken. De kom bra överens och hade mycket gemensamt. 

Madicken var en modig och stark tjej och var den som lärde Lindgren att slåss i tidig ålder.  

 

Många av de lekar som Lindgren och Madicken lekte när de var yngre finns med i både böckerna 

och filmerna. En historia från barndomen, som levde kvar i Astrids minne, kom att bli en väldigt 

stark händelse i både böckerna och filmerna om Madicken. Händelsen tog plats i skolan när en 

skolflicka stulit pengar från en kappficka. Denna situation finns med i filmen och straffet flickan 

fick var stryk från överläraren framför hela klassen. I filmen tolererar Madicken inte detta våld 
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vilket fick henne att vråla ut “NEJ!” Innebörden av Madickens skrik i boken och filmen 

återspeglas både i Lindgrens liv och i hennes författarskap då våld var något hon protesterade 

mot (astridlindgren.se). 

 

Trots att Madickens utseende stämmer överens med den stereotypa flickan gör hennes 

personlighet inte det. Det finns ingenting som stoppar henne från att leka med pojkar samt leka 

lekar som anses anpassade för pojkar (Johansson, Fjellman Jaderup och Hanson, 2002).  

 

Filmerna om Madicken är inspelade år 1979 och 1980, men utspelar sig under första 

världskrigets tid, under 1910-talet (dagens-barnfilmsklipp.blogspot.se, 2010). Tidsaspekten får vi 

också bekräftad när Madicken vid ett tillfälle diskuterar kriget med sin far i en av filmerna. 

 

Ronja Rövardotter 

Ronja Rövardotter föds en natt under ett hemskt åskoväder i Mattisborgen. Hon bor i borgen 

tillsammans med sin far, rövarhövdingen Mattis, sin mor Lovis samt 12 rövare. I andra delen av 

borgen flyttar så småningom Mattis fiender in, Borka, hans fru Undis, deras son Birk samt 12 

rövare. Ronja och Birk utvecklar en speciell relation som vänder upp och ned på de två 

rövarfamiljerna. 

 

Ronja Rövardotter är en väldigt envis och modig flicka som lever i en fantasivärld med inslag 

från riddartiden, utanför civilisationen och normerna. Vid tidig ålder får hon lära sig om alla 

faror som finns ute i Mattisskogen. Hon revolterar mot sin egen far när hon och Birk ger sig ut 

ensamma i skogen och lever i en gammal björngrotta (astridlindgren.se).  

 

På hemsidan “Astrid Lindgrens värld” kan vi läsa vad Lindgren själv tyckte om sina böcker i 

inlägget “Astrid om sig själv”. I inlägget menar Lindgren att hon endast kan skriva om sådant 

som hon känner till, vilket är skälet till varför de flesta av hennes böcker och filmer utspelar sig i 

småstadsmiljöer. Det uppstod en del funderingar kring varför Lindgren då kunde skriva om 

platserna Landet i Fjärran, Nangijala och Mattisskogen. Hon påstod sig känna till dessa miljöer, 

men valde att aldrig berätta hur (alv.se). 
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Urval 

Valet av att analysera karaktärerna i filmatiseringarna om Pippi, Madicken och Ronja skedde 

dels på grund av en avgränsning som behövde göras. Dessa karaktärer valdes då vi genom att 

vuxit upp med dessa filmer och karaktärer förstått att Pippi, Madicken och Ronja avviker från 

normen. Det valdes därför att i denna uppsats ta reda på hur detta representeras. Denna uppsats 

har haft möjlighet till olika typer av tillvägagångssätt i analysen. Att även analysera birollerna till 

huvudkaraktärerna och jämföra dessa emellan hade bidragit med intressant information, men 

valet att endast välja att analysera Pippi, Madicken och Ronja berodde på att vi endast ville 

fokusera på de välkända huvudkaraktärerna i filmatiseringarna. Pippi är Lindgrens mest berömda 

karaktär och Lindström beskriver Pippi i Aftonbladet som den moderna feminismens odödliga 

förebild (Lindström, 2014). Madicken väckte intresse eftersom hon är baserad på Lindgrens 

barndomsvän samt hur hennes personlighet kontrasteras mot hennes utseende. Ronja valdes då 

historien utspelar sig i en fantasymiljö och karaktären är nästan helt omringad av män. 

 

För uppsatsens slutsats är det viktigt att presentera vilken tidsperiod filmerna utspelar sig i, då 

miljön kan vara avgörande för representationen av karaktärerna som kommer läggas fram i 

diskussionen. Lindgrens böcker och filmer innehåller många kvinnliga karaktärer som sticker ut 

från mängden. Utöver de valda karaktärer kan vi även finna dessa karaktärer i filmerna Vi på 

Saltkråkan där vi får lära känna Tjorven, Lisa i Alla vi barn i Bullerbyn, Lotta i Lotta på 

Bråkmakargatan och Eva-Lotta i Kalle Blomkvist - Mästerdetektiven lever farligt samt Kajsa i 

Kajsa Kavat.  

4.2 Metod 

För att komma fram till ett resultat har vi gjort en semiotisk filmanalys utifrån ett 

genusperspektiv på tre verk från Astrid Lindgren. Trestegsmodellen används som metod och 

appliceras på filmanalysen. För att analysera verken har vi först noggrant betraktat tv-serierna 

och filmerna. Relevanta scener har valts ut som sedan kategoriserats som: utseende, personlighet 

samt karaktären i förhållande till manliga roller. Med trestegsmodellen analyseras det 

deskriptiva, explicita och implicita. 
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4.2.1 Trestegsmodellen 

Eftersom det inte finns någon universalmodell för hur en filmanalys ska bedrivas har en modell 

letats fram som kan tillämpas på studien, modellen kallas för trestegsmodellen. 

 

Keith Selby och Ron Cowdery presenterar i sin bok How to Study Television ett tillvägagångssätt 

för att organisera sina tankar kring narrativet. Selby och Cowdery menar att narrativet inte alltid 

är uppenbart, därför är det bra att använda sig av denna modell. Modellen visar på tre 

grundläggande steg av analyser man behöver göra för att förstå olika medietexters narrativ. 

Första steget innebär att man går igenom det deskriptiva i berättelsen, att förklara vad som 

händer väldigt detaljerat. Steget är relativt simpelt och man bör inte lägga någon värdering eller 

tolkning av materialet. På steg två tolkas det som vi ser som uppenbart, den explicita meningen 

som är en viktig del i analysen. För steg två behöver man utveckla det som presenterades i steg 

ett och ta reda på vad det representerar. För att detta inte ska misstolkas räcker det inte att endast 

analysera vad som visas utan också varför det visas. På det tredje och sista steget utvecklar man 

sina tankar och redogör för de underförstådda meningarna i narrativet. Här tolkas det implicita, 

vilka dolda betydelser som uttrycker sig i berättelsen. För att gå från den explicita meningen till 

den implicita meningen behöver man relatera medietextens värderingar och tilltro i samhället. 

Man behöver ifrågasätta varför saker och personer presenteras som det gör, och hur detta 

relaterar till samhällets värderingar, den sociala strukturen (Selby och Cowdery 1995, s. 30-34). 

 

1. Beskriva vad som händer i berättelsen, det deskriptiva 

2. Tolka den explicita betydelsen av berättelsen 

3. Tolka den implicita betydelsen av berättelsen 

 

Trestegsmodellen är en sorts tv-anpassning av semiotiken vilket gör att denna modell och 

semiotiken har ett samband. Allt som kan tolkas är tecken och världen omkring oss är fylld av 

dessa tecken. Semiotiken handlar om kommunikation och meningsskapande och genom detta blir 

verkligheten till något gemensamt och meningsfullt. Semiotiken går att använda inom rörlig bild 

då en semiotisk analys kan tillämpas på film (Ekström och Moberg 2008, s. 18). Viktiga termer 

som används i samband med semiotiken är denotativ mening och konnotativ mening. Den 

denotativa meningen är det uppenbara vi ser, och detta kan vi koppla ihop med steg två i 
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trestegsmodellen. Den konnotativa meningen förknippas med en viss social kontext och detta 

kan vi koppla ihop med steg tre (Bryman 2011, s. 506). 

4.3 Metodproblem 

Filmanalys är ett vanligt tillvägagångssätt inom filmstudiet. Det är lite problematiskt då det inte 

finns några specifika enhetliga modeller för hur en filmanalys ska bedrivas och villkoren för 

filmanalysen skiftar (Andersson och Hedling 1999, s. 7).  

 

När Selby och Cowdery presenterar och förklarar trestegsmodellen tillämpar de modellen på en 

annonsbild. De menar att bilden har ett narrativ och därmed berättar en berättelse. En film har 

även den ett narrativ då den berättar något. Dessa likheter mellan still- och rörlig bild gör att 

trestegsmodellen går att applicera på studien. 

5. Analys och diskussion  

I analysen är det deskriptiva, explicita och de implicita skrivet ihop eftersom de tre stegen är 

sammankopplade. De scener som vi finner relevanta för analysen är scener som avslöjar 

karaktärens utseende, personlighet och karaktären i relation till män. Även tidpunkten för 

respektive avsnitt/film är angiven för att läsaren lätt ska kunna orientera sig i den analyserade 

scenen. I detta kapitel kommer diskussionen växa fram genom analysen. Grunden till detta val 

beror på att steg två och tre i trestegsmodellen bidrar till en diskussionsdel som vi valde att 

utveckla här. 

5.1 Hur framställs och representeras Pippi Långstrump i tv-serien Här kommer Pippi 

Långstrump, Madicken i tv-serien Madicken och filmen Du är inte klok Madicken samt 

Ronja Rövardotter i filmen Ronja Rövardotter? 

5.1.1 Pippi Långstrumps utseende 

Vem är Pippi Långstrump?  

(Avsnitt 1 - 00:00:00-00:00:40 och 00:04:49-00:05:46) 

På den deskriptiva nivån ser vi en tjej runt 10-års ålder som rider på en häst. På axeln har hon en 

liten apa. Flickan har på sig en stor grön klänning och över den ett gult randigt förkläde. 

Smalbenen täckas av två knästrumpor i olika färger och på fötterna har hon svarta skor som ser 
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ut att vara många storlekar förstora. Vi får sedan en tydligare inblick på flickan då hon filmas i 

halvbild. Hon har orange hår med två flätor som står rakt ut och hela ansiktet fullt av fräknar. 

Flickan och omgivningen är full av detaljer och därför är det viktigt att hon filmas från olika 

vinklar och bildutsnitt för att tittaren ska få så mycket information som möjligt. Att flickan är 

något utöver det vanliga har tittaren vid det här laget räknat ut. Många avvikande komponenter 

ger anledning till detta. 

 

Stuart Hall skriver om stereotyper och att stereotypisering klassificerar människor utifrån normer 

och konstruerar de uteslutna. De som inte följer dessa normer anses vara de onormala i samhället 

(Hall 2013, s. 247). Detta framkommer tydligt i första scenen i det första avsnittet när Pippi rider 

in i samhället. Till en början visas endast Pippi i bild. Vi som tittare reagerar på hur hon ser ut 

men vi kan inte dra någon slutsats över att hon avviker från normen då vi inte vet vad normen i 

dess historiska kontext innebär. Det är inte förrän vi får se två jämngamla barn i bild som vi 

förstår att Pippi är den avvikande komponenten. Barnen har på sig byxor och en tröja och flickan 

har långt blont hår, till skillnad från Pippi som har på sig färgglada annorlunda kläder och har en 

frisyr utan dess like. Barnen som går förbi Pippi vänder sig om när hon rider förbi och de följer 

henne med en fundersam blick. Vi förstår att barnen har sett något underligt, något som man inte 

brukar se alltför ofta. Redan några minuter in i det första avsnittet träder budskapet fram, vilket 

vi uppfattar genom tecken som framträder i Pippis omgivning.  

 

Pippi i relation till propra kvinnor och jämngamla pojkar 

(Avsnitt 2, scen 1 - 00:14:47-00:19:19) 

Fru Settergren står i dörröppningen och tar emot sina gäster samtidigt som Tommy och Annika 

rusar in genom dörren då de är försenade till kafferepet. De går mot vardagsrummet och ställer 

sig vid öppningen för att hälsa på gästerna. Kameran är placerad högt upp och filmar i 

fågelperspektiv på rummet där kafferepet hålls. Rummet är fullt av äldre damer som är klädda i 

propra klänningar. Plötsligt träder Pippi högljutt fram i rummet i sina färgglada trasor till kläder. 

Att denna scen filmas som den gör är betydelsefullt för scenen då det ger åskådaren en helhet av 

situationen samt damerna i rummet. När Pippi kliver in ser åskådaren med detsamma att hon 

sticker ut från alla i rummet, både till klädsel och beteende. Det är ingen tillfällighet att 

kvinnorna i rummet har propra och feminina klänningar på sig, det kan vara meningen eftersom 
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det leder till att det blir en stor kontrast mellan damerna och Pippi klädesmässigt. Av det som 

visas i bild är kafferepet ett tillfälle då man ska klä sig ordentligt eftersom Fru Settergren skäller 

på Tommy och Annika när de kommer hem försent och inte hinner byta om. Det underliggande 

budskapet i denna scen är att framhäva de äldre damerna som mer propra och kvinnliga på grund 

av deras kläder, genom detta blir det extra tydligt att Pippi inte klär sig kvinnligt. 

 

(Scen 2 - 00:19:46-00:20:59) 

På den deskriptiva nivån ser vi Pippi stöta på ett gäng killar som mobbar en liten pojke och 

brottar ner honom på marken. När de får syn på Pippi pekar en av killarna på hennes skor och 

alla skrattar. Han går fram till Pippi och kallar henne rödluvan samtidigt som han rycker och 

rufsar flätan i hennes ansikte. Scenen markerar hur omgivningen reagerar på hennes sällsynta 

utseende. Pippi berörs inte av deras hån och trakasserier, vilket förstärker hennes karaktär som 

den märkliga och unika flickan hon är. Pojkarna anser att hon är en underlig person som klär sig 

med så stora skor att man skulle kunna använda dem som åror och flätor likt Rödluvans, som är 

en påhittad karaktär. Att Pippis utseende är annorlunda stärks när pojkarna associerar hennes 

flätor med Rödluvan. Genom att Pippi associeras med en påhittad karaktär leder till att pojkarna 

inte kan ta henne på allvar. 

 

Pippi, fräknar och skönhetsideal 

(Avsnitt 3 - 00:04:33-00:05:20) 

En affisch visas i bild på en fräknig dam samtidigt som Annika säger: “Oj vad fräknig” Tommy 

och Annika ropar dit Pippi. Det förklarar för henne att det står “Lider ni av fräknar” på affischen. 

De går in i butiken och fram till kvinnan bakom disken eftersom Pippi vill besvara frågan på 

affischen. Pippi förklarar för damen bakom disken att hon inte lider av fräknar och damen 

ifrågasätter henne. Samtidigt får tittaren en närbild på Pippi där vi tydligt kan se hennes fräknar. 

Kvinnan bakom disken talar om för Pippi att hon har hela ansiktet fullt av fräknar. Pippi svarar: 

“Ja, men jag lider inte av dem, jag gillar dem” Denna scen är en detalj för Pippis utseende och 

avslöjar vad Pippi tycker om en del av hennes utseende. Pippis tydlighet om att hon gillar sina 

fräknar visar att hon är nöjd med hur hon ser ut även fast affischen utanför salongen menar att 

fräknar är något man lider utav. Det dolda budskapet med denna scen är att man ska vara nöjd 

med hur man ser ut fastän andra anser något annat. Att det står “Lider ni av fräknar” på affischen 
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kan tolkas som att det är något som de med fräknar lider av, något som inte ingår i 

skönhetsidealet och är en oönskad defekt. Pippi menar att hon är nöjd över sina fräknar och 

därmed avviker från skönhetsidealet då hon väljer att inte göra något åt dem. 

 

Genom dessa olika situationer förekommer det tydligt att Pippi är en flicka som avviker från det 

normativa skönhetsidealet. Detta får vi också bekräftat då det är Pippis omgivning som jämför 

henne med samhällets normer och påpekar hennes utseende, som Fagerkvist skriver att de gjorde 

med flickorna i Flickornas Julbok på 1960-70-talet (2012, s. 40).  

 

Hall skriver om representation där vi inte får blanda ihop den materiella världen med den 

symboliska praktiken. Detta innebär att Pippis kläder rent materiellt inte har någon betydelse, 

men symboliken av dem skapar en viss mening. Samhället delas upp i “vi” och “dem” och de 

“normala” och “onormala” (Hall 2013, s. 247-248). Genom symboliken av karaktärernas kläder 

kan vi dela upp dem i “vi” och “dem” där barnen kategoriseras som “vi” och Pippi som “dem”. 

För att veta vem av karaktärerna som ska ingå i vilken grupp återkopplar vi till Astrid Lindgren. 

Lindgren avvek från normen då hon klippte håret kort och klädde sig i annorlunda kläder. Detta 

fick hon uppmärksamhet för och människor stoppade henne på gatan för att be om att få se 

hennes kortklippta frisyr, då det var så pass ovanligt eftersom ingen annan kvinna i staden hade 

en sådan frisyr (Andersen 2014, s. 24). Genom detta kan vi fastställa att Pippi avviker från 

normen då hon har annorlunda kläder och en speciell frisyr. 

 
5.1.2 Pippi Långstrumps personlighet 

Pippi får besök av tjuvar 

(Avsnitt 5 - 00:23:36-00:25:50) 

Pippi får besök av två tjuvar som försöker ta hennes kappsäck med guldpengar. Pippi blir arg och 

kastar upp den ena tjuven på ett skåp. Han börjar gråta och säger ynkligt “Förlåt oss snälla 

fröken, vi har ju inte menat något illa. Du vet inte hur det känns att alltid gå runt och vara 

hungrig”. Pippis ansiktsuttryck ändras och hon undrar ledsamt om de inte har något att äta. 

Tjuven svarar snyftandes “Nej inte något alls, annars skulle vi någonsin drömma om att stjäla av 

andra.” Pippi blir förtvivlad och tycker synd om dem. Hon går in i köket för att hämta en 

gräddtårta men när hon kommer tillbaka försöker tjuvarna smita med kappsäcken. Hon stoppar 
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dem genom att kasta tårtan i ansiktet på den ena tjuven och tar tillbaka pengarna. Pippi öppnar 

kappsäcken men när hon vänder sig om är tjuvarna borta. Hon går fram till fönstret där de smitit 

ut och ser ledsen ut. Hon tittar sedan upp mot himlen och förklarar för sin mamma att hon ville 

ge dem en varsin guldpeng men att de sprang sin väg.  

 

Detta scenario avslöjar Pippis personlighet och visar även hennes svaga punkt. Hennes 

ansiktsuttryck är avgörande i denna scen då det avslöjar hur hon känner och hur tjuven använder 

sina känslor för att vilseleda Pippi. Att tjuven gråter leder till att han blir ynklig och att man 

automatiskt tycker synd om honom. Genom denna händelse får vi reda på att Pippi är en 

omtänksam person som inte tycker om att personer mår dåligt och är ledsna. När hon senare 

berättar för sin mamma att hon tänkt ge dem en varsin guldpeng symboliserar detta att hon är 

omtänksam. Det underliggande budskapet med denna scen är att förklara för tittaren, genom 

handlingar, hur Pippi är som person. 

 

I denna scen kan åskådaren se flertal tecken som visar att tjuvarnas handlingar tillhör den 

generella klassificeringen enligt vår kultur som det passar in i som Hall diskuterar (2013, s. 11, 

248). Vi förstår världen genom objekt, människor och händelser i våra tankar. Dessa tecken går 

att överföra till det symboliska systemet där vi kan placera dessa tecken under begreppet 

stereotyp. De tecken och handlingar som framställs i denna scen bevisar att tjuvarna tillhör den 

stereotypa rollen enligt vår kultur. Vi förmodar att vi hade reagerat på samma sätt som Pippi 

gjorde mot dessa tjuvar om vi inte hade en generell uppfattning i våra tankar om vad det innebär 

att vara tjuv. Hall (2013, s. 247) menar att vi förstår detta på grund utav dess “typ” och det är 

väsentligt i framställningen av mening.  

 

Pippi skämmer bort sina vänner 

(Avsnitt 3 - 00:10:17-00:14:35 och 00:18:00-00:19:00) 

Pippi, Tommy och Annika skuttar på en gata, Annika stannar till vid en godisaffär och frågar 

Pippi om de kan gå in. Inne i godisaffären vill Pippi köpa 18 kg karameller och räcker fram en 

guldpeng och frågar om den räcker. Kvinnan i godisaffären häpnar över att hon fått en hel 

guldpeng och säger att det räcker till 18 kg karameller och mycket mer. När de fått tag i allt 

godis går de ut ur butiken och utanför står många barn som är avundsjuka. Pippi frågar barnen 
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om det är några som äter karameller och bjuder sedan med sig av allt hon köpt. Lite senare i 

avsnittet går de förbi en leksaksaffär. Pippi ställer sig utanför affären och ropar: “Kom alla barn 

som vill ha leksaker”. Barn kommer rusandes från alla håll mot henne och in i leksaksaffären.  

 

I detta avsnitt går Pippi i flertal butiker men det är två butiker som utmärker sig speciellt då de 

förknippas med barn, godisaffären och leksaksbutiken, och det är i dessa butiker som Pippi 

bjuder barnen. Att dela med sig av saker och bjuda på något representerar att en person är 

generös. Genom dessa scener lyfts Pippis personlighet fram och åskådaren förstår att Pippi är en 

snäll och generös person. 

 

Dessa situationer avslöjar Pippis personlighet och vilka egenskaper hon besitter. Som person är 

hon väldigt omtänksam och ärlig och hennes främsta egenskaper är att hon är modig, stark och 

äventyrlig. Pippis omtänksamma sida genomsyras i hela serien men framkommer tydligast i 

enstaka situationer. Dessa generösa och omtänksamma handlingar signalerar för oss att Pippi är 

en omhändertagande person. Att vara omhändertagande förknippas till kvinnorollen. Det innebär 

att flickor vid tidig ålder uppfostras till att bli en kvinna som ska ta hand om hushållet och lära 

sig om moderskapet. Genom dessa situationer som Pippi sätts i kontext till kan vi se att hon 

besitter egenskaper som anses vara kvinnliga (Fagerkvist 2012, s. 33-36).  

 

Genom en jämförelsetabell som användes för studien Idealflickor och idealpojkar framkom det 

att flickornas egenskaper började efterlikna pojkarna alltmer under åren 1960-70, att vara framåt, 

modig och stark. Under denna tid blev det mycket vanligt att flickor började ta fasta vid egna 

idéer och levde inte under de vuxnas begäran för kvinnorollen (Fagerkvist 2012, s. 39-41). Tv-

serien Här kommer Pippi Långstrump kom ut under samma tidsperiod, trots det faktum att 

sagofiguren Pippi Långstrump tog form under 40-talet. Vi kan tolka att Lindgren ville anpassa 

filmatiseringen av Pippis karaktär i samband med tidsperioden som tv-serien inleddes. Därav kan 

vi se Pippi som flickan som revolterade mot det normativa samhällets flickideal då hon besitter 

egenskaper som efterliknar pojkarnas. Även fast hon besitter en del kvinnliga egenskaper är det 

de manliga egenskaperna som dominerar i Pippis personlighet.  
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5.1.3 Pippi Långstrump i relation till manliga roller 

Pippi VS. poliser  

(Avsnitt 1 - 00:19:37-00:26:19) 

En tant vid namn Fru Prüzelius, som jobbar på samhällets barnhem har försökt övertala Pippi att 

flytta dit eftersom hon tror att Pippi inte har några föräldrar. Pippi vägrar och Fru Prüzelius tar då 

hjälp av stadens poliser, Kling och Klang. I scenen ser åskådaren Pippi som sitter på trappan 

utanför Villa Villekulla och sjunger. I nästa scen ser vi poliserna som kommer åkandes i en bil. 

De åker mot kameran och tittaren får känslan av att de är på väg till Pippi. I nästa scen får Pippi 

syn på poliserna och hon blir glad och förklarar för Tommy och Annika att poliser är det bästa 

hon vet. Kling och Klang förklarar för Pippi att Fru Prüzelius har skickat dem för att ta med 

henne till barnhemmet. Pippi springer därifrån och ropar “Hälsa Prussiluskan att hon får skaffa 

barn till sitt barnhem hur hon vill, jag tänker iallafall inte flytta dit.” Kling och Klang förstår att 

de måste ta i med hårdhandskarna och springer efter henne. Pippi springer fram till en stege som 

leder upp på Villa Villekullas hustak. Halvvägs upp sätter hon sig på ett av stegen och placerar 

armarna bakom huvudet. Poliserna står nedanför och försöker övertala henne att barnhemmet är 

ett trevligt ställe. I denna scen filmas Pippi underifrån och detta tillsammans med henne pose gör 

att hon ser stor och mäktig ut, till skillnad mot poliserna som filmas ovanifrån vilket gör att dem 

ser små och ynkliga ut. Pippi låter sig inte övertalas av poliserna och klättrar istället upp på taket, 

och poliserna klättrar efter. “Var inte rädda det är inte farligt” ropar Pippi till poliserna som 

osäkert och rädda försöker komma ifatt henne. Pippi ligger hela tiden steget före och poliserna 

lyckas aldrig komma ifatt henne, till slut tröttnar hon och hoppar ner från taket. Eftersom ett 

vanligt barn inte kan hoppa från så höga höjder är poliserna övertygade om att hon slog ihjäl sig. 

I nästa scen ser vi att Pippi är oskadd och hon springer tillbaka till stegen som leder upp till 

hustaket. För att skoja med poliserna lyfter hon bort stegen från taket, poliserna blir arga och 

säger åt henne att ställa tillbaka den. Pippi säger åt dem att be henne vackert och till slut ställer 

hon tillbaka stegen. När poliserna är nere på marken igen går de fram till Pippi och tar tag i 

henne och tror att de lyckats fånga henne. Till deras förvåning lyfter hon upp dem med sina bara 

armar. “Vad är detta, släpp ner oss, flickor kan inte lyfta poliser, hjälp, släpp” ropar poliserna. 

Efter detta slänger hon iväg Kling och Klang åt varsitt håll och de springer sedan livrädda 

därifrån. 
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Detta scenario är med i det första avsnittet av denna serie och är en viktig situation som Pippi 

ställs inför då åskådaren får reda på vilka förmågor hon besitter. Polis är ett yrke som 

representerar makt och detta stärks när både Kling och Klang är män. Även fast Pippi ställs inför 

två manliga poliser är det hon som under hela denna situation framställs som den person som har 

övertaget. Genom hur vissa scener filmas bekräftas även detta. I dalarnas lokala tidning DL 

skriver Pär Sönnert en artikel om Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen. 

Gunnarsson driver en blogg samt föreläser om hur olika kön porträtteras. Gunnarsson menar att 

kön idag fotas olika beroende på hur man vill framställa dem. Kvinnor fotograferas oftast snett 

uppifrån för att de ska se små ut och ta bort deras makt, och män fotograferas oftast underifrån 

eftersom de då ser mäktiga ut (Sönnert, 2015). Denna fakta är intressant att behandla i analysen 

då den analyserade scenen är tvärt om. Poliserna filmas ovanifrån och Pippi underifrån vilket gör 

att tittaren omedvetet får känslan av att Pippi har makt och att poliserna blir förminskade och 

detta bidrar till Pippis karaktär. 

 

Denna situation som Pippi ställs inför löser hon med sin list och styrka. Pippis styrka är något 

som vi finner intressant då vi anser att den har ett underliggande budskap. Hall (2013, s. 11) 

skriver att betydelsen av något konstrueras genom att använda representationssystem, så som 

koncept och tecken. Denna styrka som Pippi besitter är något som hon utövar fysiskt men som 

också är en symbol för henne som individ och styrkan sitter även i hennes psyke.  

 

I scenen där Pippi drar ut stegen från taket är en viktig detalj då hon förminskar polisernas makt 

genom att tala till dem på ett barnsligt sätt. Hon vill att de ska be henne snällt och kallar även den 

ena polisen för gullpojke. Sättet Pippi pratar med dem på visar att det är Pippi som har övertaget 

och hon framstår som den vuxna i denna situation och poliserna som små. Poliserna ropar även 

vid ett tillfälle “Flickor kan inte lyfta poliser” och detta bevisar Pippi motsatsen. 

 

Det underliggande budskapet i denna situation är att bevisa för åskådaren att Pippi klarar av och 

överlägset kan vinna över vem som helst. I denna situation blir det extra tydligt att Pippi är bäst 

genom att hon ställs inför ett motstånd som i praktiken ska vara oövervinnligt. Detta scenario vill 

även bevisa att kvinnan är en stark individ och detta blir extra tydligt när hon sätts i kontext med 

två manliga poliser. 
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Pippi rättar till en orättvis situation 

(Avsnitt 2 - 00:19:50-00:22:00) 

Pippi är på ett kafferep när hon upptäcker ett gäng pojkar som bråkar med en pojke utanför. De 

är sex stycken mot en. Pippi tycker inte detta är rättvist och går ut för att rätta till situationen 

genom att konfrontera dem. Pojkarna är till en början malliga och orädda samt beter sig som om 

att de har övertaget över situationen och missbrukar den makt de tror sig ha. Trots att killarna 

trakasserar henne både fysiskt och verbalt visar hon att man kan vara stark trots att man är tjej. 

Pippi sätter killarna i underläge och hon tar över makten istället. Detta leder till att det blir 

ombytta roller och killarna blir rädda för henne istället för att hon ska vara rädd för dem fastän de 

är killar och fler än henne. Denna scen poängterar för åskådaren skillnaden mellan rätt och fel. 

Budskapet kan vara att man ska säga ifrån när man tycker att något är fel, trots att man är ensam 

och tjej. Det är inte vanligt att en ensam individ går emot en grupp då det kan vara farligt, men 

Pippi är inte rädd, hon vill poängtera att de gör fel.  

 

Pippi får besök av tjuvar  

(Avsnitt 5 - 00:20:40-00:25:20) 

I den sista delen i detta avsnitt ligger Pippi i sängen och sover. In genom dörren kommer två 

tjuvar insmygandes. De har hört talas om Herr Nilsson och tror att det är en stark man som bor 

tillsammans med Pippi. När de sedan får syn på apan skrattar de högt. De frågar sedan vart 

hennes mamma och pappa är. Hon svarar och säger att de är borta. De frågar sedan vart 

kappsäcken är och Pippi pekar mot ett skåp. Tjuvarna hoppar av glädje och frågar om hon har 

något emot att de tar den med sig. Pippi svarar “Nejdå, och ni har väl inget emot att jag tar 

tillbaka den va!” Samtidigt går Pippi fram till tjuvarna och sliter kappsäcken ifrån dem och puttar 

dem. Ena tjuven ger inte upp och går fram till Pippi, nu börjar hon bli arg och tar tag i hans ben 

och kastar upp honom på ett skåp. Han blir ledsen och börjar gråta och ber om förlåtelse och 

förklarar att de stjäl från andra eftersom de är hungriga. Pippi tycker genast synd om dem och går 

in i köket för att hämta en gräddtårta. Tjuvarna tar snabbt åt sig kappsäcken och försöker smita ut 

genom fönstret, men Pippi hinner se dem och kastar tårtan i ansiktet på den ena tjuven. Sedan 

flyr de för livet genom fönstret. 
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Tjuvar och inbrott är något som kan kopplas ihop med rädsla, men inte för Pippi. Hennes 

gästvänlighet leder till att tjuvarna är välkomna till henne när som helst och hon tänker inte på 

vilka konsekvenser det kan få eftersom hon tror gott om alla människor. Ännu en gång sätts hon 

på prov inför två manliga karaktärer men denna gång är de tjuvar och gör inbrott hos Pippi, på 

natten. Tjuvar är något som kan kopplas ihop med fara och leder dessutom till att situationen blir 

kuslig eftersom scenen utspelar sig på natten. Något som gör tjuvarna oroliga är Herr Nilsson, 

som de tror är en stark man som skyddar Pippi. Detta är något som visar hur det normativa 

samhället är uppbyggt, att en kvinna behöver en man som skyddar henne och utan denna man är 

kvinnan osjälvständig och övervinnlig. Efter att tjuvarna fått reda på att Herr Nilsson är en apa 

hånskrattar de åt situationen. Pippi motbevisar och revolterar mot det normativa samhället och 

visar att även hon som tillhör det kvinnliga könet kan skydda sig själv och vinna över två män. 

 

Denna scen liknar polisscenen, men här ställs hon på prov av nya personer under andra 

förutsättningar. I detta fall, två manliga tjuvar ensam på kvällstid. Att detta sker under kvällstid 

ger ett obehag då mörker för många anses som otäckt. Tjuvar förknippas även med mörker då de 

oftast gör inbrott när människor sover. Scenens underliggande budskap går hand i hand med 

polisscenen då vi får det övertygat för oss att Pippi är en stark och självständig person. Trots att 

hon är en kvinna har hon ännu en gång bevisat att genom sin list och styrka, lyckats vinna över 

två män. 

 

Pippi går på tivoli och brottar ner världens starkaste man 

(Avsnitt 6 - 00:07:24-00:08:12, 00:08:33-00:09:12, 00:09:27-00:10:45 och 00:17:17-00:20:57) 

På ett tivoli ser vi två äldre män som står vid ett stånd och kastar bollar för att försöka få ner 

tallrikar som står på en hylla. De lyckas inte, blir besvikna och går därifrån. Strax därefter 

kommer Pippi, Tommy och Annika dit. Tommy och Annika lyckas få ner några stycken men inte 

alla, däremot lyckas Pippi få ner alla tallrikar utan problem. De går vidare till nästa spel, ett 

klubbslag som mäter styrka. Vi ser fyra äldre män som står runt spelet och en av männen tar tag i 

klubbslaget för att slå men lyckas inte nå toppen, trots flera försök. Pippi går fram till dem och 

tar tag i klubban, på första försöket lyckas hon nå toppen. De går vidare till ett stånd där man ska 

skjuta med gevär. Tommy och Annika står med varsitt gevär och skjuter, men det går inte så bra 

för dem. En man kommer fram och hånflinar åt dem för att de misslyckas. Han ber om ett gevär 
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och säger till Tommy och Annika att de ska titta på honom. Det går inte bättre för honom och 

skyller på att geväret är dåligt. Pippi håller med, trots att hon lyckas träffa mitten alla gånger då 

hon skjuter. I en annan scen presenterar tivolidirektören starke Adolf för publiken, världens 

starkaste man. Han visar upp 100 kr som vinnaren får om man lyckas brotta ner Starke Adolf. 

Direktören ropar “Kom an mina herrar kom an!” Detta reagerar Pippi på och frågar Tommy och 

Annika varför han inte säger “Kom an mina damer, kom an”. En man går upp för att utmana 

honom men misslyckas. Ingen annan vågar utmana honom, men till slut går Pippi upp och 

tivolidirektören blir irriterad på henne då han tror att hon inte är allvarlig. Hon puttar ner honom 

på marken och går fram till Starke Adolf som står och stirrar på henne. Till slut sätter hon igång 

matchen och lyckas få ner honom. Han ställer sig upp och försöker få fast henne men det går 

inget vidare, istället får hon ner honom ännu en gång. Tivolidirektören ger henne 100 kronors 

lappen mot sin vilja. Pippi tar emot den men ger den istället till Starke Adolf.  

 

Vid detta lag har vi förstått att Pippi avviker från normen och blir gång på gång påmind om detta. 

När tivolit kommer till staden placeras Pippi i situationer där mannen anser sig som överlägsen, 

men Pippi bevisar ännu en gång motsatsen. En scen som är extra tydlig är när Pippi stöter på 

världens starkaste man. 100 kr utlovas till den person som lyckas brotta ner honom. När 

direktören ropar ut “Kom an mina herrar, kom an” känner sig Pippi provocerad och ifrågasätter 

varför han inte säger “Kom an mina damer, kom an”. Pippi vill bevisa att även en kvinna kan 

utmana mannen och hon går upp på scenen. Detta får olika reaktioner och ingen tror på att hon 

kan vinna. Till allas förvåning, lyckas hon brotta ner mannen, sätter honom i underläge och 

motbevisar samhällets normativa bild av en flicka. 

 

Alla dessa scener från tivolit tyder på att Pippis karaktär bryter mot könsnormerna och det 

patriarkala samhället. 

 

I vår tidigare forskning fann vi en uppsats som behandlar Pixar filmer och författaren menar att 

dessa filmer innehåller stereotyper bland könen som bekräftar att filmerna följer normerna hos 

ett patriarkalt samhälle. Trots att de försökt gå ifrån dessa konventioner har de inte lyckats 

(Shepard, s. 5-6). Genom att använda Halls teori om stereotyper kan det fastställas att Lindgrens 

filmer avviker från normen då hon lyckats komma ifrån dessa konventioner. Pippi Långstrump är 
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en sådan karaktär som avviker från dessa normer och ideal. Ett exempel på detta är då hon flertal 

gånger placeras i relation till manliga roller. Många gånger under filmens gång dyker situationer 

upp där mannen tror att han har övertaget och ser ner på det kvinnliga könet som “borde” vara, 

enligt det normativa samhället, beroende av och underlägsen mannen. 

5.1.4 Madickens utseende 

Madicken och hennes blåa klänningar 

(Avsnitt 1 - 00:00:40-00:05:00) 

Första avsnittet i serien presenteras tittaren för första gången för Madicken i rörlig bild. En båt 

kommer åkandes på en å och en flicka från båten ropar “Madicken” och vinkar. En flicka 

sittandes i ett träd tittar fram och vinkar tillbaka. Flickan i trädet har på sig en blårandig klänning 

med ett vitt förkläde över och i håret har hon en blå rosett. I nästa scen sitter hon på en brygga 

och badar fötterna, i bakgrunden ser vi en liten flicka som kommer gåendes ner mot henne. 

Flickan har på sig en rödrutig klänning med ett vitt förkläde över. Flickan och Madicken pratar 

och de bestämmer sig för att leka “Moses i vassen”. Madicken förklarar för flickan, som heter 

Lisabet, hur leken går till och säger åt henne att sätta sig i en tunna i vattnet. Madicken förklarar 

sedan att hon ska hämta en sak och går iväg. När hon kommer tillbaka har hon på sig en alldeles 

för stor morgonrock i blått, tunt tyg med vit spets och i håret har hon något som liknar ett 

pärlhalsband. När Lisabet får syn på Madicken utbrister hon “Åh vad du är fin, fick du verkligen 

ta den där för mamma?” 

 

Dessa scener är viktiga för tittaren då vi presenteras för Madicken första gången, hennes 

utseende kan vi egentligen inte säga speciellt mycket om då fokus ligger på hennes personlighet 

och det är den som gör att hon avviker från normen, men en liten och intressant detalj om 

kläderna framkom, nämligen färgerna på deras klänningar. Färger har länge varit uppdelat inom 

kön och folk antyder att blå är en “killfärg” och rött en “tjejfärg”.  I filmerna kläs Madicken i en 

blå klänning och Lisabet i en röd. Vi har använt metoden semiotik när vi analyserat filmerna för 

att se vilka tecken som är dolda. Precis som Hall (2013, s. 11) skriver konstrueras betydelsen av 

något genom representationssystem, så som koncept och tecken. Enligt semiotiken är världen 

omkring oss full av tecken och dessa kan skapa något meningsfullt (Ekström och Moberg 2008, 

s. 17). Färgerna på karaktärernas klänningar är dolda tecken som skapar något meningsfullt och 
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utan att säkert veta varför, kan färgerna på deras klänningar ha ett underliggande budskap. 

Madicken besitter mer maskulina egenskaper än Lisabet och kläs därför i en mer maskulin färg 

för att avspegla hennes personlighet. Madicken har på sig olika klänningar under serien och 

filmens gång men de är nästan alltid blåa. De gånger hon byter kläder är vid speciella tillfällen. 

Vid mammans födelsedag och på julafton har Madicken och Lisabet exakt samma kläder. Detta 

kan bero på att det är en neutral situation och är inget spelrum för Madickens utlopp och 

handlingar.  

5.1.5 Madickens personlighet 

Snäll och godhjärtad, men också envis 

(Avsnitt 3 - 00:04:10-00:26:00) 

Detta avsnitt handlar om de fattiga och pengar. Madickens grannar, Nilssons, har problem med 

att betala för sig och de bråkar om detta hemma när Madicken hälsar på. Detta är en situation 

som Madicken inte är van vid då hon bor i en familj med pengar. En dag blir Madicken 

hembjuden till Nilssons på middag, de äter gott och när farbror Nilsson lyfter sin tallrik ligger 

där 200 kronor. Han blir chockad och ifrågasätter pengarna. Tant Nilsson förklarar stolt att hon 

sålt sin kropp efter döden till doktorn. Hon får positiva reaktioner från sin gubbe och hennes son. 

Nästa scen är en ny dag och husfrun i Madickens familj, Alva, kommer springandes mot 

Madicken. Hon förklarar att Madicken vunnit 300 kr på lotteri. Madicken vill inte att Alva ska 

berätta om pengarna för någon eftersom hon ska göra något hemligt för dem. Nästa scen befinner 

sig Madicken hos doktorn, hon förklarar för honom att hon vill köpa tillbaka tant Nilssons kropp. 

Han säger emot henne men hon insisterar och vill även ha ett kvitto på detta. Doktorn säger att 

hon är en snäll och envis unge och går sedan med på detta. Madicken går sedan hem till Nilssons 

och ger kvittot till sonen i familjen, som heter Abbe. Han blir chockad och säger “Det ska vara 

du Madicken, som kan hitta på en sådan sak, tack, du är snäll det är du”. Abbe går sedan in och 

visar lappen för sin mor. Farbror Nilsson brister ut “Stolts jungfru på Junibacken, hon har ett 

ädelt hjärta”. 

 

När tant Nilsson stolt berättar att hon sålt sin kropp får hon positiva reaktioner, bortsett från 

Madicken som sitter tyst och funderar. Hon tycker synd om tant Nilsson eftersom hon alltid sagt 

att hon vill ha en hederlig begravning. När Madicken vinner pengar på ett lotteri får hon snabbt 
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en idé och vet precis vad hon ska göra för dem. Genom denna handling påpekar Nilssons hur 

snäll och godhjärtad hon är och tittaren förstår att Madicken är en snäll och godhjärtad person, 

men också envis då hon vill få sin vilja igenom. 

 

Modig och smart 

(Avsnitt 1 - 00:13:23-00:24:40) 

Familjen Engström är på en utflykt för att fira mammans födelsedag. Utflykten är mycket fridfull 

tills en flock med tjurar springer mot dem. För att skydda sig från tjurarna klättrar Madicken och 

Lisabet upp i ett träd och pappan och mamman klättrar upp i trädet bredvid. Picknickkorgen står 

kvar på marken. Pappan erbjuder sig att klättra ner och hämta den då alla börjar bli hungriga. 

Mamman säger emot och utan att de märker något klättrar Madicken ner och hämtar korgen. 

Samtidigt som Madicken klättrar ner från trädet hör vi musik. Musiken som spelas är mystisk 

och är till för att väcka åskådarens uppmärksamhet och tillför spänning. När Madicken klättrat 

upp igen säger Lisabet: “Du är inte klok Madicken”. För att även föräldrarna ska få ta del av 

matsäcken slänger Madicken över några frågar sedan om hon ska slänga över en öl. Mamman 

säger emot direkt. Madicken tänker efter och får en idé. Hon löser problemet genom att knyta 

fast ena änden av ett snöre i trädet och den andra änden i flaskan, sedan svingar hon över den. 

Föräldrarna blir chockade och pappan säger till frun: “Ja dum är hon inte”. En kort stund därefter 

börjar det åska. Lisabet blir rädd och säger att hon vill gå hem. Madicken påstår att hon tycker att 

det är roligt med åska. 

 

I detta scenario sätts Madicken på prov tre gånger och tre egenskaper hos henne framträder. Att 

hon klättrar ner för trädet trots att det står en hel flock med tjurar under henne visar att hon är 

modig. När hon sedan löser ett problem bevisas det att hon är påhittig och smart, detta får vi även 

bekräftat när pappan säger: “Ja dum är hon inte”. När det börjar åska blir kontrasten mellan 

Madicken och Lisabet tydlig då hon säger att hon är rädd för åskan, medan Madicken förklarar 

att hon tycker det är roligt med åska. Dessa tre situationer i detta scenario avslöjar Madickens 

personlighet och det spelar en viktig roll för hennes karaktär då tittaren får en uppfattning om hur 

hon är som person. I vår tidigare forskning beskrivs flickan under denna tid generellt som glad, 

god, varmhjärtad, ärlig och flitig samt att hon skulle vara en god kamrat (Fagerkvist 2012, s. 33-

36). Dessa egenskaper stämmer inte överens med de egenskaper som framkommer hos Madicken 
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i denna situation. De lutar istället åt de maskulina hållet vilket är avgörande och bekräftar att 

Madicken inte stämmer överens med den stereotypa flickan. 

 

Madicken i slagsmål 

(Avsnitt 6 - 00:07:45-00:16:25) 

Denna gång är det Lisabet som ställt till problem då hon pillat in en ärta i näsan. Madicken tar 

hand om henne och tar med henne till doktorn. På väg dit går de förbi hemma hos Linus-Ida som 

hjälper till i hushållet med tvätt och städning. Hon är inte hemma men de går in i alla fall. 

Madicken hittar en gitarr och Lisabet ställer sig vid fönstret och tittar ut. Hon får syn på en liten 

flicka som täljer. Lisabets nyfikenhet tar över och hon går ut. Hon harklar sig för att få 

uppmärksamhet från flickan. Till sin förvåning säger flickan “snorunge” till henne och Lisabet 

samlar sig och besvarar henne: “Snorunge för dig va! Lortjänta”. Flickan hoppar på henne och 

börjar slåss. Lisabet försöker slå tillbaka men är inte van vid denna situation, hon ropar då på 

Madicken. Madicken får syn på dem och rusar ut, hon springer fram till flickan och puttar bort 

henne från Lisabet. Flickan ropar då på sin storasyster som visar sig vara Madickens elaka 

klasskamrat Mia. Hon går bestämt fram till Madicken och hoppar på henne. Madicken och Mia 

slåss en stund tills Madicken lyckas få ner henne på marken.  

 

Till en början är huvudpersonen i detta scenario Lisabet där hon hamnar i en situation som hon 

inte är van vid, eller har någon erfarenhet kring. Hon ropar då på sin storasyster för att få hjälp. 

Madicken försvarar sin lillasyster och börjar slåss mot Mia. Även fast Madicken är ett 

väluppfostrat barn kan hon slåss och det får vi bekräftat då hon vinner över Mia. Denna situation 

avslöjar ännu en dold egenskap som Madicken besitter, nämligen att hon kan slåss. Genom att 

endast betrakta denna flicka, utan att känna till hennes egenskaper och personlighet kan tittaren 

tro att hon är en snäll flicka och blir minst sagt chockad när denna egenskap hos henne träder 

fram.  

 

För modig och äventyrlig för sitt eget bästa 

(Avsnitt 2 - 00:00:00-00:11:46) 

Madicken kommer springandes hem från skolan och går raka vägen till sin mamma i köket. Hon 

talar om för henne och Alva att hon ska på skolutflykt där de ska klättra upp på ett berg och titta 
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på utsikten. Lisabet blir avundsjuk på Madicken när hon får höra om utflykten och vill göra 

detsamma. Madicken talar om för henne att det inte är möjligt eftersom hon inte går i skolan, 

vilket gör Lisabet ännu mer arg. För att göra Lisabet glad igen kommer Madicken med förslaget 

att de två kan gå på en egen utflykt. I denna scen får vi tydligt bevittna en av Madickens 

egenskaper, att hon är snäll. Vi får det även bekräftat när hennes mamma säger “Nu var du snäll 

Madicken”. 

 

Madicken och Lisabet gör sig redo för att gå på sin utflykt. När de är på väg mot trädgården blir 

de stoppade av Alva som frågar vart de kommer att befinna sig. Lisabet börjar förklara men 

Madicken tystar ner henne eftersom hon vet att hennes idé inte kommer att uppskattas av Alva. 

Madicken vill vara äventyrlig och göra saker som hon vet att hon inte skulle få tillåtelse till och 

använder därför sin lillasyster som en ursäkt för att göra det. 

 

Eftersom de ska hålla sig i närheten av hemmet kunde de inte klättra upp på ett berg. Madicken 

bestämmer att klättra upp på ett tak. Madicken sitter redan på taket när Lisabet börjar klättra upp 

för stegen, men stannar upp eftersom hon är rädd. Madicken förklarar för henne att hon måste 

komma upp för att kunna se utsikten, eftersom det är poängen med utflykten. Madicken övertalar 

Lisabet att det är till hennes fördel att fortsätta klättra, då hon själv är orädd och tycker inte 

Lisabet behöver vara orolig. När Lisabet nått taket säger hon till Madicken “Du är inte klok 

Madicken, det har du aldrig varit”.  

 

När de båda sitter på taket ser de en fågel och Madicken blir avundsjuk på utsikten som fågeln 

har. Madicken får då idén att hon ska försöka flyga med ett paraply, eftersom Abbe har talat om 

för henne att man kan göra det. Hon klättrar ner för taket och går in i huset och tar med sig ett 

paraply. När hon befinner sig på taket igen berättar Madicken om flygmaskiner som Abbe lärt 

henne mycket om. Sedan ger hon ifrån sig ett ljud och förklarar för Lisabet att flygmaskiner låter 

så. När Madicken säger att hon ska hoppa får åskådaren först se en närbild på hennes 

ansiktsuttryck. Utifrån det vi får se kan vi förstå att Madicken mycket väl är medveten om att 

människor inte kan flyga och att det kommer sluta illa. Hoppet resulterar i en krasch rakt ner i 

marken och hon blir liggandes.  
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Genom dessa handlingar förstår åskådaren att Madicken är lite för modig och äventyrlig för sitt 

eget bästa. Hennes ansiktsuttryck tillsammans med hennes handlingar kan vi tolka som att hon 

vet att hennes val kommer få negativa konsekvenser men hon struntar i detta eftersom hennes 

nyfikenhet tar över och hon vill utmana det förbjudna samt bevisa att hon inte är rädd. Detta 

representerar ännu en gång att Madicken är en flicka som tycker det är kul med äventyr. 

Åskådaren förstår också att hon är en trotsig och envis flicka då Madicken är väl medveten om 

att hon gör saker hon inte borde eftersom hon troligen inte hade fått tillåtelse för det av någon 

vuxen. 

 

Madicken tar an en utmaning 

(Du är inte klok, Madicken - 00:19:27-00:23:36) 

Mia, som går i Madickens klass, är en flicka som beter sig arrogant och är inte förtjust i 

Madicken. På lunchrasten säger Mia att hon är den enda i klassen som är modig nog att balansera 

på skoltaket. Madicken ställer sig ståtligt upp och talar om för henne att hon också törs balansera 

på skoltaket och ska bevisa det. När skoldagen är slut går de till skolbyggnaden och till en stege 

som leder upp till taket. Madicken tittar tvivlande upp mot taket ett antal gånger, hon går fram 

till stegen där hon står en stund och tittar upp mot taket igen. Till slut klättrar hon upp till 

överlärarens kontorsbalkong. Hon blir ståendes och tittar in genom det öppna fönstret och ser 

överläraren som ligger och sover. Madicken fortsätter klättra upp för stegen, men ser ganska 

skeptisk ut, till slut når hon toppen. Väl uppe börjar hon gå balansgång. Mia och de andra 

barnen, som är kvar nere på marken, ser även de skeptiska ut till Madickens handlingar. De är 

väl medvetna om att det är farligt att gå balansgång, trots det är det ingen som säger åt Madicken 

att komma ner. Samtidigt som man kan se att de är oroliga kan man också se att de är spända och 

nyfikna på om Madicken kommer klara av utmaningen. Mot slutet av balansgången kan vi se att 

Madicken tittar ner mot de andra barnen. Vi förstår, utifrån hennes ansiktsuttryck att hon är stolt 

över att lyckats bevisa för Mia att hon klarade av att gå balansgången på skoltaket. Vi får en 

bekräftelse av hennes stolthet när hon klättrar ner för stegen med ett leende. Väl nere vid de 

andra barnen är hon högfärdig när hon talar om för Mia att det är hennes tur att klättra upp på 

taket. Det representerar att hon befinner sig i en högre rang än Mia. Denna scen presenteras då 

publiken ska förstå att Madicken är en flicka som gillar äventyr och utmaningar. Trots att 

Madicken vet att det är farligt att gå balansgång på skoltaket väljer hon att anta utmaningen för 
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att bevisa för Mia att hon är tillräckligt modig. Vi kan tolka det underliggande budskapet som att 

Madicken vill tala om för sin omgivning att hon är modig och att hon inte bör underskattas då 

hon avviker från den normativa bilden samhället har på henne. Madicken vet att hon kommer 

från en fin familj och bör uppföra sig på ett särskilt sätt, men hon trotsar det och gör som hon 

vill. Det resulterar i att hon utsätter sig själv i farliga situationer, till exempel gå balansgång på 

skolans tak. 

 

Madicken mot våld 

(Du är inte klok, Madicken - 00:31:54-00:37:14) 

Efter morgonens sångstund i skolan sätter sig alla barn vid sina bänkar och lärarinnan vid sin 

kateder. Hon frågar klassen om någon sett överlärarens portmonnä, då han tappat bort den, men 

får inget svar. Hon ber dem leta efter den på rasten. På rasten ser vi att alla barn i klassen letar 

efter den försvunna portmonnän på skolgården, alla förutom Mia som klättrar upp i ett träd och 

hänger upp och ner och portmonnän faller ur hennes ficka. En pojke hittar den och lämnar in 

den. Överläraren träder in i klassrummet där Madicken och Mia sitter. Han frågar ut hela klassen 

angående den stulna portmonnän och om ett bokmärke som låg där i. När ingen ger honom ett 

svar får vi se att två elever viskar något till varandra. Det visar sig att de vet vem bokmärket 

tillhör. Tittaren vet redan att Mia är den skyldige då vi fick se när hon stal den. Klasskamraterna 

förstår att hon är den skyldige då bokmärket är Mias, eftersom hon under dagen hade delat ut 

bokmärken och behöll ett själv, det som hittades i portmonnän. De två eleverna talar om för 

överläraren att det är Mias bokmärke. Då Madicken bevittnar att de två avslöjade Mia ger hon 

ifrån sig ett chockerande ansiktsuttryck. Vi förstår, genom hennes ansiktsuttryck att hon tycker 

hennes klasskamrater gjorde fel som avslöjade Mia eftersom hon kan ana Mias straff. Vi kan 

tolka det dolda budskapet i Madickens blick att man inte ska skvallra på sina klasskamrater, 

istället ska man skydda och hjälpa varandra och inte utsätta andra för “fara”. Då Mia inte ber om 

förlåtelse för sina handlingar och kallar överläraren “pisspotta”, blir hennes straff att få stryk av 

överläraren framför hela klassen. Madicken ser detta och blir illa till mods. Till slut får hon nog 

och ställer sig upp från sin bänk och skriker “NEJ!”. Madickens reaktion visar att hon är en 

barmhärtig flicka trots att vi vet att hon är busig. Fastän Madicken och Mia inte är vänner, tycker 

inte Madicken att Mia förtjänar att få stryk. Väl hemma på Junibacken förklarar Madicken hela 

situationen för sin familj och även då försvarar hon Mia när hon talar om för dem att ordet 
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“pisspotta” bara slank ur henne. Denna scen presenteras för åskådaren för att visa att Madicken 

är godhjärtad och vill se det goda i alla människor, fast de kan göra fel och ibland är elak mot 

henne. Handlingar som dessa stärker Madickens karaktär som barmhärtig och givmild.  

Genom denna analys och diskussion framkom det att Madicken besitter många egenskaper. Det 

framgår tydligt att hennes främsta egenskaper är av liknelse till huvudpersonerna i Flickornas 

Julbok under år 1916, -18 och -20. Madicken är en snäll, ärlig och godhjärtad person som är 

väldigt hjälpsam och beskyddande över sin lillasyster Lisabet. Hon är även en smart flicka och 

en god kamrat mot sina klasskamrater, speciellt för Mia trots att de inte alltid är sams. Genom 

vår lärdom vad flickidealet innebär under denna historiska kontext kan vi jämföra det med 

Madickens egenskaper och fastställa att hon följer flickidealet (Fagerkvist 2012, s. 33-36).  

 

Madicken besitter också, liksom Pippi, egenskaper som ofta förknippas med det motsatta könet. 

Hon är äventyrlig, stark och modig och hon tänjer även på gränserna. Detta symboliserar ett 

maskulint beteende trots hennes feminina utseende. Genom detta kan vi placera Madicken i det 

symboliska systemet, som Hall skriver om i sin teori om stereotyper. Det symboliska systemet 

fungerar som en “mur” som delar upp samhället i det normala kontra det onormala (Hall 2013, s. 

247). Om vi ersätter ordet “mur” med Madicken blir resultatet att hon är den avvikande 

komponenten som gör en urskiljning mellan henne och det normativa samhället. Detta bevisar 

dessutom att hennes undangömda egenskaper i hennes personlighet bekräftar att hon avviker från 

normen.  

 

Madickens maskulina egenskaper framkommer tydligast när hon sätts i kontext till sin lillasyster 

Lisabet. När Lisabet säger att hon är rädd för åska säger Madicken att hon gillar det och när 

Lisabet hamnar i slagsmål ropar hon på Madicken som lyckas slå ner den andra tjejen. När 

Madicken och Lisabet ska gå på utflykt visar det sig att Lisabet blir rädd för att fortsätta klättra 

upp för stegen för att komma till taket. Madicken övertygar henne att det inte är farligt då hon 

själv inte är rädd för att klättra upp för stegen. Gång på gång visar hon sig vara motsatsen till 

Lisabet och berättar för henne att hon inte bör vara rädd och svag. Madicken använder Lisabet 

som en ursäkt i många lägen för att hon själv får utlopp för sina handlingar.  
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Varje gång Madicken utför något som Lisabet anser som konstigt utbrister hon: “Du är inte klok 

Madicken” Detta är något som skapar en viss mening för filmens innehåll då meningen av vad 

Lisabet säger fungerar som en symbol (Hall 2013, s. 11). Varje gång Lisabet säger detta får 

tittaren en bekräftelse att Madicken har gjort något avvikande. Detsamma gäller 

bakgrundsmusiken för filmspråket och dess handling. Varenda gång Madicken befinner sig i en 

situation där hon framställs modig får vi höra spännande musik. Detta gör att tittaren får en 

känsla att något som är värdefullt för Madickens karaktär kommer ske.  

5.1.6 Madicken i relation till manliga roller 

Madickens förändring i Abbes sällskap 

(Avsnitt 1 - 00:06:10-00:07:20) 

Madicken och Lisabet leker “Moses i vassen” i ån som ligger bredvid deras hus. Madicken går 

med Lisabet på ryggen i vattnet och de leker att Madicken har räddat Lisabet från krokodiler. 

Madicken får plötsligt syn på Abbe och vill att Lisabet ska gå av. Lisabet lever sig kvar i leken 

och håller sig fast vid hennes rygg. Madicken blir arg och gör allt för att få loss henne.  

 

Att leka förknippas mest med barn och det märker vi att Madicken är medveten om. Abbe är 

äldre än Madicken och hon ser upp till honom. När hon inser att Abbe ser henne leka får hon 

panik och gör allt för att få bort Lisabet från hennes rygg och hon menar att de inte leker längre. 

Man kan utifrån denna scen förstå att Madicken inte vill framstå som ett barn framför Abbe då 

hon tror att Abbe tycker hon är töntig och barnslig. 

 

Madicken, Abbe och spöken 

(Avsnitt 4 - 00:03:20-00:07:57 och 00:17:40-00:18:10) 

Madicken hävdar att Abbe ljuger när han säger att han kan se spöken och gastar. Abbe menar att 

han är synsk och att det är därför han kan se dem. Madicken vill ta reda på om hon också är 

synsk men tvekar när Abbe berättar om spökena. Han frågar henne om hon är feg, hon svarar 

snabbt att hon inte är det. De bestämmer sedan att de ska ses klockan nio för att ta reda på detta. 

När klockan närmar sig nio smyger Madicken ut, utan att hennes föräldrar vet om det. Hon möter 

Abbe och de går till brygghuset tillsammans där det ska finnas ett spöke. Madicken frågar om 

hon får hålla honom i handen, hon säger att hon ser bättre då.  
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I denna scen får tittaren se Madicken osäker och lite rädd, men när Abbe påstår detta förnekar 

hon det på en gång. Abbe har en inverkan på Madicken eftersom han är äldre. Hon bestämmer 

sig för att följa med Abbe på natten för att bevisa för honom att hon är modig. För att känna sig 

tryggare ber hon om att få hålla honom i handen men inte för att hon är rädd, utan för att hon ser 

bättre då poängterar hon. Madicken tror på allt Abbe säger och går även denna gång på hans 

dumheter, resultat blir inte speciellt lyckat då hon blir livrädd och springer hem. Vid detta lag har 

tittaren förstått att Madicken tar an alla utmaningar som hon får då hon inte vill vara underlägsen 

och framstå som feg, speciellt inte framför Abbe. 

 

Madicken och hennes nya sandaler 

(Du är inte klok, Madicken - 00:06:07-00:09:30) 

Abbe bakar kringlor och Madicken öppnar dörren till rummet och går in. Madicken sätter sig ner 

på en kökssoffa och frågar om han ska på majelden. Abbe svarar att han inte riktigt vet ännu. 

Madicken tycker att han ska gå dit och lockar med att hon ska ha på sig sina nya sandaler. Nästa 

scen står Madicken bredvid sin mamma och tjatar på henne att hon kan få ha sina nya sandaler. 

Mamman säger skarpt ifrån och menar att hon ska ta sina kängor eftersom sandalerna kommer 

bli förstörda vid majelden. Madicken och Lisabet sitter på verandan och ser när mamman och 

pappan åker iväg med häst och vagn. Mamman ropar: “Ha så roligt på majelden!” Madicken är 

arg och svarar inte. Hon bestämmer sig sedan för att ta sandalerna iallafall. Nästa scen ser vi 

Madicken, Lisabet och Alva gå hand i hand till majelden. Madicken får syn på Abbe och 

springer fram till honom. Hon ställer sig på en höjd och håller fram ena foten för att han ska se 

hennes nya sandaler. Skorna har en betydelsefull roll i dessa scener. Madicken vill ha på sig 

sandalerna istället för kängorna eftersom hon tycker de är mycket finare. Anledningen till att 

Madicken tar sandalerna beror på att hon vill vara fin för Abbe som Madicken hoppas på 

kommer befinna sig vid majelden. När Madicken får syn på honom springer hon genast fram för 

att visa sandalerna. Det dolda budskapet i denna scen är att Madicken vill visa sig fin för Abbe 

då hon är förtjust i honom. Detta är viktigt för Madicken, så viktigt att hon bryter mot vad hennes 

mamma sagt till henne. 

 

I denna del har vi undersökt hur Madicken framställs i relation till manliga roller. Den manliga 

karaktären som Madicken mestadels stöter på är tonårsgrannen Abbe, som hon även är förtjust i. 
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I denna del valdes tre avsnitt ut då de lämpade sig bäst. I det första och andra exemplet 

framkommer det tydligt hur Madicken försöker anpassa sig efter Abbe. När Madicken är i Abbes 

sällskap, som är äldre än henne, blir hon osäker då hon ser upp till honom och vet inte riktigt hur 

hon ska bete sig för att passa in i hans omgivning. Det finns en tydlig skillnad beroende på vem 

Madicken umgås med. När hon umgås med jämngamla flickor är Madicken självsäker i sin roll 

till skillnad från när hon umgås med äldre killar, som Abbe, då hon genast blir osäker.  

 

Det sista exemplet skiljer sig mot de två tidigare och Madicken använder sin feminina sida för att 

imponera på Abbe. Hon har fått nya sandaler och trots att hon inte får använda dem på majelden 

tar hon dem iallafall eftersom hon vet att Abbe kommer befinna sig där. Direkt när hon får syn 

på honom vid elden springer hon fram för att visa hur fin hon är. Sandalerna är teoretiskt sätt 

materiella men vad sandalerna representerar är det viktiga. Hall (2013, s. 11) skriver att vi inte 

får blanda ihop det materiella med den symboliska praktiken och genom att ta reda på vad de 

representerar får vi fram att sandalerna är en symbol för Madickens känslor för Abbe. 

5.1.7 Ronja Rövardotters utseende 

Rövare kontra människor från civilisationen 

(00:15:13-00:17:25) 

Ronja lever i en fantasivärld tillsammans med en rövarfamilj. Trots flertal inslag från en 

fantasivärld får åskådaren känslan av att det utspelar sig under medeltiden. Genom filmens gång 

upptäcker vi att det inte finns några större skillnader mellan Ronjas kläder gentemot de manliga 

karaktärerna i filmerna. Utifrån det vi ser kan vi återkoppla till Halls teori om stereotyper som får 

tittaren att förstå att det var vanligt att man skulle klä sig på det sättet som Ronja gör. Det visar 

att man är en rövare och tillhör det folket. En dag när Mattis och hans rövare angriper det rika 

folket från civilisationen ser vi att kontrasten mellan kläderna skiljer sig från varandra. En kvinna 

sitter på en tron och blir buren av sina riddare, hon har på sig en lång blå klänning och en röd 

mantel, på huvudet har hon en vit ståtlig huvudbonad och hon har även på sig smycken. Mattis 

och hans rövare stjäl deras dyrbara föremål. Utifrån det hon har på sig märker vi att det finns en 

skillnad mellan män och kvinnor hos det rika folket då männen bär riddardräkter i mörka färger 

och kvinnan en klänning i ljusa färger. De skiljer sig mot Ronjas familj där det inte finns några 

skillnader mellan kläderna. Det är en tydlig skillnad mellan kvinnan och Ronja utseendemässigt 
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men detta beror på att de är från olika “världar” och lever under olika förutsättningar. Vi kan 

förmoda att kvinnan lever i en by bland andra människor där hon följer normen samtidigt som 

Ronja lever i en rövarfamilj i skogen och följer dess normer.  

 

I tidigare analys av utseende på de föregående karaktärer har vi använt oss av metoden semiotik 

för att undersöka vilka tecken som skapar en mening. I denna situation avgör de materiella 

kläderna hos både Ronja och den rika kvinnan en symbolik som är viktig för tittaren att förstå 

om och hur Ronjas utseende avviker. Tittaren förstår att kvinnan tillhör ett rikt folk då hennes 

klädsel passar in i den generella klassificeringen av vår kultur vilket leder till att vi samtidigt 

förstår att Ronjas kläder, i relation till kvinnans, är annorlunda. En jämförelse mellan Ronja och 

kvinnan ger tittaren också en bekräftelse att hela rövarskapet bryter mot civilisationens normer, 

men inte mot sina egna.  

5.1.8 Ronja Rövardotters personlighet 

Ronjas födelse 

(00:02:00-00:10:05) 

Tittaren ser en helbild på en borg, ett oväder kryper sig på och det börjar blixtra och åska. Fåglar 

flyger runt i ovädret och skriker “I natt ska han ha barn”. Vi får sedan se en man som försöker 

skydda sin kvinna som ligger i en säng med värkar. Sedan visas ytterligare bilder på ovädret. 

Tillbaka in i borgen ser vi flertal män som pratar om nästa rövarhövding som snart ska komma. 

De skojar om att det kommer bli synd om pojken då den har Mattis till far. En äldre man 

försvarar Mattis och beskriver honom som den mäktigaste rövarhövdingen över alla berg och 

skogar, och att han duger som far. De andra håller med då han är som en far för dem alla men att 

han är galen. Mattis kommer sedan utspringandes samtidigt som han skriker. Det blir knäpptyst 

och Mattis står tyst tills han skriker “Hör ni vad jag säger, jag har fått en unge”. Alla rövare 

jublar och den äldre mannen frågar vad det blev för sort. “En rövardotter” ropar Mattis och alla 

jublar ännu en gång. Mamman kommer ut och alla rövare beundrar barnet. Det blixtrar och åskar 

kraftigt, vi får se en helbild på borgen och blixten slår ner i tornet och hela borgen delar sig mitt i 

tu. Mamman sitter med barnet i famnen och det rasar även inne i borgen. “Ditt barnaliv börjar 

storslaget Ronja” säger mamman. 
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Detta är inledningen på filmen Ronja Rövardotter. Vi presenteras först för Mattisborgen för att få 

en bild av hur den ser ut, vi ser sedan hur himlen mörknar och ett oväder kommer. När rövarna 

pratar om barnet diskuterar de inte barnets kön utan tar för givet att det kommer bli en pojke då 

det ska bli deras nya rövarhövding, men när Mattis sedan berättar nyheten att han fått en 

rövardotter blir alla glada iallafall. Att Ronja föds under en natt med ett extremt oväder är inte 

någon tillfällighet utan kan ha ett underliggande budskap, som Hall (2013, s. 11) skriver om den 

symboliska praktiken i sin teori om representation. Oväder med åska och blixtar representerar 

styrka och makt och detta oväder kan vara något symboliskt som formar Ronja som person. 

 

Modigt barn och orolig pappa 

(00:10:42-00:11:29) 

Barnets ansikte filmas i närbild och bilden slår sedan över till en närbild på ett ungt flickansikte. 

Genom att använda denna filmteknik gör att åskådaren förstår vi flyttas fram i tiden och att 

barnet som föddes är flickan vi nu får se, Ronja.  

 

Mattis tar tag i Lovis, Ronjas mamma, och talar om för henne att det är dags för dem att släppa 

iväg Ronja ensam ut i skogen. Vi hör på Mattis röst att han är orolig för det som komma skall, 

men är illa tvungen att skicka iväg henne. Samtidigt som Mattis och Lovis går omkring på 

borggården och diskuterar detta ser vi Ronja gå bakom dem. Hon hör vad de säger och blir glad 

när hon förstår att hon äntligen ska få gå ut i skogen alldeles ensam. Ronja springer till toppen av 

borgen och skriker ut “Hit med lite farligheter, hit med lite farligheter! De e på tiden! Imorgon 

kommer jag!” 

 

I nästa scen hörs tuppen gala och en av rövarna gäspar. Representationen av att tuppen galer i 

den symboliska praktiken representerar morgon, då vi är de sociala aktörerna som konstruerat 

meningen av att tuppen galer, i det konceptuella systemet i vår kultur. Genom detta förstår 

tittaren att morgondagen kommit och att det blivit dags för Ronja att ge sig av ut i Mattisskogen. 

Vi kan tolka att budskapet i denna scen vill förmedla för tittaren att dagen har en stor betydelse 

för Ronjas karaktär och för filmens handling, då hon väntat på denna dag länge. Tittaren får det 

bekräftat när hon, vid ett tidigare tillfälle säger: “De e på tiden”! Tidigt in på filmen har tittaren 

förstått att Ronja är en ivrig flicka som vill handskas med sådant som är farligt.  



43 

Envis, nyfiken och nonchalant 

(00:12:04-00:13:01) 

Mattis och Ronja går tillsammans ut från borgen, samtidigt som Mattis varnar Ronja för de faror 

som finns i skogen, exempelvis att hon inte ska skrika i vargklämman då det kan ramla ner 

stenar. Ronja uppfattar allt som Mattis säger och talar om för honom att hon ska vara försiktig. 

När Ronja går in i vargklämman tittar hon sig omkring, hon skriker sedan lite försiktigt för att se 

vad som händer. Eftersom inget händer skriker hon igen, fast högre, och denna gång rasar det ner 

stenar.  

 

Scenen avslöjar några av Ronjas egenskaper, att hon är envis och nyfiken. Innan Ronja gick ut i 

skogen blev hon varnad för alla faror av Mattis. Hon svarade honom att hon skulle vara försiktig. 

Trots att hon var medveten om de faror som finns i skogen trotsade hon dem. Som den envisa 

och nyfikna flickan hon är kan vi tolka hennes beteende att hon vill bevisa för sig själv och för 

Mattis att hon är tillräckligt modig och kan klara sig på egen hand i Mattisskogen. 

 

Ronja trotsar Mattis ord  

(00:24:46-00:28:56) 

Då pappan sagt åt Ronja att akta sig för vissa saker måste Ronja utforska detta vidare och har nu 

helvetesgapet kvar, den stora sprickan som blev den natten blixten slog ner och delade borgen. 

Ronja går fram till kanten och tittar ner. Plötsligt visslar någon och vi får se en jämngammal 

pojke på andra sidan som vinkar till Ronja. Han påstår sig veta vem hon är och hon frågar vem 

han är. Han presenterar sig som Birk Borkasson och påstår att han bor där tillsammans med 

Borka, Undis och deras 12 rövare. Ronja blir upprörd då Borka är en fiende till hennes far. De 

båda börjar tjafsa och smutskastar varandra. Birk tar sats och hoppar över sprickan och hamnar 

på samma sida som Ronja. “Gör efter de om du kan” säger Birk stolt. Ronja står en stund och 

funderar, tills hon går fram till kanten och hoppar över. “Du är inte så bortkommen” säger Birk. 

De båda hoppar fram och tillbaka över den stora sprickan, tempot på musiken ökar. Plötsligt 

slinter Birk och ramlar ner. Ronja kryper fram till kanten och ser Birk som lyckats hålla sig kvar. 

Hon slänger ner en skinnrem för att hjälpa honom. När Birk kommer upp lägger han sig nära 

henne, Ronja slår honom på kinden och säger åt honom att försvinna. Birk blir upprörd men 

menar ändå att hon är snäll då hon räddat livet på honom. 
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Dessa olika scener visas för att tittaren ska lära känna Ronja och förstå hur hon är som person. 

Hon blir utmanad av Birk och vi ser att Ronja funderar en stund, hon vet att Mattis sagt åt henne 

att akta sig för helvetesgapet men hon trotsar hans ord då hon vill framstå som modig. Genom att 

tempot på musiken ökar förstår vi att något kommer hända, vi kan räkna ut vad men vet inte vem 

som kommer råka illa ut. Trots att Ronja inte tycker om Birk väljer hon att rädda honom när han 

ramlat. Birk visar tacksamhet mot Ronja men hon vänder taggarna utåt. Genom detta förstår nu 

tittaren att Ronja är en olydig flicka men samtidigt modig, hon är hård mot de som förtjänar det 

men är också hjälpsam mot dem som behöver hjälp. 

 

Hård som sten, men ett hjärta av guld 

(00:33:05-00:35:10) 

Ronja kommer skuttandes genom skogen och träffar på Birk. De tycker fortfarande illa om 

varandra och börjar tjafsa med en gång. Det börjar bli dimmigt och Ronja springer hemåt. Birk 

springer efter och ropar på henne. Dimman tätnar och Birk lyckas komma ifatt henne. Ronja 

frågar argt vad han vill och han förklarar att dimman skrämmer honom. Trots att Birk pratar fint 

med henne ger inte Ronja med sig. Genom hennes sätt att prata till Birk förstår vi att Ronja är arg 

på honom, och han påstår att hon är hårdare än sten. 

 

Denna scen bevisar för andra gången att Ronja har övertaget över situationen då det är Birk som 

behöver hennes hjälp. Ännu en gång, trots att hon inte gillar honom, hjälper hon honom då han 

befinner sig i en utsatt situation och samtidigt bevisar hon åter att hon är en godhjärtad person.  

 

Trots att de inte kommer överens har hon räddat livet på Birk två gånger. Fastän Ronja är en hård 

person vet hon vad som är rätt och fel och väljer att hjälpa människor i nöd. I filmen kommer 

tillfällen då Ronja är utsatt och behöver själv bli räddad, en gång av sin far och en gång av Birk. 

Den gång hon blir räddad av Birk är även den gång som hon förstår att han inte vill något ont och 

hon accepterar honom som en vän. Genom dessa situationer får vi klart för oss att Ronja innerst 

inne är en snäll och godhjärtad person men som också kan vara hård mot fiender. Efter en 

situation som uppstod, markerar Ronja för sin far att hon tycker har gjort fel och flyttar 

tillsammans med Birk ut till en björngrotta i skogen.  
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Dessa scener och situationer avslöjar egenskaper som Ronja besitter och vi kan beskriva henne 

som en modig, envis, snäll, godhjärtad, omtänksam och rättvis. Egenskaperna har en parallell 

koppling till de maskulina egenskaperna i pojkarnas julbok i den tidigare forskningen 

Idealflickor och idealpojkar (Fagerkvist, 2012). I vanlig ordning hade vi förmodat att Ronja 

avviker från flickidealet då hon framställs med maskulina egenskaper, men eftersom vi vet att 

hon inte avviker från riddartidens normativa samhälle kan vi bevisa att hon behåller sin 

stereotypa roll. 

5.1.9 Ronja Rövardotter i relation till manliga roller 

Prinsen räddar prinsessan 

(00:17:25-00:17:56 och 00:19:32-00:21:25) 

I första scenen ser vi Ronja som sitter ute i skogen på en sten, hon äter ett ägg och lägger sig 

sedan ner och somnar. När vi kommer tillbaka till Ronja har det mörknat ute och vi ser att hon 

ligger kvar och sover. Det börjar röra sig vid stenarna och otäcka djur närmar sig henne, 

grådvärgar. Hon vaknar och spärrar upp ögonen. Hon ser hur grådvärgarna närmar sig henne. 

Hon blir rädd och frågar vad de vill och säger åt dem att låta bli henne. De närmar sig ytterligare 

och ger sig på henne, hon skriker och försöker slå bort dem. Plötsligt hör vi Mattis, han kommer 

ridandes på sin häst och skrämmer bort djuren och öppnar upp sin famn mot Ronja. Hon slänger 

sig gråtandes i hans famn och de rider hem. 

 

I denna scen lyfts Mattis fram och hans fadersgestalt. Trots att Ronja framställts som självständig 

visas det nu att hon inte klarar allt själv. När hennes pappa kommer ridandes till henne förstår vi 

att han är där för att rädda henne. Detta scenario liknar när “prinsen räddar prinsessan” och är 

vad denna scen representerar. Trots att Ronja blivit varnad av sin far om de faror som finns i 

skogen råkar hon ändå illa ut på grund av att hon inte tagit sin fars tillsägelser på allvar. Hennes 

arrogans mot sin far resulterar i att hon behöver en hjälpande hand.  

 

Ronja och Birk blir bror och syster 

(00:41:20-00:47:20) 

Det har nu blivit vinter och Ronja ger sig ut i skogen på skidor. Hon åker ostadigt nedför en 

backe och tappar ena skidan. Hon går tillbaka för att hämta skidan men trampar genom snön och 

fastnar med foten. Varelser, så kallade rumpnissar dyker upp och ifrågasätter vad hon håller på 
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med och vägrar hjälpa henne. Hon ropar på hjälp och efter en stund kommer fåglar flygandes, 

vildvittrorna. De klöser med klorna i hennes hår. Ronja är hjälplös och börjar gråta. Efter en 

stund dyker Birk upp och erbjuder sin hjälp utan att Ronja ber om den. Hon slänger sig om 

halsen på Birk och säger gråtandes “Gå inte ifrån mig, gå aldrig ifrån mig mer”. Han hjälper 

henne och gräver loss hennes fot. När de ska skiljas åt säger Ronja att hon önskade att Birk vore 

hennes bror. Birk håller med och de skiljs åt sams som bror och syster. 

 

Innan denna situation skedde har det alltid varit Ronja som räddat Birk. Birk har varenda gång 

visat sin tacksamhet men Ronja har dolt sina känslor och varit elak mot honom då han tillhör en 

familj som hon inte gillar. Allt förändras i denna scen när Birk räddar Ronja, hon mjuknar upp 

och accepterar honom. Tittaren får ta del av Ronja och Birks försoning då det är viktigt för 

filmens handling att de nu är vänner. Det dolda budskapet i detta scenario visar att Ronja, som 

fram tills nu visat sig stark och känslokall, nu mjuknar upp och tittaren får se en ny sida av 

henne. 

 

Ronja revolterar mot sin egen far 

(1:03:30-1:09:38) 

Mattis har fått reda på att hans fiende Borka flyttat in i den andra delen av borgen. Mattis 

tolererar inte detta och gör allt i sin makt för att få ut dem. En dag när Ronja kommer hem 

springer Mattis fram till henne, han är glad och lyfter upp henne och förklarar att han kommit på 

ett sätt att få ut Borka från borgen. Ronja undrar hur och Mattis visar henne. Vi ser sedan att Birk 

ligger bunden på golvet och det rinner blod från hans panna. Därefter ser vi Ronjas reaktion, hon 

blir förskräckt. Hon börjar slå Mattis och kallar honom för odjur vilket indikerar att hon är 

upprörd över hans handling. Situationen blir spänd och alla blir knäpptysta i väntan på Mattis 

reaktion. Mattis tar tag i hennes armar och säger “Vad är det min dotter säger att jag inte kan 

göra?” Hon förklarar argt att röva saker kan han göra, men människor får han inte röva, då vill 

hon inte vara hans dotter längre.  

 

Nästa scen befinner sig Mattis och hans rövare på sin sida av borgen och Borka med hans rövare 

på andra. Efter mycket bråk förklarar Mattis för Borka att han får tillbaka sin son efter dem 

flyttat ut från borgen, när sommaren är slut. Han säger att det finns gott om fängelsehålor i 
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borgen och skrattar. Ronja filmas i bild och vi ser att hon gråter, hon tar sedan sats och hoppar 

över till andra sidan. Borka har nu övertaget över situationen och Mattis blir galen och går med 

på att lämna tillbaka Birk, men Mattis menar att han inte kan få tillbaka något barn eftersom han 

inte har något. 

 

Dessa scener är en av filmens starkaste då två individer med olika värderingar ställs mot 

varandra. Trots att Mattis är Ronjas far och den person hon borde lyssna på, vet hon vad som är 

rätt och fel och är inte rädd för att säga det till honom. Situationen slutar med att Ronja offrar sig 

själv för att markera att det Mattis gör är fel och revolterar mot sin egen pappa. Han blir så 

ursinnig och påstår att han inte längre har något barn.  

 

Ronja återförenas med sin far 

(1:37:57-1:41:22) 

Efter Mattis och Borkas gräl bestämmer sig Ronja och Birk för att flytta ut till en björngrotta i 

skogen. En av Mattis rövare, “Lill-Klippen” och modern Lovis försöker få hem Ronja utan att 

lyckas. Ronja är sårad över att hon inte är Mattis dotter längre och kommer bara hem om han ber 

henne. En dag när Ronja ska hämta vatten sitter Mattis i en sluttning och gråter. Ronjas ögon 

fylls av tårar. Hon springer fram till honom och kastar sig i hans famn. “Mitt barn, jag har mitt 

barn” säger Mattis. Ronja frågar om hon verkligen är hans barn igen och Mattis säger att hon 

alltid varit de och förklarar att han gråtit och lidit så mycket över henne. Ronja och Birk 

bestämmer sedan att de båda ska följa med hem. Detta för att Mattis har handskats med sina 

misstag och förstått att Ronja har rätt. Denna scen är känslosam och lycklig då far och dotter 

återförenas. 

 

Vi har förstått att Ronja är en flicka som gärna vill tänja på gränserna för att utforska vad livet 

utanför borgen har att erbjuda. Till största del hamnar hon oftast i konflikt med sin egen far när 

hon utsätter sig själv för situationer där hon vill bevisa sin självständighet. Revolten mot sin far 

gör hon för att uttrycka sina känslor om hans ställningstagande gällande kidnappningen av Birk. 

Ronjas karaktär är lik en stark karaktär i 2000-talstappning, Amina i filmen Förortsungar, som 

anses vara det typiska svenska barnfilms barnet (Jansson 2007, s. 9). Amina är en tuff, glad, rivig 

och godhjärtat flicka som anpassar sig till att leva i en ny miljö efter att ha blivit ett offer för 
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vuxet maktmissbruk. Amina är respektlös mot vuxenvärlden och lär sig att ställa krav samt 

omvandlar sin offerroll till en maktposition. Ronja framställs någorlunda likt Amina då hon 

revolterar mot sin far eftersom han missbrukar sin makt. Ronja är väl medveten att hon är 

rövarhövdingens dotter och att det kommer bli konsekvenser om hon går emot hans handlingar 

och ord. Trots detta står hon fast vid sitt beslut att flytta ut till en björngrotta tillsammans med 

Birk. 

 

I Bio för barnens bästa? beskriver Jansson det moderna svenska barnfilms barnet som: “inte 

problemfri men med positiv utveckling, med ständiga förhandlingar och kompromisser med 

vuxenvärlden och i grunden bergfast kärleksfull” Genom analysen av Ronjas personlighet och 

hennes handlingar kan vi applicera denna beskrivning på hennes karaktär och se en tydlig likhet. 

 

Janson skriver i Bio för barnens bästa? (2007, s. 9) att Aminas egenskaper är något som gör 

henne till det typiska svenska barnfilms barnet i 2000-talstappning. Återkopplingen mellan 

Amina och Ronja har bidragit till att likheter mellan de två karaktärerna lyfts fram trots att 

filmen om Ronja kom ut på 1980-talet. Med kunskapen vi tilldelats angående det typiska svenska 

barnfilms barnet och likheterna till Amina kan vi tolka att Ronja, utifrån denna analys, också 

anses vara ett typiskt svenskt barnfilms barn. Det går också att diskutera huruvida Lindgren valt 

att framställa Ronjas karaktär i filmen då hon var långt före i utvecklingen i sina tankar när hon 

formade sagofiguren Ronja Rövardotter. När vi jämför dessa två karaktärer sinsemellan kan vi 

tolka att Lindgrens tankar var att förutspå hur det kom att bli i dagens samhälle eller hennes 

önskan om hur det skulle bli i framtiden. 

 

Det finns flertal likheter och skillnader mellan karaktärerna som är intressanta att reflektera över. 

De största likheterna mellan karaktärerna finner vi i deras personlighet och det som skiljer dem 

åt är utseendet då filmerna utspelar sig under olika tidsperioder. Lindgren har format Pippi till 

den karaktär som sticker ut både utseende- och personlighetsmässigt, vilket gör att hon skiljer sig 

från Madicken och Ronja där Lindgren har valt att fokusera mer på deras personlighet. Pippi 

lever utan föräldrar och är inte blyg med att visa för hennes omgivning att hon är en speciell 

individ. Madicken lever däremot i en fin och rik familj, hon är uppfostrad till hur hon bör bete 

sig, men hon är en äventyrlig flicka som vill testa gränserna. Hon är medveten om att det hon vill 



49 

göra är fel, därför är hennes handlingar diskreta och om hon blir upptäckt försvarar hon sig 

genom att skylla på andra. Liksom Madicken är Ronja en flicka som vet vart hennes föräldrar har 

satt gränserna, trots detta utmanar hon deras ord när ingen ser. Till skillnad från Madicken står 

Ronja för sina handlingar och argumenterar istället för varför hon gjorde som hon gjorde. Dessa 

likheter och skillnader mellan karaktärerna beror främst på vilka familjeförhållanden flickorna 

lever i. Pippi bor utan föräldrar och lever sitt liv precis hur hon vill, till skillnad från både 

Madicken och Ronja, som har varsin mamma och pappa som de måste ta hänsyn till. Både 

Madickens och Ronjas pappa har en stor roll i respektive samhälle vilket gör att de behöver leva 

upp till ett visst rykte. Detta tydliggör att det finns fler likheter mellan Madicken och Ronja än 

vad det gör mellan dem och Pippi. 

 

En stor skillnad mellan karaktärerna och filmerna beror på tidsperioden som respektive film 

utspelar sig i. Trots denna komponent är deras personligheter snarlika och de besitter många 

egenskaper som liknar varandras. Flickorna har egenskaper som anses vara både feminina och 

maskulina. Dessa maskulina egenskaper är faktorn till att de avviker från normen och det blir en 

gemensam nämnare för alla tre. Egenskaper som anses vara avvikande för en flicka gör att 

flickorna i relation till manliga roller blir en intressant fråga. I filmer framställs oftast den 

kvinnliga karaktären som passiv och spelar en underroll till mannen (Benshoff och Griffin 2009 

s. 246), men i dessa fall är rollerna ombytta och detta framkommer tydligt i respektive serie och 

film. I tv-serien Här kommer Pippi Långstrump tror poliserna att de har makt över Pippi när de 

kommer för att ta med henne till ett barnhem. Pippi förminskar poliserna genom att förvandla 

deras allvar till en lek och det slutar med att poliserna blir rädda och springer därifrån. I filmen 

Madicken på Junibacken utmanar Abbe Madicken att hon ska följa med till brygghuset när 

natten kommer för att leta efter spöken. Madicken tvekar men vill inte framstå som feg framför 

Abbe och förnekar sin rädsla och antar hans utmaning. I filmen Ronja Rövardotter uppstår flera 

situationer där Birk utsätts för fara och Ronja kommer till hans undsättning. 

5.2 Hur påverkas filmerna av Astrid Lindgrens röst? 

Lindgrens verk har påverkats av hennes personliga erfarenheter då hon inspirerats av sin 

omgivning och händelser från sin barndom. Karaktären Madicken är baserad på en verklig 

person från Lindgrens barndom. Anne-Marie, som hon hette, och var Lindgrens bästa väninna 
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när hon bodde i Vimmerby. Pippis hårfärg samt hennes fräknar är tagna från en av dottern Karins 

vänner. Därav hade Lindgren en stor talan gällande produktionen av dessa serier och filmer.  

 

Lindgren menade att hon bara kunde skriva om sådant som hon själv hade erfarenhet kring och 

detta återspeglas i valet av miljöerna som filmerna Pippi och Madicken utspelar sig i. Detta 

ifrågasattes dock för filmen Ronja Rövardotter då miljön i denna film inte existerar. Lindgren 

påstod att hon kände till Mattisskogen, men hon berättade aldrig hur. 

 

Både Kaja Silverman och Judith Mayne menar att den kvinnliga filmskaparen är högst relevant 

för filmens narrativ då den har en koppling till bildberättandet. Trots att Lindgren inte var 

regissör, var det hon som skapade historierna och skrev manus till filmerna. Att en film påverkas 

av en viss individ kallas för auteur och genom detta begrepp skapar vi förståelsen att även 

Lindgren var en auteur då hon använder berättelserna i filmerna för att uttrycka sina tankar och 

känslor kring ett ämne (Silverman, 2006) och (Corrigan, White och Mazaj, 2012). 

 

En händelse som påverkade Lindgren i barndomen var när hennes skolkamrat fick stryk av 

överläraren. Våld och barnaga var något som Lindgren kämpade mot och detta skriver även 

Lindgrens barnbarn att hon gjorde. Nyman beskriver henne som en humanist som bland annat 

kämpade för icke-våld (Nyman 2016). Detta uttalande bekräftas även eftersom Lindgren deltog i 

en internationell debatt angående barnaga (astridlindgren.se). Denna värdering som Lindgren 

hade genomsyras i hennes historia om Madicken. Genom att hennes värderingar framställs i 

filmen talar det om för tittaren att Lindgrens röst haft en stor betydelse för hennes verk och har 

påverkat dem. Som både Silverman och Mayne diskuterar, är det ytterst viktigt för 

bildberättandet att rösten bakom berättelsen framkommer i filmen för att lyfta fram meningen 

bakom berättelsen. Eftersom Lindgrens röst hade en stor betydelse för serierna och filmerna är 

det därför viktigt att känna till hennes egen bakgrund. Trots att Lindgren inte var en filmskapare 

kan vi finna likheterna mellan henne och den framgångsrika kvinnliga filmskaparen, Dorothy 

Arzner. Under Arzners tid var det inte många filmkritiker som uppmärksammade hennes 

utseende och personlighet, vilket var ett misstag eftersom det spelade en stor roll i hennes filmer. 

På så sätt blir det viktigt att veta vem rösten bakom berättelsen är, samt uppmärksamma denne 

för att förstå innebörden av dess mening.  
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Icke-våld är ett av många exempel som framkommer genom de analyserade tv-serierna och 

filmerna. Nyman skriver även att hon kämpade för jämställdhet och jämlikhet och detta är ett 

genomgående tema i filmatiseringarna eftersom resultatet visar att de tre feminina karaktärerna 

avviker från normen, framställs som icke-passiva samt att de inte är beroende av någon manlig 

karaktär. 

6. Slutsats  

Resultatet av analys och diskussion visar att alla tre huvudkaraktärer avviker från normen på 

flera sätt. Detta kan fastställas genom hur de representeras i respektive tv-serie och film. De 

tecken som har framkommit genom observationer bildar ett gemensamt mönster hos de tre 

karaktärerna. Detta ger en förståelse av att flickorna avviker från flickidealet i det normativa 

samhället, speciellt genom deras personlighet. Ett gemensamt mönster är att karaktärerna besitter 

både kvinnliga och manliga egenskaper och detta gestaltas genom handlingar samt när de sätts i 

kontext till vuxenvärlden och manliga roller. De manliga egenskaperna innebär att karaktärerna 

framställs som en annorlunda version av en flicka. 

 

Utifrån karaktärernas handlingar bekräftas påståendet om att de avviker från normen då de inte 

framställs som passiva i relation till manliga roller, som kvinnan på film vanligtvis gör. Istället 

för att framställas som underordnad mannen förmedlar karaktärerna att kvinnan är en stark 

individ som inte är beroende av mannen. Genom analysen, tidigare forskning, samt Halls teori 

om stereotypisering kan vi grunda argumenten på att karaktärerna Pippi Långstrump, Madicken 

och Ronja Rövardotter inte följer flickidealet eller normen för ett patriarkalt samhälle.  

 

För analys och diskussion användes trestegsmodellen och genom detta framkom likheter och 

skillnader mellan huvudkaraktärerna. Likheterna och skillnaderna presenteras dels genom 

Lindgrens val att framhäva flickornas utseende i filmerna. Vi kan också dra slutsatsen att den tid 

och miljö som filmerna utspelar sig i har en påverkan på hur de presenteras samt vilka 

familjeförhållanden som karaktärerna lever i. 

 



52 

Lärdom av och information om forskningen som gjordes om Lindgren hade vi i åtanke när 

filmerna analyserades. Tillsammans med Silvermans teori “The female voice” samt Maynes teori 

om auteurbegreppet kan vi se att Lindgrens röst genomsyras i filmerna. Dessa två teorier 

påminner om varandra då båda belyser vad den kvinnliga rösten innebär för filmen och hur den 

påverkas. Silverman anser att det är viktigt att lyfta fram och uppskatta den kvinnliga 

filmskaparen och dess auteurskap. 

 

Eftersom Lindgrens röst genomsyrar hennes filmatiseringar kan vi dra slutsatsen att Lindgrens 

erfarenheter och värderingar blev viktiga för hennes filmatiseringar då detta formade historierna 

och karaktärerna.  

 

Dessa filmer sticker ut från majoriteten då forskning vi tidigare visat till påvisade att många 

kvinnor i film följer den stereotypa kvinnliga representationen. Att majoriteten av kvinnor i 

dagens filmer framställs på detta sätt leder till en skev uppfattning av samhället som formar 

tankar och idéer om kvinnan, trots att jämställdhet är en viktig värdering i dagens samhälle. Det 

är speciellt viktigt att barnfilm visar den rätta sidan av kvinnan och inte förminskar henne då 

barn tar lärdom från filmer. Vi anser att det är väldigt bra att Pippi, Madicken och Ronja 

framställs som de gör i Lindgrens filmer eftersom det bidrar till en mer balanserad bild av 

kvinnan och gör att barnet inte matas med felaktig information som bidrar till en skev bild av 

samhället. Lindgren var, och är än idag en viktig person, för inte bara det svenska samhället utan 

också för hela världen där hon använde sin röst till att forma filmerna och bidra till ett mer 

jämställt samhälle. Att framställa kvinnliga karaktärer på detta sätt var sällsynt och man förstår 

att Lindgren var före sin tid när hon strävade efter ett jämställt samhälle under den tid hon levde. 

Nyman påstår även han att Lindgren var en modern människa, långt före sin egen tid (Nyman, 

2016). Genom hennes böcker, filmer och karaktärer förstår läsarna och åskådarna att Lindgren 

strävade efter att hennes sagor någon gång skulle bli verklighet. 

 

Våra resultat ligger i linje med vår allmänna uppfattning att den 28 januari 2002 förlorade 

Sverige och hela världen en värdefull person, en sann humanist som stred för de värderingar hon 

hade. Lindgren har haft en stor inverkan på samhället och bidragit med och tillfört mycket, 



53 

speciellt med det som det svenska samhället sedan länge strävar efter, att bli mer jämställt och 

jämlikt. 

7. Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur Pippi Långstrump, Madicken och Ronja 

Rövardotter representeras i respektive tv-serie och film och för att ta reda på hur de avviker från 

flickidealet. Studien gjorde även en jämförelse mellan karaktärerna för att se hur likheter 

respektive skillnader presenteras samt hur Lindgrens personlighet avspeglas och påverkar dessa 

tv-serier och filmer. Studien är en filmanalys utifrån ett genusperspektiv där teorier om 

representation, stereotyper och “The female voice” har använts. Slutresultatet av analys och 

diskussion visar hur de tre karaktärerna avviker från flickidealet samt hur de inte följer de 

stereotypa konstruktionerna i samhället. Detta presenteras genom deras utseende, personlighet 

och i relation till manliga roller. Genom analysen framkom det att karaktärerna besitter både 

kvinnliga och manliga egenskaper, dessa manliga egenskaper gör att flickorna avviker från 

normen då beskrivningen av flickidealt inte stämmer överens med dessa. Studien påvisar även att 

Lindgrens röst har påverkat filmerna då hennes värderingar genomsyrar dem, på bakgrund av 

detta är det rimligt att klassificera Lindgren som en sorts auteur. 
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8.3 Filmer 

 

Här kommer Pippi Långstrump  

Pippi Långstrumps utseende 

Hellbom 1969, avsnitt 1, 00:00:00-00:00:40 och 00:04:49-00:05:46 

Hellbom 1969, avsnitt 2, 00:14:47-00:19:19 och 00:19:46-00:20:59 

Hellbom 1969, avsnitt 3, 00:04:33-00:05:20 

 

Pippis Långstrump personlighet 

Hellbom 1969, avsnitt 5, 00:23:36-00:25:50 

Hellbom 1969, avsnitt 3, 00:10:17-00:14:35 och 00:18:00-00:19:00 

 

Pippi Långstrump i relation till manliga roller 

Hellbom 1969, avsnitt 1, 00:19:37-00:26:19 

Hellbom 1969, avsnitt 2, 00:19:50-00:22:00 

Hellbom 1969, avsnitt 5, 00:20:40-00:25:20 

Hellbom 1969, avsnitt 6, 00:07:24-00:08:12, 00:08:33-00:19:12, 00:09:27-00:10:45 och 

00:17:17-00:20:57 

 

Madicken och Du är inte klok, Madicken 

Madickens utseende 

Graffman 1979, avsnitt 1, 00:00:40-00:05:00 

 

Madickens personlighet 

Graffman 1979, avsnitt 3, 00:04:10-00:26:00 

Graffman 1980, avsnitt 1, 00:13:23-00:24:40 

Graffman 1980, avsnitt 6, 00:07:45-00:16:25 

Graffman 1980, avsnitt 2, 00:00:00-00:11:46 

Graffman 1979, Du är inte klok, Madicken, 00:19:27-00:23:36 

Graffman 1979, Du är inte klok, Madicken, 00:31:54-00:37:14 
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Madicken i relation till manliga roller 

Graffman 1979, avsnitt 1, 00:06:10-00:07:20 

Graffman 1980, avsnitt 4, 00:03:20-00:07:57 och 00:17:40-00:18:10 

Graffman 1979, Du är inte klok, Madicken, 00:06:07-00:09:30 

 

Ronja Rövardotter  

Ronja Rövardotters utseende 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:15:13-00:17:25 

 

Ronja Rövardotters personlighet 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:02:00-00:10:05 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:10:42-00:11:29 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:12:04-00:13:01 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:24:46-00:28:56 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:33:05-00:35:10 

 

Ronja Rövardotter i relation till manliga roller 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:17:25-00:17:56 och 00:19:32-00:21:25 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 00:41:20-00:47:20 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 1:03:30-1:09:38 

Danielsson 1984, Ronja Rövardotter, 1:37:57-1:41:22 

 


