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Abstrakt 

Emelie Wåhlin och Sara Lind: Astrid Lindgren och negerkungsdebatten (VT 2018). 

Självständigt arbete, Svenska SV1200, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Syftet med analysen är att följa hur olika skribenter debatterar användningen av ordet ”neger” 

i samband med Astrid Lindgrens böcker samt TV-serien om Pippi Långstrump. Det material 

som har undersökts i denna analys är utvalda artiklar från olika tidningar samt två debatter 

från SVT. Metoden som vi har använt oss av är en komparativ metod för att göra en 

jämförande analys. Vi jämför den första utgåvan (1946) med den senaste utgåvan (2016) av 

Pippi Långstrump för att se vilka ändringar som har gjorts. Utifrån allt material har vi samlat 

och jämfört argument från negerkungsdebatten. De grundläggande argumenten som vi 

kommer fram till i vår slutsats för att ändra i Pippi-serien samt böckerna om Pippi är att barn 

inte ska känna sig kränkta av texten utan den ska inkludera alla människor. Argumenten för 

att inte göra ändringar är att en inte ska klippa i originalverk och en vill behålla det historiska 

perspektivet. Ett annat viktigt argument är att det kan vara farligt att ändra ”historien” 

eftersom en inte kan veta vem som vill ändra i framtiden. Ändringen i både serien och 

böckerna om Pippi Långstrump påverkar inte handlingen och trots att nya utgåvor är 

reviderade finns originalet fortfarande kvar.  

 

Nyckelord: Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, negerkungsdebatten, negerkung, neger 
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1 Inledning 

År 1945 kom Astrid Lindgrens första bok om Pippi Långstrump ut. Inom tre år efter detta 

kom ytterligare två böcker ut och dessa böcker fick stor framgång bland det svenska folket 

och senare i hela världen. De böckerna heter Pippi Långstrump, Pippi Långstrump går 

ombord och Pippi Långstrump i Söderhavet. Idén till Pippi kom från Lindgrens dotter Karin, 

som var sjuk och ville höra en saga om Pippi Långstrump som hon själv gav namnet till. När 

Lindgren en dag blev liggande med en stukad fot, skrev hon ner berättelserna om Pippi för att 

få tiden att gå (http://www.astridlindgren.se/karaktarerna/pippi-langstrump).  

 

För några år sedan skapades en stor debatt kring TV-serien om Pippi på grund av ett begrepp 

i berättelserna som idag anses vara rasistiskt. Serien består av 13 avsnitt som handlar om när 

Pippi flyttar in i Villa Villekulla och träffar barnen Tommy och Annika. I avsnitten får en 

följa med på deras äventyr. Begreppet som har skapat debatt är neger som förekommer i 

serien samt i det tre första böckerna om Pippi och används på ett sätt som anses kränkande. 

År 2014 redigerades Pippi-serien och ord som bland annat neger, negerkung, negerprinsessa 

togs bort, och ersattes med andra ord som bland annat söderhavskung (Fallenius 2014). Ett 

par år senare kom det även nya utgåvor av Pippi-böckerna där dessa begrepp togs bort. Denna 

redigering utlöste en stor debatt där olika personer i olika medier uttryckte argument för och 

emot detta (Alstermark 2014). Vi vill ta reda på mer om vilka olika argument som uppstått 

kring denna redigering, på grund av att denna stora debatt har engagerat många. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att följa hur olika skribenter debatterat användningen av ordet ”neger” i samband 

med Lindgrens konst. Vår utgångspunkt är boken Pippi Långstrump går ombord, och vi 

jämför utgåvan från 1946 med den senaste utgåvan från 2016. 

 

1.2 Frågeställning 

● Vilka argument för och emot redigeringen av berättelserna om Pippi Långstrump där 

ord med “neger” tas bort förekommer i debatten?  

● Hur och varför har begreppet neger förändrats från 1940-talet jämfört med 2010-talet? 

 

 

http://www.astridlindgren.se/karaktarerna/pippi-langstrump
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2 Disposition 

Vi börjar med att presentera de tre första Pippi-böckerna. Där tar vi upp hur Pippi 

Långstrump beskrivs i böckerna och ger kort information om dem. I nästa avsnitt förklaras 

begreppet neger både utifrån vad det har för innebörd för det svenska samhället och även hur 

det används i USA. Vi går vidare med ett avsnitt om mediedebatter och vilken slags dynamik 

samt dialoger som mediedebatter oftast följer. Under metod förklarar vi vilken slags analys 

som har använts och hur den genomförs. Vi tar även upp hur sökningen gjordes för att få 

fram materialet. Vi förklarar varför vi valde tidningar och studentuppsatser som underlag för 

analysen, samt varför vi har valt att jämföra två olika utgåvor av Pippi Långstrump går 

ombord. I urval beskriver vi varför vi har valt de olika artiklarna till analysen samt vilka 

artiklar som vi valde bort. Vi presenterar sedan vilket material som vi har använt för att 

kunna genomföra den här analysen, vilket är artiklar från olika tidningar och 

studentuppsatser. Vi har utformat analysen genom att dela in artiklar och studentuppsatser i 

olika underrubriker som passar för innehållet för att göra det enkelt och tydligt.  

 

3 Presentation av Pippi Långstrump 

Astrid Lindgrens karaktär Pippi Långstrump är en unik påhittad figur som står upp för de 

barn som är utsatta och visar en annan sida av livet för dem som kommer från en mer strikt 

familj (Strömstedt 2007, s. 31). Pippi bor i Villa Villekulla och är 9 år gammal. Hon bor 

tillsammans med sina husdjur, hästen Lilla-Gubben och apan Herr Nilsson. Hennes mamma 

är en ängel och hennes pappa är söderhavskung. Hon är världens starkaste flicka och har en 

kappsäck fylld med gullpengar (Lindgren 2016, s. 5–12). Den första boken om Pippi 

Långstrump gavs ut 1945, vilket gav stora förändringar i Lindgrens liv. Boken gav stor 

framgång och efter detta skrev hon många böcker fram till sin pension 

(http://www.astridlindgren.se/manniskan/kort-biografi). Inspirationen till Pippi Långstrump-

böckerna kommer från Lindgrens omgivning, till exempel Pippis utseende, hästen Lilla 

Gubben och sockerdricksträdet som finns i Näs där hon växte upp 

(http://www.astridlindgren.se/karaktarerna/pippi-langstrump). Den första boken gavs ut 1945 

och heter Pippi Långstrump. Den handlar om när Pippi flyttar in i Villa Villekulla och olika 

saker som hon och hennes nya kompisar får vara med om. Pippi Långstrump går ombord 

gavs ut 1946 och handlar i de sista kapitlen om Pippis pappa Efraim som bor på 

Kurrekurreduttön i Stilla havet. Efraim är kung på ön och har i originalupplagan av boken 

titeln negerkung, vilket gör Pippi till negerprinsessa på ön. Det är denna bok som vi har störst 
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fokus på i denna analys. Den tredje boken gavs ut 1948 och heter Pippi Långstrump i 

Söderhavet. Den handlar om när Pippi, Tommy och Annika hittar på olika slags äventyr och 

sedan åker de till Kurrekurreduttön. Serien om Pippi Långstrump har 13 avsnitt som utgår 

från de första böckerna, som står ovan. Både originalet och den reviderade versionen av 

serien kommer att tas upp i denna analys, för att se vilka skillnader som finns. Det är 

redigeringen i serien som har skapat debatten och gjort att även böckerna har ändrats om.  

 

4 Innebörden av begreppet neger 

I detta avsnitt presenteras innebörden av begreppet neger. Vi kommer börja med att beskriva 

hur begreppet neger har använts i Sverige och även hur det använts i USA. Vi kommer att 

jämföra vilken innebörd neger har haft från att ordet började användas fram tills idag, alltså 

hur en har sett på ordet neger genom tiden. De begrepp som vi diskuterar är neger, nigger och 

negro. Avsnittet avslutas med en jämförelse mellan innebörden av begreppet neger i de olika 

länderna. 

 

4.1 Neger 

I Språktidningen nummer 4 (2011) finns det en artikel om begreppet neger som är skriven av 

Nils Svensson. Han förklarar att begreppet neger kommer från latinets niger, som senare 

spred sig och formades till spanskans negro som betyder svart. Under 1600-talet började 

begreppet neger användas inom slavhandeln och skulle då representera de afrikanska slavar 

som skeppades över till Virginia i södra USA. Slavhandeln började snart sprida sig till andra 

delar av landet och på 1900-talet började begreppet neger bli ett problem, då det ansågs vara 

rasistiskt. Förbudskampanjer har uppstått mot begreppet neger och Svensson skriver att de 

flesta idag är överens om att begreppet neger inte ska användas. “Endast i ett sammanhang är 

det politiskt korrekt att säga neger: den metaspråkliga debatten. Det vill säga när själva ordet 

diskuteras.” (Svensson, 2011) 

 

I en masteruppsats har en student vid namn Mårten Sundholm (2013) från Uppsala 

Universitet skrivit om vad begreppet neger betyder för unga läsare. Där använder han sig av 

Mark Twains bok The adventures of Huckleberry Finn till sin undersökning (Sundholm 2013, 

s. 21). För att undersöka detta använder han enkäter som material och ger ut detta till 

gymnasieelever. I sin undersökning får Sundholm fram vad eleverna tycker om de båda 

versionerna av boken, den ena med begreppet neger och den andra där begreppet inte är med. 
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Sundholm tar bland annat upp att det kan finnas en intressant förklaring till varför begreppet 

neger anses vara passande. Det kan vara på grund av att språket förändras över tid och att 

vissa ord har olika betydelse beroende på vilken tid det skrevs. Skillnaden i betydelsen av 

ordet neger i den oredigerade respektive redigerade versionen kan generera en medvetenhet 

om historien.  

 

Att ett så pass framträdande ord används på ett sätt som inte helt stämmer överens 

med vad läsaren är van vid, ett sätt som samtidigt går att koppla till ett mycket 

specifikt historiskt skeende, bör rimligtvis innebära att den historiska kontexten lyfts 

fram i läsningens förgrund. (Sundholm 2013, s.39) 

 

Forskaren Tobias Hübinette (2017) skriver om Gunnar Helander som är en känd antirasist, 

missionär, författare och domprost. Hübinette tar upp att Helander var “djupt engagerad i den 

svenska antikoloniala och antiimperialistiska solidaritetsrörelsen och […] var en av 

grundarna av den svenska antiapartheidrörelsen samt ordförande i den svenska regeringens 

Sydafrikakommitté” (Hübinette 2017). En offentlig debatt som kallades “rasfrågan” varade 

under åren 1950–1970, där Helander var mycket aktiv. Svenska FN-förbundet, ABF och LSU 

ordnade ett debattmöte 1959 som handlade om rasfrågan. Helander deltog i mötet och hade 

åsikter som att vi i Sverige inte vill veta av något rastänkande (Hübinette 2017). Helander 

stod upp för alla människors rätt och ville att en inte ska tänka på människor som olika raser. 

Han använde begreppet neger som ett neutralt ord och har skrivit böcker som har ordet neger 

i titeln, däribland Storstadsneger (1955) och Det nya kom från negern (1959). 

 

4.2 Nigger 

Som tidigare beskrivits började begreppet neger användas på 1600-talet även i USA och ca 

200 år senare började begreppet användas som en förolämpning. “We do know, however, that 

by the first third of the nineteenth century nigger had already become a familiar and 

influential insult” (Kennedy 2018, s.86). En mörkhyad författare vid namn Clarence Major 

diskuterar ordet neger i sin Dictionary of Afro-American Slang som publicerades 1970. 

Majors beskrivning om betydelsen av att använda ordet nigger kan resultera i olika utfall 

beroende på vem det är som använder begreppet.  
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When used by a white person in addressing a black person," he noted [nigger is 

usually] offensive and disparaging." Major quickly added, however, that when "used 

by black people among themselves, [nigger] is a racial term with undertones of 

warmth and good will - reflecting ... a tragicomic sensibility that is aware of black 

history. (Kennedy 2018, s.89) 

 

Vid sökningen efter definitionen av nigger i lexikonet www.dictionary.com dyker det upp en 

varning som förklarar att det kan vara känsligt att använda begreppet. “The term nigger is 

now probably the most offensive word in English (Dictionary 2018).” Beskrivningen 

fortsätter med att niggers kränkande innebörd har ökat kraftigt de senaste åren och används 

när en person medvetet vill kränka en annan människa. Så här står det i lexikonet 

www.dictionary.com: 

 

1. Slang: Extremely Disparaging and Offensive. 

a. a contemptuous term used to refer to a black person. 

b. a contemptuous term used to refer to a member of any dark-skinned people. 

2. Slang: Extremely Disparaging and Offensive. a contemptuous term used to refer to 

a person of any racial or ethnic origin regarded as contemptible, inferior, ignorant, etc. 

3. a victim of prejudice similar to that suffered by black people; a person who is 

economically, politically, or socially disenfranchised. (Dictionary 2018) 

 

Tidningen Huffington Post har publicerat ett inlägg där Chaiku Hanson (2017) skriver om 

begreppen nigger respektive nigga. Hon säger även att ordet nigger är ett väldigt kränkande 

ord och tycker att detta ord borde sluta användas av människor med afrikansk härkomst men 

speciellt av de personer som inte är mörkhyade. Vi måste sluta rättfärdiga betydelsen av ordet 

nigger. “Almost every time the word is used to describe someone or something, there is a 

negative connotation behind the usage of the word. If a word cannot be used in court, chances 

are, it’s a bad word” (Hanson 2017). 

 

I en artikel skriven av Shaun R. Harper (2009) tar han upp den kritiska rasdiskussionen kring 

svarta manliga studenter på huvudsakligen vita högskolor och universitet. Han ger en 

beskrivning av vad ordet nigger innebär i USA.  

 

http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.com/
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In the USA, the label Nigger (also referred to as ‘the N-word’) has been long assigned 

to a person of African ancestry who is thought to be of a lower social class and 

possesses a strong predisposition toward civil disobedience and failure, especially in 

comparison to White Americans. (Harper 2009, s. 698) 

 

Han fortsätter med att påpeka att ordet har flera betydelser och används ofta av vita 

människor för att förminska dessa “hopplösa amerikaner” genom att se på dem som smutsiga 

och bra för ingenting. En juridikprofessor vid namn Randall Kennedy kallar detta för Nigger-

as-insult (Harper 2009, s. 698). Artikeln tar upp män som avvisar det sätt som de blir 

niggered i samband med stipendium som skapas till dem samt avvisar de lärare som hela 

tiden stigmatiserar dessa personer. Harper har tre skäl till denna undersökning. Svarta 

studenter beskrivs ofta som underpresterande och det ses som osannolikt att de kommer att 

lyckas. Svarta män som inte är inskrivna på högskolan anses vara mer utsatta för niggering. 

Medan de som har examen från högskolan har större sannolikhet att bli erbjuden någon sorts 

immunitet. I tidigare forskningsutbildning vill en få större insikt i om hur svarta män vägrar 

att bli niggered. Att en vit person kallar en svart person för nigger skapar ofta emotionell 

skada samt många andra skadliga känslor hos den utsatta. Att bli behandlad som en nigger 

kan möjligtvis framkalla en starkare, växande och förvärrande följd än att bara bli kallad för 

nigger (Harper 2009, s.699). 

 

4.3 Negro 

I en amerikansk blogg som skrivs av United Census Bureau, skrev sociologen Robert Groves 

om en folkräkning som pågick under år 2010. 2010 års folkräkning har tidigare ansetts vara 

kontroversiell på grund av sin formulering i “rasfrågan”. “The race question has often 

changed over the decades, as the country has changed and racial terms have evolved “ 

(Groves 2010). I folkräkningen fanns det 15 kategorier utifrån olika etniciteter, som till 

exempel black, african-american och negro som hör till en kategori. Kategorin black, african-

american eller negro var med i en folkräkning år 2000, som då var baserad på en 

undersökning från det sena 90-talet. “... there was an older cohort of African-Americans who 

self-identified as ‘Negro.’” (Groves 2010).  Grove tar upp att det var förvånansvärt många 

som själva hade skrivit under ordet negro, men att de flesta som hade skrivit under var yngre 

än 45 år. Han fortsätter skriva att The Cencus Bureau inte gjorde någon granskning av svaren, 

men att det fanns tester som visade att svaren ändrades beroende på frågornas ordning. Dock 
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fanns det vissa kommentarer som visade att det fanns personer som tog illa vid sig av 

begreppet. Groves (2010) svarar: 

 

I apologize to them. I am confident that the intent of my colleagues in using the same 

wording as Census 2000 was to make sure as many people as possible saw words that 

matched their self-identities. Full inclusiveness was the goal. (Groves 2010) 

 

I www.dictionary.com (2018) står det hur negro definieras. Från början innebar negro en 

medborgare som har sitt ursprung från Afrika söder om Sahara och klassificeras som the 

Negro race. Det har använts och det används fortfarande för att kränka en person som är 

mörkhyad.  

 

4.4 Kort jämförelse mellan Sverige och USA 

Det finns både likheter och skillnader mellan begreppen neger, nigger och negro. Både neger 

och nigger kommer ursprungligen från ordet negro. Som tidigare nämnts kommer begreppet 

negro från latinets niger. I Sverige och USA har ordet en negativ innebörd och används för att 

förolämpa en annan människa med svart hudfärg. Men i USA har nigger en starkare innebörd 

och anses vara mer kränkande. Användandet av detta begrepp började bli ett stort problem 

under 1800-talet i USA medan det i Sverige inte började ses problematiskt förren neger fick 

en mer kränkande innebörd på 1900-talet. Överlag kan vi se att om en vit person säger neger 

eller nigger till en mörkhyad person innebär det ofta att en vill kränka den andre. Det är 

skillnad om en mörkhyad person säger neger eller nigger till en annan mörkhyad person, 

eftersom de oftast inte menar något negativt med ordet i det fallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dictionary.com/
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5 Mediedebatter 

I detta avsnitt kommer mediedebatter i allmänhet att behandlas. Det som tas upp är hur 

mediedebattens dynamik ser ut, en del om samtal och dialoger i samband med debatter samt 

forskning om mediedebatter.  

 

5.1 Mediedebattens dynamik 

Åsa Kroon (2001) har analyserat ett antal mediedebatter för att se vilken slags dynamik 

debatterna har, samt språkliga och diskursiva tekniker. Hon säger att “debatten startar pga. 

något som framställs som ett moraliskt övertramp, och de fokuseras i huvudsak på politiska 

spörsmål och politikers ageranden” (Kroon 2001, s. 219). Ett tema som tar stor plats är det 

moraliska, vilket innebär att en diskuterar om vad som är rätt och fel. I negerkungsdebatten 

handlar det precis om det här, är det rätt eller fel att redigera i Pippi Långstrump? Det finns 

många olika åsikter om detta, vilket vi senare tar upp i analysen. En annan sak som Kroon ser 

att mediedebatterna har gemensamt är deras rörlighet.  

 

I den kommunikativa processen sker ständiga omvandlingar av budskap och 

betydelser när de förflyttas och rekontextualiseras på sina resor mellan medier och 

debattörer över tid. Språkets grundläggande dynamik och föränderlighet gör därmed 

att debatterna som språkliga och kommunikativa konstruktioner utvecklar en slags 

egen inneboende kraft att förändras på olika sätt. (Kroon 2001, s. 220) 

 

Utifrån Kroons undersökning kommer hon fram till hur debatternas dynamik ser ut. 

Undersökningen visar att det är den kommunikativa rörelsen i samtal som skapas av de olika 

deltagarna kommer från varierande verksamheter. Dessa deltagare har i sin tur olika mål och 

syften, och de ska utifrån dessa diskutera ett gemensamt ämne tillsammans med de andra 

under en viss tid. I negerkungsdebatten kommer deltagarna från olika verksamheter, som 

också kan påverka vad de tycker inom ämnet och hur de resonerar kring ändringen och 

begreppet neger. Kroon vill få fram att dynamiken är resultatet av olika rutiniserade arbetssätt 

som ska reda ut ett kommunikativt problem i medierna. Dessa rutiniserade arbetssätt kan ses 

som språkliga och diskursiva tekniker (Kroon 2001, s.220). Vidare säger Kroon att 

dynamiken inte ska ses som deterministisk eller omöjlig att inverka på. Med det menar hon 

att mellan de olika deltagarna uppkommer en naturlig dynamik och styrka i det 

kommunikativa samspelet i diskussionerna kring det gemensamma ämnet. Samtidigt kan ett 
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medium eller en journalist motarbeta somliga kommunikativa rörelser genom de tekniker 

som de har tillgång till (Kroon 2001, s. 221).  

 

Dynamiken är med andra ord både en förutsättning för, och produkt av, 

kommunikation och samtal i allmänhet, och ett resultat av en mycket specifik 

interaktion med en fast förankring i såväl en profession och medium som i en bestämd 

situation i tiden och rummet. (Kroon 2001, s.247) 

 

Processen i en mediedebatt resulterar i att människor och händelser sätts i helt nya kontexter, 

som kan generera i överordnade tolkningsramar. Med stöd av medierna kan vi som läsare 

eller publik tolka och värdera vad som inträffar i kommunikationen på ett annat sätt. Dessa 

tolkningar och värderingar kan komma att vara utdragna i och med att vi fortsätter att tala och 

tänka om händelsen ett tag efteråt (Kroon 2001, s.248).  

 

5.2 Samtal och dialoger i mediedebatter 

Ordet dialog inom mediedebatter kopplas till att se på det som kommunikation, kognition och 

språk. “Det är ju uppenbart att ‘samtalet’ i debatterna formas efter mediernas institutionella 

villkor, rutiner, format och dramaturgi, och därför inte är direkt jämförbart med formerna för 

ett vardagligt muntligt samtal” (Kroon 2001, s. 264). I de två debatterna från SVT i analysen 

skapas ett samtal mellan både debattörerna och med programledaren som ibland styr 

samtalet. Det blir även ett slags samtal i tidningsartiklarna men det ser olika ut i dem. Kroon 

(2001) säger vidare att en dialog ska förstås som språkliga handlingar samt att det ska vara 

meningsskapande. Betydelsen av ord eller uttryck kan ändras dialogiskt mellan personer i en 

mediedebatt, vilket kan resultera i att en betydelse kan förändras som sedan efterföljande 

debattörer tar efter. Men vi får inte glömma att ingen äger betydelsen av ett ord eller uttryck 

eftersom det kan användas på olika sätt beroende på i vilka kontexter som uppstår (Kroon 

2001, s. 264–265).  

 

 

 

 

 



10 
 

Kroon talar om något hon kallar för diskussionslogik. Denna ska begripas som ett resultat av 

att en använder sig av olika arbetssätt, rutiner och dramaturgi i mediedebatter.  

 

Logik används här - i likhet med samtalsmetaforen - i överförd mening; givet vissa 

förutsättningar, som institutionella villkor och deltagares mål och förståelse, blir det 

rationellt att i en intensiv mediedebatt göra vissa typer av val, och uttrycka sig på 

vissa typer av sätt, vilka tillsammans kommer att få effekten att debatten utvecklas på 

ett visst sätt och inte ett annat. (Kroon 2001, s.268) 

 

I antologin Samtal Pågår använder de sig av ett antal interaktiva innehållsanalyser (Linell 

1998, s. 9). Per Linell förklarar att de kallar analysmetoden för dialogisk, som betyder att de 

ser händelserna i media som dialoger. Det betyder att han och de andra som har skrivit 

antologin inte bara har fördjupat sig i yttranden i media. De tar även med... 

 

...hur det sägs, av vem, och i vilka dialogiska kontexter, d.v.s. som svar på vad och 

med vilka konsekvenser för den fortsatta debatten. Det innebär också att vi betraktar 

de språkliga yttrandena som sociala handlingar, som förändrar människors sätt att 

tolka den omedelbara situationen och att betrakta sin omvärld i ett vidare perspektiv. 

(Linell 1998, s. 9) 

 

Linell (1998) tar upp att utvecklingen av ett samtal sker stegvis med hjälp av yttranden och 

inslag som läggs till och ger samtalet nya riktningar. “Om de olika inläggen är delar i en 

sammanhängande dialog, då är de också formade med hänsyn till det sammanhang där de 

yttras, just där och då” (Linell 1998, s. 9). Dock påstår Linell att dialogen till viss del blir 

oberäknelig och att en person som är med i samtalet själv inte kan bestämma helt och hållet 

över det gemensamma samtalet. Detta är på grund av att det är lätt hänt att en glider bort från 

ämnet, vilket kan bidra till att den andra deltagaren i samtalet kommer bort från samtalsämnet 

som hen inte hade räknat med. I debatterna från SVT kan deltagarna inte vara förberedda på 

vad de andra ska säga. Det kan lätt bli att en pratar i mun på varandra och vissa personer tar 

mer utrymme än andra. Dialogen i dessa debatter ser annorlunda ut jämfört med en dialog i 

ett vardagssammanhang. Linell förklarar att som en enskild individ är en inte ansvarig för 

själva utvecklingen av hela samtalet. Detta betyder dock inte att en får ta sig friheten att säga 

vad som helst, oavsett hur mycket andra har påverkat en (Linell 1998, s. 10).  
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Rekontextualisering är ett viktigt begrepp i kommunikationsanalysen. “Det syftar på att ord, 

begrepp, textinslag, faktabeskrivningar, argument, sätt att säga saker, sätt att tänka flyttas från 

ett textavsnitt, en text eller textgenre till en annan, alltså mellan kontexter” (Linell 1998, s. 

33). Detta händer på grund av att interaktionen mellan yttranden och sammanhanget påverkar 

tolkningen av dessa, eftersom det skapas flera olika sätt att tolka dem på nytt. Deltagarnas 

tolkningar av till exempel begrepp och argument påverkar mediedebatten. I denna 

negerkungsdebatt blir tolkningen av begreppet neger olika beroende på vilka deltagarna är 

och vilka erfarenheter de har. 

 

5.3 Mer om medieforskning 

Medieforskning riktar sig till att förstå och förklara massmedierna som institution. 

Forskningen vill ta reda på deras roll i samhället och förhållandet till andra institutioner. Det 

som har fört medieforskningen framåt är dels att se nyhetsproduktionen som en 

verklighetskonstruktion och dels allmänhetens olika möjligheter att tyda medietexter. 

Begreppet medielogik ger ett perspektiv på det som brukas i mediekontext i tolkningarna om 

omvärlden (Kroon 2001, s.17). Massmedieforskaren Kent Asp tar upp fyra grundläggande 

delar i medielogiken: mediedramaturgi, medieformat, arbetsrutiner och arbetsmetoder.  

“Tillsammans bidrar dessa komponenter till att vissa händelser blir nyheter och inte andra, 

och de påverkar också det sätt som nyheterna kommer att utformas och presenteras och hur 

de kommer att förstås av publiken” (Kroon 2001, s.18). Anledningen till att mediedebatter 

uppstår kan bero på olika saker. En anledning kan vara att händelser, personer eller 

företeelser passar in i den mediedramaturgiska organisationen som sedan ska omvandlas till 

underhållning för allmänheten. Detta kan kopplas till Pippi som är en unik och stark karaktär 

som helt går emot normerna, vilket både är underhållande för en del medan andra kan tycka 

att hon är en dålig förebild för barn. En annan anledning är att medierna har fått en större 

inblick inom politiken och tvärtom. Politiken är mer öppen för allmänheten på grund av 

media. En sista anledning kan vara att medierna inte vill missa någon viktig nyhet eller att de 

har tidsbrist som gör att de använder andra mediers innehåll och återanvänder nyheter men i 

olika format.  
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6 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vilket material samt vilken metod som har använts till analysen. 

Vi tar upp hur vi gick tillväga för att söka fram vårt material och vilka databaser som vi 

använde oss av. Sedan kommer det en förklaring till det analyserade materialet. Till sist 

redogör vi för vilket urval som har gjorts.  

 

6.1 Debattanalys 

Vi har genomfört en analys av negerkungsdebatten kring Astrid Lindgrens böcker om Pippi 

Långstrump, som skrevs åren 1945–1948. Materialet i analysen har avgränsats till inlägg 

gjorda mellan 2011 till 2018 eftersom det är under dessa år som diskussionen och debatten 

kring Pippi varit mest aktuell. En artikel från 2006 har med ett brev som Karin Nyman har 

skrivit. År 2014 redigerades serien om Pippi där begrepp och uttryck togs bort och samma år 

uppstod en stor debatt om det var rätt eller fel att redigera i Pippi. Analysen innehåller en 

genomgång av de olika argumenten och åsikterna som uppstod, där både argument för och 

emot denna redigering framkommer. Underlaget för analysen består av tidningsartiklar från 

olika tidningar samt en studentuppsats som diskuterar ämnet Pippi och negerkungsdebatten. 

Vi kommer även att ha med TV-serien om Pippi Långstrump eftersom debatten startade när 

SVT redigerade den. Tidningsartiklarna och uppsatsen är utvalda genom sökning via nätet 

eftersom det är mer lättillgängligt och underlättar sökningen efter vårt valda ämne. Senare 

beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår sökning.  

 

Vi har använt oss av en komparativ metod. Thomas Denk (2002) tar upp tre olika studier som 

är en komparativ metod. Dessa är beskrivande studier, förklarande studier och 

prediktionsstudier. Den inriktning som vi har använt oss av är förklarande studier. Denk 

beskriver denna typ av studie som att den har ett mer avancerat syfte som vill få reda på 

varför och hur det ser ut som det gör. Vi behöver undersöka vad som grundar sig i dessa 

orsaker genom att beskriva hur situationen ser ut (Denk 2002, s.12). Denk tar upp ett exempel 

med att jämföra olika länder som en komparativ metod. Han menar att genom jämförelser av 

olika länder ges möjligheter att undersöka olika likheter och skillnader. Dessa jämförelser 

kan generera i påståenden om hur de förhåller sig till varandra (Denk 2002, s.7). Istället för 

att jämföra länder har vi jämfört två olika versioner av Pippi-böckerna, för att se vilka 

ändringar som har gjorts efter klippningen av serien som startade en stor debatt. De olika 
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versionerna är den första utgåvan från år 1946 och den senaste utgåvan från år 2016 där 

många ändringar har gjorts. Vi gör även en jämförande analys av olika debattinlägg för att se 

vilka argument som framkommer i samband med klippningen i TV-serien. 

 

6.2 Sökning 

För att få fram det material som behövdes till vår analys valdes olika plattformar ut där en 

kan hitta olika slags texter. Vi började med att söka på Google, för att se vad som dök upp när 

vi använde sökorden “Astrid Lindgren neger” och “debatt negerkung”. Samma sökord 

användes när vi sökte på databasen Artikelsök. Google och Artikelsök gav nästan enbart 

tidningsartiklar som var relevanta för vår analys. För att få ett bredare material sökte vi även 

på DiVA och LIBRIS och där användes sökorden “Astrid Lindgren” och “Pippi 

Långstrump”. Vi testade även att lägga till begreppet neger efter de två första sökningarna. 

Det kom fram rätt mycket material från Google och Artikelsök där de flesta var tidningar 

men även några hemsidor. 17 stycken relevanta artiklar och hemsidor valdes ut efter rubriken 

och en snabb skumläsning, alla med ämnet om debatten kring Pippi.  

 

Det finns även en video från SVT-debatt som handlade om redigeringen av Pippi Långstrump 

som vi valde att ta med eftersom det fanns personer som var för och emot i ämnet och dessa 

personer verkade väl insatta i debatten. SVT Aktuellt har även en debatt om redigeringen, där 

två personer med olika åsikter debatterar som vi valde att ta med. När vi sökte på DiVA 

hittades 3 uppsatser som ansågs relevanta. Vi läste rubrikerna för att se vilka som var 

relevanta för ämnet, samt om de fanns tillgängliga i fulltext. När vi sökte på Libris skrevs 

sökorden “Pippi” och “Astrid Lindgren”, dock hittade vi inget där som var relevant för 

debatten men två biografier om Astrid Lindgren valdes ut för att få mer bakgrundskunskap. 

Även en bok som handlar om hennes verk valdes ut för att se om den skulle komma till 

användning. Vi har sparat allt det som framstår som relevant för vårt ämne och sedan har vi 

läst igenom allting noga och valt bort det som inte behövs. Det finns en hemsida om Astrid 

Lindgren som heter www.astridlindgren.se där vi valde ut information om Pippi och hur 

karaktären skapades. Det står inte på hemsidan när texterna skrevs men vi mejlade dem och 

frågade och fick svaret att det skrevs år 2009. Vi var även intresserade av att veta hur våra 

grannländer diskuterar kring negerkungsdebatten och valde ut 1–2 artiklar från varje land. Vi 

valde ut Norge, Finland och Danmark till vår analys. 

 

http://www.astridlindgren.se/
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Vi tog reda på varifrån begreppet neger kommer och vad det har haft för betydelse både nu 

och då i Sverige men även i USA för att jämföra skillnader och likheter. För att få fram fakta 

om begreppet neger i Sverige använde vi databasen Artikelsök och sökte på “neger” och 

hittade en artikel som vi valde att använda oss av på grund av att den hade det innehåll som 

eftersöktes. Vi letade även upp information om Gunnar Helander som är en känd antirasist 

och hittade en hemsida. Vi sökte sedan på databasen ERIC EBSCO för att hitta information 

om begreppet nigger och sökningarna där var nigger* USA och nigger*, vilket resulterade i 

två artiklar som var relevanta. Sedan skrevs ordet nigger på Google för att se vad som dök 

upp. Det engelska lexikonet www.dictionary.com dök upp som ger en beskrivning av 

begreppet med en tilläggande varningstext för användning och dessutom fann vi ett inlägg i 

tidningen Huffington Post. När vi sökte på begreppet negro, använde vi oss av Google men vi 

hittade inte så mycket utan gick in på Wikipedia. Där tittade vi på vilka referenser som de har 

använt sig av och då hittade vi en passande länk, som vi har använt oss av. Vi sökte efter 

ordet negro på www.dictionary.com för att se hur ordet definierats. För att ta reda på mer om 

hur mediedebatter ser ut lånade vi två böcker som tar upp om detta. Vi läste de delar i 

böckerna som vi ansåg passade vår uppsats om negerkungsdebatten.  

 

6.3 Det analyserade materialet  

Vi har läst olika artiklar som handlar om debatten kring ändringen av begreppet neger i Pippi-

böckerna och vilka argument och diskussioner som förekommer. Det vi vill få fram är både 

argument för och emot redigeringen för att få en uppfattning om vilka åsikter debattörerna 

har i och med att delar av berättelserna om Pippi har formulerats om. Vi har även undersökt 

vem som säger vad i debatten och vilka argument de har. Det material som har använts i 

analysen är för det mesta tidningsartiklar, men även två video-debatter och en studentuppsats. 

De tidningar som vi har analyserat är Expressen, Aftonbladet, Metro, Tidningen Kulturen, 

Arbetarbladet, Kommunalarbetaren, Borås tidning och Göteborgsposten. Det materialet från 

Norge, Finland och Danmark är Dagbladet, NRK (liknar SVT), Svenska Yle och DR 

(Danmarks radio). Alla dessa artiklar i tidningarna tar upp ämnet om ändringen i Pippi 

Långstrump på något sätt. De två video-debatterna är från SVT Debatt och SVT Aktuellt som 

diskuterar ändringen i Pippi-serien. Studentuppsatsen handlar om Pippi Långstrump och 

hennes pappa som är “negerkung”. 

 

 

http://www.dictionary.com/
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6.4 Urval  

Vi tog en artikel i taget och därefter analyserade vi den, och efter det bestämde vi om artikeln 

var relevant eller inte. När vi läste alla artiklar ville vi att varje artikel skulle komma med 

minst en ny information och hade artikeln det fick den vara med. En artikel som vi valde bort 

hade exakt samma information som en annan artikel hade, så därför ansåg vi att den var 

onödig att ha med i analysen. Av de tre studentuppsatserna som hittades valde vi en, eftersom 

vi inte hittade något i de andra två som vi ansåg skulle tillföra något till analysen. Vi hittade 

en video-debatt från SVT som behandlade ämnet om ändringen i Pippi. Vi såg på hela 

debatten först för att se vad den innehöll för att sedan välja att ta med den i analysen. Även 

videon från SVT Aktuellt valde vi att ta med. De två biografierna om Lindgren som vi tog 

med från början togs vid ett senare tillfälle bort på grund av att det inte tillförde någonting till 

uppsatsen.  

 

Vi valde att utgå från första upplagan av Pippi Långstrump går ombord från 1946 och 

jämföra den med upplagan från 2016. Den bok vi haft som underlag är tryckt år 1992, men 

boken ser exakt likadan ut som originalversionen då det inte gjorts några ändringar. Det var 

den tidigaste upplagan som gick att få tag på men vi anser att den fungerar lika bra som 

originalet eftersom innehållet är detsamma. Anledningen till varför vi har en upplaga från år 

2016 är för att det är den senaste upplagan av Pippi Långstrump går ombord. Då inkluderas 

de senaste ändringarna som har gjorts i boken. Vi har även analyserat en upplaga från år 2003 

där några få ändringar har gjorts. Vi tog med denna upplaga från 2003 eftersom det är 

intressant att se vilka likheter och skillnader som finns mellan den och upplagorna från 1992 

och 2016.  
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7 Analys 

I detta avsnitt redovisar vi vår analys. Analysen har delats upp i olika teman för att tydliggöra 

argumenten. Avsnittet börjar med en jämförande analys av Pippi-böckerna där vi visar vilka 

likheter och skillnader som finns. Sedan har vi delat upp innehållet i olika underrubriker för 

att lättare följa med i texten. De underrubriker som vi har är: Pippi som förebild för barnen, 

Är böckerna om Pippi Långstrump rasistiska?, Vad har biblioteken för ansvar?, SVT och 

negerkungsdebatten, Reaktioner på redigeringen i våra grannländer, Astrid Lindgrens egna 

ord om begreppet neger. 

 

7.1 Jämförande analys av två Pippi-böcker 

I denna jämförelse kommer vi att beskriva och citera vilka ord som använts och bytts ut i de 

två olika upplagorna. Om samma ord dyker upp flera gånger i böckerna, till exempel 

negerkung, kommer vi bara att redovisa hur ändringen ser ut en gång för att det inte ska bli 

för upprepande. Vi jämför även en upplaga från 2003 där några av orden med begreppet 

neger har ändrats. Astrid Lindgren själv har reviderat boken 1993 och den har samma 

innehåll som upplagan från 2003.  

 

I början av boken presenterar Pippi sig själv: “-Jag heter Pippilotta Viktualia Rullgardina 

Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, dotter till kapten Efraim Långstrump, fordom havens 

skräck, numera negerkung. Men jag kallas bara för Pippi” (1992, s. 6). I den senaste upplagan 

från 2016 har ordet negerkung bytts ut mot söderhavskung. Nästa gång begreppet neger 

dyker upp är efter cirka hundra sidor. I upplagan från 1992 frågar Tommy om Pippi ska 

stanna kvar på Kurrekurreduttön för alltid, och Pippi svarar då att hon inte vet eftersom det 

beror på om hennes pappa stannar kvar på negerön. Lite senare undrar Tommy varför Efraim 

inte har några negerkungskläder på sig och på samma sida kommer även orden negerkung 

och negerspråk upp (1992, s. 115 & 117). I den nyaste upplagan har de bara tagit bort 

begreppet neger i ordet negerön, men ordet negerkungskläder ändrades. “Varför har inte 

farbror några kurreduttkungskläder?” (2016, s. 104). Istället för negerkung byts det ut till 

kurreduttkungen och de har tagit bort ‘han talar negerspråk’ som stod i den äldsta upplagan. 

Efraim Långstrump presenterar sig som kung över kurreduttnegrerna (1992, s. 116) på 

Kurrekurreduttön, som ändrades om till kung över kurredutterna (2016, s. 104). I den äldre 

boken står det att negrerna brukar trumma till takten vid danser och offerfester på trummor 

som låter egendomligt. Tommy och Annika hade aldrig hört något liknande tidigare. “-
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Negeraktigt, sa Tommy förklarande till Annika” (1992, s. 121). Denna mening har helt tagits 

bort från den nyaste upplagan. Pippi blir kallad för negerprinsessa i den äldre upplagan, men 

kurreduttprinsessa i den nyaste. I versionen från 1992 kallar de invånarna för negrerna medan 

i boken från 2016 står det kurredutterna. Pippi har tänkt bo på kurrekurreduttön i en 

negerlerhydda där det finns många loppor (1992 s. 140). Negerlerhydda har ändrats till 

lerhydda i den senaste upplagan (2016, s. 124). I slutet av boken känner Tommy och Annika 

att de avskyr de där negerbarna som Pippi skulle leka med (1992, s. 145) medan det i den 

senaste upplagan står det barnen istället (2016, s. 128). I slutet av upplagan från 2016 finns 

det ett efterord:  

 

När Pippi Långstrump går ombord nu ges ut igen är den delvis reviderad av Astrid 

Lindgren själv. I samma anda som hon gjorde en revidering 1993 har Rabén & 

Sjögren och rättighetsinnehavarna Saltkråkan AB, överallt där det förekommer, ersatt 

n-ordet med prefixet ‘söderhavs’. (Lindgren 2016) 

 

I upplagan från 2003 har endast några ändringar gjorts från begreppet neger till något annat. 

Fokus ligger inte på denna upplaga men den kommer få en liten del här för att se några fler 

skillnader och likheter. I början av boken när Pippi presenterar sig själv och nämner sin pappa 

Efraim står det negerkung. Efter cirka hundra sidor står det som det gör i upplagan från 1992: 

negerkung, kurreduttnegrerna och negerkungskläder (2003 s. 104). Däremot har de ändrat i 

början av kapitlet Pippi får fint besök, där Tommy frågar Pippi om hon kommer stanna på ön. 

I upplagan från 1992 står det negerön, men i upplagan från 2003 står det bara ön som det 

även gör i den senaste upplagan från 2016. I den äldre versionen finns det en mening där 

Tommy använder ordet negeraktigt. Den meningen står inte heller med i upplagan från 2003. 

I upplagan från 2003 står det inte negerprinssessa, utan det står likadant som i den senaste 

upplagan, alltså kurreduttprinsessan (2003 s. 109). Som vi tidigare har nämnt står det 

negrerna i den äldsta upplagan, men både i upplagan från 2003 och 2016 står det 

kurredutterna (2003 s. 110). Precis som i den nyaste upplagan så står det lerhydda i upplagan 

från 2003 och inte negerlerhydda (2003 s. 124). När Tommy och Annika känner att de avskyr 

barnen på kurrekurreduttön, står det barnen precis som i den nyaste upplagan (2003 s. 128). 

 

Vi har tittat på båda versionerna av Pippi-serien och har undersökt vilka ändringar som har 

gjorts. Den nya versionen av Pippi hittade vi på SVT play (https://www.svtplay.se/pippi-

langstrump) och vi hittade ett klipp på youtube där vi fick se två scener ur originalet 

https://www.svtplay.se/pippi-langstrump
https://www.svtplay.se/pippi-langstrump
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(https://www.youtube.com/watch?v=8hoq_Wn2X40). Varje ställe där ordet neger sades så 

har SVT klippt bort den delen. Till exempel i början av första avsnittet när Pippi presenterar 

sig för Tant Prysselius (Prussiluskan) säger hon inte längre att hennes pappa är negerkung, 

utan hon säger bara att han är kung. SVT har även klippt bort en annan del som anses visa ett 

rasistiskt beteende, som är när Pippi imiterar en kines genom att göra sneda ögon.  

  

7.2 Pippi som förebild för barnen 

Jenny Wennberg (2014) skriver ett inlägg i Arbetarbladet där hon tydligt visar att det inte är 

lämpligt att använda ordet neger i dagens samhälle och anser att SVT tog sitt ansvar när de 

redigerade Pippi. “Nej, gott folk. Det ÄR inte OK att använda n-ordet. Det är inte heller OK 

att barnprogram kränker barn eller matar dem med fördomar, sexism, rasism, nidbilder och 

annat skräp” (Wennberg 2014). Hon skriver att en kan läsa på nätet varför några tycker att en 

inte ska ta bort delar ur Pippi-serien. Till exempel att det är viktigt att komma ihåg vår 

historia, inte korrigera i kulturen och många anser att det är löjligt att inte få använda ordet 

neger. Wennberg menar att det verkar som att det är viktigare att inte klippa i tv-program än 

att barn inte kränks. Hon påpekar att ordet neger användes flitigt och oreflekterat i Sverige 

under andra världskriget, samtidigt som Hitler transporterade material genom Sverige. På 

grund av detta har till och med ett bakverk som ofta konsumeras av barn har fått namnet 

negerbollar. “Vi har alla ett ansvar för att göra samhället bättre. [...] Barn ska inte prackas på 

rasism och fördomar när de tittar på barnprogram. Och en normalintelligent människa 

använder inte n-ordet 2014” (Wennberg 2014). 

 

Anna Enhörning Singhateh (2014) är lärare och verksamhetsansvarig för sekretariatet vid 

Malmös Högskola samt skriver för Borås tidning. Hon börjar artikeln med ett citat: “Stryk N-

ordet. Det gör mig upprörd att det finns så många som hellre strider för ‘barndomsminnen’ 

(läs: rasistiska uttryck) än för samhället och dess medborgares bästa” (Enhörning Singhateh 

2014). Enhörning Singhateh kopplar negerdebatten till sina personliga erfarenheter. Hon 

brukar läsa Pippi för sina tre barn som alla är mörkhyade och då hoppar hon över ordet 

negerkung och läser istället söderhavskung. Men när de tittar på serien säger Pippi att hennes 

pappa är negerkung, vilket förvirrar hennes barn: “Vad är Pippis pappa egentligen? Kung 

över slavar? Levde han förr i tiden då man inte visste bättre?” (Enhörning Singhateh 2014). 

Hon ifrågasätter de personer som vägrar säga att Pippis pappa är söderhavskung när de vet att 

många tar illa upp av ordet negerkung. Hon fortsätter med en förklaring att om en tar bort 

https://www.youtube.com/watch?v=8hoq_Wn2X40
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ordet neger ur serien kommer det inte att ändra handlingen och då kan alla barn titta på 

programmet utan att känna sig ledsna, oroliga eller kränkta. Enhörning Singhateh avslutar 

med att säga att språket utvecklas och det gäller att alla hänger med. “N-ordet ska förpassas 

till det mörka hörn av historien det kom ifrån” (Enhörning Singhateh 2014). 

 

7.3 Är böckerna om Pippi Långstrump rasistiska? 

Sofi Tagesson (2011) skriver en artikel i Aftonbladet om en tysk forskare vid namn Dr Eske 

Wollrad, som arbetar vid Sachsens antidiskrimineringsbyrå och som anser att Pippi-böckerna 

är rasistiska. Wollrad säger att böckerna visar den vita världen och inte den verklighet som 

finns idag. Tagesson visar ett exempel på vad Wollrad menar: “Som ett exempel på rasismen 

i böckerna nämner Wollrad Pippis resa till Söderhavet och Kurrekurreduttön, där de svarta 

barnen kastar sig för Pippis fötter. Ett tecken på rasism, menar Wollrad” (Tagesson 2011). 

Redan 2004 diskuterades det om Pippi var rasist eftersom hon sa ordet neger och dessutom 

var hennes pappa negerkung. Nyutgåvan av boken Pippi i Söderhavet har ett förord som 

beskriver att hon inte är ett barn av 2000-talet. Detta uppmärksammas även i en artikel i 

Göteborgsposten. Men Bo Hansson (2011) tar även upp att Wollrad inte bara är negativ till 

böckerna om Pippi Långstrump. “Jag vill absolut inte döma ut dem helt. Tvärtom. Det finns 

många positiva aspekter i dem. Samtidigt som de är roliga har de en stark kvinnlig 

huvudperson – och hon är väldigt emot våld mot djur, säger hon” (Hansson 2011). En annan 

åsikt hon har är att om föräldrar läser dessa böcker för sina barn kan de antingen hoppa över 

de ord som anses kränkande eller förklara hur samhället såg ut på den tiden. Det vill säga 

Wollrad beskriver både fördelar och nackdelar med att redigera i Pippi Långstrump. 

 

Tidningen Kommunalarbetaren (Alstermark 2014) skriver att Pippi Långstrump anklagas för 

rasism. De nämner böckerna Pippi i Söderhavet och Pippi Långstrump eftersom de innehåller 

kränkande begrepp. Boken om Pippi Långstrump har ett förord, där det förklaras att Pippi är 

från en annan tid. Några personer med olika yrken diskuterar i artikeln vilka deras åsikter är 

om debatten. Förlagschefen för Rabén & Sjögren, Ann Sköld Nilsson, säger att även om 

Pippi-böckerna har kritiserats är det fortfarande en väldigt populär karaktär. Hon har haft en 

diskussion med förvaltarna på Rabén & Sjögren om revideringar så att det finns en reviderad 

utgåva, men originalutgåvan får finnas kvar. Bibliotekarien Alle Eriksson tycker att denna 

fråga inte är svår och kan inte förstå varför en väljer att trycka böcker som kränker andra. 

Samtidigt tycker hon att originalutgåvan ska finnas i Kungliga bibliotekets samling. 
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Författaren Qaisar Mahmood tycker att en inte ska göra ändringar i böcker som inte passar i 

dagens värderingar. Han grundar detta på att en antingen förklarar hur världen såg ut förr för 

barnen eller så trycks inte böckerna alls. “Jag tycker att Tintin och Pippi är rasistiska. Men jag 

ser en fara med att tillrättalägga historien i efterhand. Imorgon kan det vara någon annans 

värderingar som bestämmer, tänk om Sverigedemokraterna skulle få majoritet. Så det bästa är att 

ingen går in och ändrar” (Alstermark 2014). Han fortsätter med att säga att ansvaret ligger på 

konsumenterna och inte på bokförlagen. Han själv köper inte dessa böcker till sina barn och om 

ingen annan gör det heller så kommer de att försvinna automatiskt. Men Mahmood vill ha kvar 

böckerna i utbildningssyfte för att lära barn hur det såg ut förr. 

 

Margareta Rönnberg (2016) skriver ett reportage i Tidningen Kulturen där hon tar upp att Pippi-

böckerna som gavs ut 1945–1948 inte fick någon kritik för rasism de första 25 åren. Under 40–

60-talet användes “neger” som en neutral beskrivning av en svart människa. Hon ställer frågan 

“Men hur ska dagens Facebook-grupper kunna veta det?” (Rönnberg 2016) och även om en vet 

om det, ser en på historien med nutida glasögon. Flera av översättningarna av Pippi Långstrump 

har bytt ut ordet neger till kannibal, som till exempel i de amerikanska, norska, danska och finska 

böckerna. Rönnberg undrar om Sverige var särskilt rasistiskt efter kriget, eftersom det tog så lång 

tid att byta ut begreppet neger till något mer lämpligt. Kritikerna diskuterar Pippis antirasism. De 

hävdar att om Pippi är antirasist framställs det ändå som rasism genom hur hon agerar i 

serien/böckerna. Denna framställning visar att vita barn alltid dominerar de svarta. Pippi säger 

inget nedvärderande om de svarta barnen på Kurrekurreduttön, utan ser fram emot att få träffa 

dem i boken Pippi Långstrump i Söderhavet. När hon är där leker alla barnen tillsammans utan att 

någon bryr sig om vad den andre har för hudfärg. Rönnberg avslutar med att säga:  

 

Inga ord är i sig rasistiska utan själva läsningen avgör. Teorier om semantisk 

kausalitet kan förvisso framstå som spännande, men till texttolkning duger de föga. 

Rasism döljer sig inte, men visar sig inte heller, i enskilda ord. Återinstallera därför, 

om inte "negerkungen", så i varje fall "negerprinsessan" i nästa upplaga! (Rönnberg 

2016) 

 

7.4 Vad har biblioteken för ansvar? 

När en förskola var på sagostund på ett bibliotek i Borås slutade det med en polisanmälan. De 

lyssnade på en ljudbok om Pippi och en förbipasserande reagerade på att begreppet neger 

kom upp. Lovisa Waldeck (2017) skriver en artikel i Expressen om denna incident och 
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nämner att enligt polisanmälan fanns det barn med flera olika ursprung i barngruppen. 

Förskolan antog att materialet från biblioteket var kvalitetssäkrat och dessa Pippi-sagor lever 

inte upp till förskolans värdegrund. Bibliotekschefen Åsa Hedberg Karlsson säger att 

biblioteket inte väljer böcker utifrån värdegrunden. De vill ha kvar böcker som är skapta i en 

annan tid, eftersom det ska finnas en bredd och kvalitet bland böckerna i biblioteket. De 

köper in nyutgåvor av Lindgrens böcker när de ges ut. De gamla versionerna finns kvar på 

biblioteket, men brukar inte finnas framme. Cd-skivan som förskolan fick lyssna på var från 

2007 och den hade då inte sorterats bort. 

 

Jan Guillou (2017) skrev en artikel i Aftonbladet om SVT:s reporter Janne Josefsson som 

diskuterar i sitt sommarprogram varför han anser att originalböckerna behöver försvaras. 

Josefsson målade upp en bild om att vi idag i Sverige bränner böcker på bokbål. Han utgår då 

från Pippi-böckerna som använder begreppet neger. ”Janne Josefsson fick för sig att Pippi 

gått till ”sophanteringen” och därmed bränts” (Guillou 2017). Josefsson frågade om verk av 

journalisterna Barbro Alving och Jan Olof Olsson också ska brännas, eftersom det inte är 

omöjligt att dessa två använde sig av begreppet neger. Guillou håller inte med Josefsson och 

anser att det är bra att det ändras men beskriver ändå att det såg annorlunda ut förr. Guillou 

skriver att före år 1968 var användningen av begreppet neger mer neutralt. Göran Palm var 

även en person som oberört använde ordet neger, samt medborgarrättskämpen Martin Luther 

King använde det ordet så länge han levde.  

 

Men därefter hände en hel del inom framför allt den politiskt radikala delen av den 

svarta medborgarrättsrörelsen i USA. Man påpekade att ‘neger’ betydde slav. På 

marknaderna för människoförsäljning köptes inte ‘slavar’ utan ‘negrer’. (Guillou 

2017)  

 

Det är många som kämpar för att bevara ordet neger och de försvarar litteraturen som till 

exempel Mark Twain och Tintin och de är upprörda över att folk vill ändra innehållet i många 

stora litterära verk. Guillou säger att om dessa författare, som tidigare nämnts, skrivit 

böckerna idag hade de inte använt begreppet neger.  
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Även Emil Arvidsson (2017) från Expressen skriver en artikel om Janne Josefsson och hans 

kritik mot biblioteken. Botkyrka kommun har sagt följande i ett pressmeddelande rörande 

detta:  

 

Bibliotek Botkyrka ägnar sig inte åt att bränna böcker. För att utrymmet i hyllorna ska 

räcka till krävs det att varje bibliotek i Botkyrka varje år gallrar motsvarande mängd 

böcker som de köper in. Det är en praktisk omöjlighet för ett folkbibliotek att ha alla 

böcker som givits ut i Sverige. (Arvidsson 2017) 

 

Justitieombudsmannen (JO) har även kritiserat Botkyrka kommun rörande beslut kring 

böcker. En person blev nekad både inköp och fjärrlån av två olika böcker på grund av att det 

strider mot deras verksamhetsplan och förvaltningens värdegrund. JO har kritiserat dessa 

handlingar. 

 

7.5 SVT och negerkungsdebatten 

I Aftonbladets artikel (Habul 2014) tar de upp en intervju med Paulette Rosas Hott som är 

försäljningschef för program och licensiering på SVT. Hon säger att hon är trygg i sitt beslut 

som hon fattade tillsammans med barnkanalens chef om att klippa bort vissa kränkande delar. 

“Vi hade en dialog med Saltkråkan, som förvaltar Astrid Lindgrens rättigheter, och de höll 

med oss. Vi skulle aldrig sända ett program idag där sådana uttryck används”, säger Rosas 

Hott (Habul 2014). SVT Nyheter frågar Nils Nyman som är VD på Saltkråkan AB om vad 

Lindgren hade sagt om förändringarna och han svarar: ”Absolut, det här gör inte historien 

sämre och det finns en chans att folk tar illa upp” (Habul 2014). Lindgren var noggrann med 

att ingen fick ändra hennes verk, men samtidigt var hon pragmatisk när det behövdes. I slutet 

av artikeln finns det en fråga till läsarna där de kan svara ja, nej eller vet inte på frågan: “Är 

det rätt att plocka bort rasistiska inslagen från Pippi Långstrump?” (Habul 2014). 16,67 % 

svarade ja, 80,28% svarade nej och 3,04 svarade vet inte och det totala antalet svar är 71,437 

personer. 

 

SVT hade en debatt 2014 som heter Rätt eller fel att ta bort “neger-kung”? där Inger Nilsson 

som spelade Pippi var med, liksom Johanna Piper som är förlagsredaktör och Sabina 

Rasiwala som är kommunikationsredaktör på SVT. Även Csaba Bene Perlenberg som är 

skribent och filmregissör, Fanna Ndow Norrby som är opinionsbildare och Lina Axelsson 
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Kihlblom som är utbildningschef var med och diskuterade. Två andra deltagare i debatten var 

Hampus (en i publiken) samt en kvinna från publiken (som inte sa sitt namn). Nilsson inleder 

debatten med att hon både är för och emot klippningen i serien. Hon tycker att det är konstigt 

att de klipper i originalverk eftersom det endast är regissören (i detta fall Olle Hellbom) som 

får klippa i filmen. Samtidigt anser hon att det är bra att ändra filmen då det är barn som tittar 

på den och idag har vi andra värderingar jämfört med för 45 år sedan. Nilsson berättar att hon 

använde begreppet neger när hon var barn och lekte och att det ordet inte hade någon rasistisk 

betydelse. Piper är emot klippningen i filmen på grund av att det handlar om två helt olika 

saker. Att bekämpa rasism är väldigt viktigt samtidigt som att klippa i originalverk är något 

helt annat. Hon kallar det för att tipp-exa. Har vi inte kvar historien så vi kan se hur det såg ut 

då, så kan vi inte se hur det ser ut idag eftersom det inte finns något att jämföra med. 

Rasiwala från SVT förklarar att det inte var något lätt beslut, men att utbudet från 

barnkanalen ska respektera alla samt att det ska ge barnen självförtroende. För att få göra 

klippningen i serien behövs det ett godkännande från Saltkråkan AB som äger rättigheterna 

för Lindgrens verk, vilket de fick. “Jag tycker att alla barn borde få ha rätt att ta till sig den 

här styrkan och glädjen och känna sig världsbäst av Pippi Långstrump” (SVT debatt 2014), 

säger Rasiwala. Piper svarar på detta genom att säga att vi inte ska ta ifrån barnen vår historia 

och att det är vi vuxna som har ansvar att leda barnen och ge dem en möjlighet att välja.  

 

Bene Perlenberg är emot själva klippningen och förklarar att han anser att SVT borde ha haft 

censurering som sista alternativ. Varför tror en att en blir en bättre människa av att tro att vi 

aldrig har varit dåliga? Han tycker inte att problemet är löst bara för att SVT har klippt bort 

vissa bitar. Rasiwala säger att “Här går ju vi in och tar ställning för barn och för mångfald 

och väljer att göra det på ett sånt här sätt” (SVT debatt 2014). Bene Perlenberg ifrågasätter att 

klippa i filmer och frågar om filmen i framtiden kan klippas på grund av djurmisshandel då 

när Pippi lyfter upp Lilla Gubben. Ndow Norrby tycker att klippningen är väldigt bra för att 

när hon var liten och tittade på Pippi kändes det inte alls bra. Hon tycker att det är konstigt att 

kalla klippningen i Pippi-serien för censur: “Du kan inte censurera något som redan har 

funnits i 45 år” (SVT debatt 2014). En kvinna vi inte vet namnet på tycker att en ska arbeta 

mot rasism i skolan och inte hemma, för då kan en ha ett kritiskt förhållningssätt. Hon säger 

vidare att denna ändring behövde göras eftersom det bryter mot SVT:s egna regler. Det är 

något som ändå skulle ha skett i framtiden. Ndow Norrby säger att begreppet neger var 

rasistiskt redan när Pippi-filmen spelades in, men Nilsson försvarar detta med att det var år 

1945 som första boken kom ut och att begreppet inte hade samma innebörd då. Det var några 
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år senare som filmen släpptes. För Nilsson var begreppet aldrig något rasistiskt på den tiden. 

“Asså man kan ju inte föra debatten utifrån ett antagande om att bara för att man är emot den 

här klippningen, den här censuren, är man för själva ordet” (SVT debatt 2014), säger Bene 

Perlenberg. Axelsson Kihlblom förklarar att när hennes barn tittar på Pippi och hon säger till 

dem att det där ordet får ni inte säga, blir det konstigt när barnens största idol säger det. Hon 

är för att ta bort det och att det är SVT:s ansvar att göra det. Nilsson säger att hon tror att de 

inte filmade när de åker till Söderhavet på grund av att det ansågs vara rasistiskt. Istället 

gjordes två andra filmer, Pippi på rymmen och Pippi på de sju haven. Idag hade nog 

Lindgren valt ett annat ord enligt Nilsson.  

 

I programmet Aktuellt som finns på SVT har de haft en debatt (2014) kring ändringen i Pippi. 

De som debatterar är Erik Helmersson som är skribent på Dagens Nyheter och Anna Munyua 

som är barnboksförfattare och lärare. Munyua tycker att det är helt rätt att Pippi-serien har 

klippts. 

 

Jag tycker att det är helt rätt att klippa för att det här är litteratur och det är film som 

riktar sig till barn och när det gäller barn så ska barn inte känna sig kränkta när dom 

ser på någonting i underhållningssyfte. Överhuvudtaget ska man inte kränka barn. 

(SVT Aktuellt 2014) 

 

Det är anledningen till varför hon tycker att det är helt rätt att ta bort scener och ändra i 

litteraturen som tar upp sådana ord. Helmersson tycker tvärtom, men förklarar att det finns 

goda skäl till varför de klipper i Pippi men om de är extremt goda kan han inte riktigt svara 

på. För honom är konsten viktig och han tycker att en inte ska peta i konst om det inte finns 

extrema anledningar till det.  

 

Men det öppnar för en väldigt svår principdiskussion, det öppnar för okej här har vi 

litteraturen i stort och här har vi barnlitteraturen. Vad ska klippas bort? Vad är 

kränkande för vem? Vem ska bestämma vad som ska klippas [...] Jag tycker att när 

det är tveksamheter så ska man aldrig nånsin ändra i konst utan upphovsmannen eller 

kvinnans medgivande. (SVT Aktuellt 2014) 

 

Munyua tar upp att det är en skillnad om det riktar sig till vuxna eller barn, eftersom barnen 

inte har samma förståelse som vuxna människor har. Hon menar att vuxna vet om att det 
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skrevs i en annan tid och att en inte hade samma förståelse nu som du. “Barn vet inte det här, 

dom saknar det filtret”, säger Munya och fortsätter med att barn blir ledsna av att höra ordet 

negerkung och när någon driver med dem genom att göra sneda ögon. Helmersson tycker att 

föräldrar ska uppmuntras att tala med sina barn och förklara för dem att Pippi skrevs i en 

annan tid och att vi idag inte använder såna ord, eftersom samhället har förändrats. Munyua 

håller inte med. Hon förklarar att det inte alltid är en förälder som tittar tillsammans med 

barnet. 

 

O, när jag är med, om jag är med, ska jag sitta och säga till mitt barn nu är det nån 

som säger nåt kränkande om hur du ser ut, om hur jag ser ut [...] men ta inte illa upp 

för så här var det förr. Så här tyckte folk om såna som dig och såna som mig. Hur ska 

det här barnet kunna förstå det. (SVT Aktuellt 2014) 

 

Munyua menar att barnen ska få välja själva om de vill se sånt när de är vuxna. Helmersson 

förklarar att om vi fortsätter på det sluttande planet kommer vi få ett samhälle där politiska 

personer kommer att ändra historien, till exempel att ta bort hela 70-talet eftersom det alltid 

finns något som folk blir kränkta av. Munyua menar att det ska finnas en grupp som ser 

igenom vartenda verk för att se om det stämmer överens med dagens värderingar. Detta 

tycker Helmersson blir problematiskt eftersom det ändå kommer att finnas grupper av 

människor som kommer känna sig kränkta. Han är rädd att litteraturen inte kommer att finnas 

kvar då, oavsett om det är för barn eller vuxna.  

 

7.6 Reaktioner på redigeringen i våra grannländer 

En studentuppsats skriven av Martin Kling handlar om filmatiseringen av Pippi Långstrump. 

Kling (2014) tar upp att en forskare vid namn Åberg menade att det har varit mycket debatt i 

början av 1990-talet om bland annat invandring och multikulturalism. Då kom en rädsla för 

att Sveriges nationella identitet skulle försvinna. “Som ett svar på denna rädsla kom man nu 

att inte minst inom svensk barnfilmindustri lägga en allt större vikt på att försöka återskapa 

en nostalgisk känsla runt det tidiga 1900-talet och det ‘förlorade folkhemmet’ “(Kling 2014, 

s. 11). Ökad nationalism och en ambition att bibehålla samt skydda kulturen i sitt eget land är 

inte enbart utmärkande för Sverige, eftersom vi har kunnat se detta i hela Europa beskriver 

Kling. 
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Det danska medieföretaget DR (Danmarks Radio) tar upp vad danskarna tycker om 

redigeringen i Pippi Långstrump. Där skriver Skov Jørgensen (2014) att DR Culture frågade 

deras användare om svenskar överreagerar om detta, och det gav 254 kommentarer som 

kritiserar svenskarnas beslut. Några av kommentarerna är:  

 

”Selvfølgelig skal Pippis far stadig være negerkonge......hvad tænker de svenskere dog 

på”, spørger brugeren Susanne til DR.,  

“- En typisk svensk overreaktion. Sverige er verdensmester i overdrivelse af politisk 

korrekthed”, skriver Bo Hansen.,  

“- Altså hvad er problemet en neger er en neger”, spørger brugeren Claus og mange 

andre giver ham ret.”,  

“- De er tossede, de svenskere. For det første er der intet racistisk i ordet neger, som 

blot betyder sort, for det andet afspejler det en anden tid, hvor mennesker af anden 

etnisk oprindelse var en eksotisk kuriositet”, skriver Carsten Peitersen. (Jørgensen 

2014) 

 

Några av danskarnas grundläggande argument är att det historiska kulturarvet inte ska ändras. 

En användare säger att det är ett problem att försöka skriva om historien så att den passar in i 

nutidens normer. Men det finns även de danskar som anser att det var rätt att redigera i Pippi. 

De ser inga problem med att ändra om eftersom det inte tar något från historien och kan 

hjälpa till att minska sociala klyftor i samhället på lång sikt. En annan användare tycker att 

Danmark kan lära sig något av Sverige när det gäller att ta bort det som är kränkande för 

andra, då de i Danmark inte har samma synsätt som Sverige (Jørgensen 2014).  

 

Elin Von Wright (2011) skriver i Svenska Yle utifrån Finlands syn på att ändra i litteratur. 

Barnlitteraturforskaren Maria Lassén Seger vid Åbo Akademi anser precis som Jan Hansson 

(VD för svenska barnboksinstitutet) att en inte kan ändra på allt i äldre böcker. Dessa böcker 

visar en avbildning från sin tid och det vore fel att strunta i historien genom att ändra om. 

“Men att lägga in ett förord eller ett efterord i en bok är en annan sak”, säger Lassén Seger. 

Von Wright (2011) skriver att debatten i Sverige har blivit stor men att det inte ser likadant ut 

i Finland. I artikeln beskriver Sara Ehnholm Hielm att de inte är lika moraliserande i 

barnlitteraturen.  
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I princip behöver man inte vara för politiskt korrekt inom barnlitteraturen. Det finns ju 

till exempel i våra barnböcker vuxna som röker och det är alldeles ok. Precis på 

samma sätt som för vuxna behöver det inte vara mer korrekt för att det är för barn. 

Det behöver inte vara präktigt bara för att det är för barn, säger Ehnholm Hielm. (Von 

Wright 2011) 

 

I norska Dagbladet skriver Thomas Prestø (2017) att en person har dömts för att ha sagt 

“«jævla neger» og «jævla nigger»”, vilket är den första domen men ändå finns det människor 

som argumenterar för ordets neutralitet. För 25 år sedan lyfte African Youth i Norge fram 

negerdebatten som fokuserade på jämlikhet och respekt samt samexistens. I denna debatt har 

Pippi delvis fått mycket plats. “Norsk-afrikanere blir stadig beskyldt for sensur og 

overfølsomhet, mens språkvitere og komikere unngår å snakke om fakta og historikk” (Prestø 

2017). Många ser begreppet neger som ett neutralt ord från sin barndom men är det verkligen 

så neutralt som vi tror, frågar Prestø. Det finns ingen grund som säger att neger har varit ett 

neutralt ord i Norge. I Illustreret Norsk Konversasjonsleksikon (H. Aschehoug & Co.) från 

1912 står det att rasen har en liten spridning och att genom slavhandeln har den överförts till 

Amerika (Prestø 2017).  

 

NRK kan kallas Norges motsvarighet till SVT och de vill också klippa bort det rasistiska i 

Pippi-serien. Hanna Haug Røset och Rune Thomas Ege (2014) skriver att programchefen för 

NRK Super, Hildri Gulliksen, säger att en ny version av serien även kommer att sändas i 

Norge.  

 

NRK Super ønsker å inkludere alle barn. Vi setter derfor pris på de endringene som er 

gjort. Vi ønsker ikke at noen skal føle seg støtt av det vi sender. At man oppdaterer og 

moderniserer i en slik sammenheng, mener vi er en fin ting, sier hun til VG. (Haug 

Røset och Thomas Ege 2014) 

 

Denna ändring sker 45 år efter att serien sändes första gången och ljud- och bildkvaliteten 

förbättras innan den släpps på DVD. Chefen för antirasistcentrum, Rune Berglund Steen, tror 

att denna ändring är en anpassning till dagens värderingar.  

 

I dag er det slik at mange barn som ser barne-tv vil ha asiatisk eller afrikansk 

bakgrunn. Ved å ta bort et par scener og ord kan vi gjøre det mindre ubehagelig og 
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rart for dem. Barn som ser Pippi vil ikke skjønne at slik tenkte vi for mange år siden, 

men ikke nå lenger. For dem vil det kunne oppleves som at Pippi gjør narr av dem 

(Haug Røset och Thomas Ege 2014).  

 

7.7 Astrid Lindgrens egna ord om begreppet neger 

Expressen (Edström 2014) publicerade en artikel som visar två uttalanden från Lindgren där 

hon själv berättar vad hon tycker om rasism, nationalism och fördomar. Dessa uttalanden 

kommer från en personlig intervju av Elisabeth Frankl. som gjordes 1970. Lindgren sa så här 

under intervjun:  

 

Ja, jag skulle ta bort en massa idiotier. [...] Spiksäkert är det att jag inte skulle göra 

Pippis pappa till negerkung! En vit kille som kommer till Söderhavet och sätter på sig 

bambukjol [!] Men det är ju inte så att jag tänkte att vi är så överlägsna dom svarta så 

att om vi kommer till Söderhavet blir vi genast kungar. Det är några som har tyckt att 

detta var en sådan oerhörd rasism. (Edström 2014)  

 

Om Lindgren hade skrivit boken flera år senare hade hon inte gjort Pippis pappa till 

negerkung, utan formulerat det annorlunda. “Vad dom än kan säga om mig personligen, om 

de tror att jag har några som helst rasistiska tendenser så är det fel. Och det hade Pippi inte 

heller. Men tiderna har ändrats och i dag skulle jag inte gjort honom till negerkung. Han 

skulle antagligen vara sjökapten eller pirat” (Edström 2014). Här visas att begreppet har fått 

en annan innebörd idag än när boken skrevs. Karin Fallenius (2014) från SVT tar även upp 

denna intervju med Lindgren och refererar till Expressen. De har lagt in citat från intervjun 

som visar vad Lindgren tycker om användningen av begreppet neger i böckerna och att hon 

skulle ha gjort annorlunda idag än för 44 år sedan. Det var SVT:s beslut att redigera tv-serien 

efter stora diskussioner om att vissa delar anses kränkande.   

 

Karin Nyman som är rättighetsinnehavare till Astrid Lindgrens verk har skrivit ett förord till 

nya upplagor efter 2005 som beskriver anledningen till revideringen. I brevet står det 

följande:  
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Till Läsaren 

De tre böckerna om Pippi Långstrump skrevs 1945, 1946 och 1948. En hel del av det 

som finns i Pippis värld är typiskt för den tiden och okänt för barn som läser böckerna 

på 2000-talet. Som skurlov och hembiträden, livstycken och fiskleverolja, barn som 

inte får säga du till sin fröken. 

På 1940-talet var negrer det vedertagna svenska namnet på människor med svart 

hudfärg som levde i andra världsdelar än vår. Det bodde just inga svarta människor i 

Norden, mycket få svenska barn hade sett några i verkligheten, och TV fanns inte än. 

”Negrer” var exotiska. 

På 2000-talet har ordet neger kommit att uppfattas som så förolämpande att utgivarna 

av Pippi Långstrump-böckerna har tvingats fråga sig om de bör rensa bort ordet ur 

texten överallt där det förekommer. Byta ut det, skriva om. Pippi skulle då exempelvis 

inte säga: ”Min mamma är en ängel och min pappa är en negerkung” till Tommy och 

Annika, utan – ja, vad tycker vi att hon skulle säga? 

Saken är inte riktigt så enkel som man kanske kan tro. 

Pippi kan förstås aldrig göras till ett 2000-talsbarn. Och det har alltid varit en 

omöjlighet att få henne att uppträda lämpligt. Själva vanvördigheten rår ingen på. 

Däremot kan vi inte se att hon någonstans i böckerna uppträder fördomsfullt. 

Vi som är Astrid Lindgrens rättighetsinnehavare efter hennes död har inte velat medge 

en modernisering av hennes Pippi Långstrump-böcker. 

Karin Nyman 

Saltkråkan AB (Gustafsson 2006) 

 

Emmelie Wallroth (2015) skriver en artikel i Metro som tar upp förändringarna i Pippi-serien 

samt en intervju i DN med Karin Nyman (Astrid Lindgrens dotter). Nyman har varit den 

person som har skjutit upp ändringarna. “Vi har diskuterat det i flera år och jag har varit den 

som mest har bromsat en ändring. Men jag har varit lite för gammal tidigare”, säger hon 

(Wallroth 2015). Hon ansåg att begreppet neger hörde till historien och att det därför kunde få 

stå kvar, men nu har hon ändrat sig. Negerordet kan inte stå kvar i Pippi-böckerna eller i 

serien eftersom det skadar och kränker barn. 
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8 Diskussion 

I upplagorna från 1992, 2003 och 2016 har vi sett en stegvis förändring som har skett 

samtidigt som samhällets värderingar har ändrats. Vi har endast undersökt de uttryck där 

begreppet neger förekommer i de olika upplagorna, eftersom det är den största förändringen i 

böckerna och i tv-serien. I utgåvan från år 1992 förekommer neger ofta och sammansatt med 

andra ord, som till exempel negerkung, negerprinsessa och negerlerhydda. År 1993 ville 

Lindgren revidera böckerna på grund av att begreppet neger började ses som rasistiskt. I 

upplagan från år 2003 ser vi några av ändringarna som har gjorts, men att ordet inte har 

ändrats i hela boken. Vi vet inte varför Lindgren inte har tagit bort neger i hela boken utan 

valt att bara ändra vissa ord. Negerön, negerprinsessa, negeraktigt och negerlerhydda är några 

av orden som har ändrats medan negerkung, negerkungskläder och kurreduttnegrerna finns 

kvar i boken. När en ny upplaga kom ut 2016 hade alla ord med begreppet neger tagits bort, 

och det grundade sig i att serien blev ändrad 2014 med den efterföljande debatten. SVT valde 

att redigera Pippi-serien 2014 på grund av att inget barn ska behöva känna sig kränkt. De 

klippte bort ordet neger och den delen när Pippi gör narr av kineser. Denna klippning skapade 

en stor debatt på grund av att en del människor anser att en inte ska ändra i originalverk och 

vissa tycker att det är onödigt att ta bort begreppet neger. Utifrån beskrivningen av begreppet 

neger i Sverige och i USA kan vi se att det ursprungligen hade en annan betydelse. Speciellt 

ordet negro som syftade till medborgare i Afrika söder om Sahara (www.dictionary.com). 

Under den tiden från att vi började använda ordet neger har dess innebörd blivit mer och mer 

kränkande, vilket har lett till dessa ändringar i Pippi Långstrump. 

 

I Borås blev ett bibliotek polisanmält på grund av att de lät en förskola lyssna på en gammal 

ljudbok om Pippi där begreppet neger förekommer. I och med att bibliotek oftast behåller 

gamla versioner av böcker, kan det förekomma att det krockar med förskolans värdegrund. Vi 

tror att det inte var bibliotekets avsikt att denna incident skulle ske. Bibliotek kan inte anpassa 

sig efter allas olika värderingar eftersom det inte är deras ansvar, men däremot kan 

biblioteket och förskolan ha en dialog innan. Wennberg (2014) anser att det är helt rätt att 

ändra i serien och i böckerna på grund av att barn blir kränkta. Hon säger att alla har ett 

ansvar att förbättra samhället och att år 2014 ska inte en ‘normalintelligent’ människa 

använda begreppet neger. Detta är något som Enhörning Singhateh (2014) även ställer sig 

bakom och hon förstår inte varför andra människor vill behålla ordet negerkung när det finns 

så många som tar illa upp. Detta är något som kunde ha förekommit under sagostunden på 

http://www.dictionary.com/
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biblioteket i Borås eftersom många barn hade olika etniciteter i den gruppen. Men som tur var 

blev inte situationen så allvarlig vad vi vet. Enhörning Singhateh berättar om sina personliga 

erfarenheter om när hon har läst Pippi för sina egna barn. Hon anser att det är lättare att 

hoppa över när begreppet neger dyker upp i böckerna men desto svårare i serien, vilket har 

förvirrat hennes barn. Vi tror att detta kan bli svårt för de som är föräldrar att förhålla sig till, 

men de måste vara medvetna om vad den innehåller innan barnen tittar på serien. 

 

Tagesson (2011) och Hansson (2011) tar upp Dr Eske Wollrad som säger att böckerna inte 

visar dagens verklighet utan bara den vita världen från förr. Det finns många exempel i 

böckerna som visar tecken på rasism. Utifrån analysen kan vi se att Lindgrens tanke inte var 

menat som något rasistiskt, även om vissa idag kan ha svårt att förstå det på grund av att de 

inte levde på den tiden. Wollrad ser ändå mycket positivt i böckerna som till exempel Pippi 

som en stark karaktär. Som förälder kan en välja att hoppa över kränkande ord eller förklara 

hur det såg ut på den tiden enligt Wollrad. Många som argumenterar för att ändra i Pippi 

kritiserar endast begreppet neger och inte själva berättelsen. 

 

Guillou (2017) skriver en artikel om Janne Josefsson som anser att Sverige bränner böcker på 

bokbål. Han utgår då från Pippi-böckerna och säger att biblioteken har bränt dem, vilket inte 

har skett enligt Guillou. Vi tror att detta skulle kunna vara en reaktion över att biblioteken har 

nyare utgåvor framme medan de har plockat bort de äldre versionerna. Begreppet var mer 

neutralt före 1968, då personer som Göran Palm och Martin Luther King som var ledare för 

den svarta medborgarrättsrörelsen i USA använde neger oberört. Det här visar på att även 

kända personer har använt sig av ordet neger förr i tiden och ingen har direkt reagerat på det.   

 

Alstermark (2014) skriver en artikel där flera personer diskuterar redigeringarna. 

Bibliotekarien Alle Eriksson har svårt att förstå varför en väljer att trycka böcker som kränker 

andra, men samtidigt vill hon att originalutgåvan ska finnas kvar. Vi tolkar det som att hon 

tycker att det är konstigt att en fortsätter att trycka nya upplagor med kränkande begrepp så 

sent som i alla fall 2003. Författaren Qaisar Mahmood tycker att en inte ska ändra, antingen 

förklarar en begreppet för barnen eller så köper en inte böckerna alls. Varje människa har ett 

val att köpa en bok eller inte och välja hur en ska använda den. Han vill dock ha kvar 

böckerna i utbildningssyfte. Genom att ha det i utbildningssyfte kan en visa barnen hur det 

har sett ut förr. Rönnberg (2016) jämför innebörden av begreppet neger under 40–60-talet 

med dagens värderingar. Hon tycker att det är konstigt att andra länder har översatt neger till 
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kannibal men att vi i Sverige har valt att behålla begreppet neger. Vid översättning kan det ha 

varit så att de länderna anser att neger är rasistiskt och valt ett annat ord. Vi anser att ordet 

kannibal också kan vara problematiskt. Resultatet kan bli att vi ser på människor långt borta i 

andra kulturer som kannibaler. Anledningen till att Sverige inte har ändrat tidigare beror på 

att det måste godkännas av rättighetsinnehavaren, vilket inte skett förrän 2014. Även om 

Pippi är antirasist så kan hennes agerande ses som rasistiskt enligt kritikerna. Vi ser Pippi 

som en person som inte vill någon annan något illa, men att hennes beteende kan ses som 

rasistiskt nu kan bero på att en hade ett annat synsätt på den tiden.  

 

I SVT:s debatt år 2014 var Inger Nilsson med och hon försvarade Lindgren eftersom när hon 

var liten hade inte begreppet neger någon rasistisk betydelse. Nilsson säger att det bara är 

regissören som får klippa i originalverk. Hon tror att Lindgren hade valt ett annat ord idag 

och att anledningen till varför det inte blev någon film efter den första, var antagligen på 

grund av att det ansågs vara rasistiskt. Därför kom det istället två andra filmer. I analysen har 

vi tagit vi upp vad Lindgren själv tänker om att ändra begreppet och hon har själv sagt att hon 

inte skulle använt begreppet neger idag. Johanna Piper är emot ändringen av serien, eftersom 

vi inte kan jämföra med hur det såg ut då med dagens samhälle. Hon tycker inte att en ska ta 

ifrån barnen vår historia och att det är vi vuxna som har ansvar över att förmedla detta. 

Rasiwala från SVT förklarar varför de har klippt i serien, vilket är för att barnkanalen ska 

respektera alla och ge barnen självförtroende. Perlenberg är också emot klippningen. Han 

tycker inte att problemet är löst bara för att SVT tar bort vissa bitar. Han undrar vad som 

kommer att klippas bort i framtiden. Vi ställer oss kritiska till hans påstående. Självklart löser 

sig inte ett problem när de tar bort en sak, men det är ändå ett steg i rätt riktning mot ett mer 

jämställt samhälle. Ndow Norrby tycker att det är bra att de klipper i serien och hon anser att 

begreppet neger var rasistiskt redan när Pippi skrevs. Vi ifrågasätter vad hon grundar detta på 

eftersom hon själv inte levde när Pippi skrevs eller om hon har gjort en egen tolkning när hon 

har läst och hört om den tiden. En kvinna i publiken, vars namn vi inte vet, är för 

klippningen, delvis för att det bryter mot SVT:s regler och hon tycker att en ska arbeta med 

rasism i skolan och inte hemma. När barnen är hemma ska de inte behöva få en 

historielektion utan vi håller med om att skolan kan ta upp det ämnet. Även Axelsson 

Kihlblom tycker att det är bra att klippningen har skett och hon har samma argument som de 

andra som är för klippningen. 
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I Aktuellt år 2014 var det också en debatt om ändringen i Pippi-serien. Munyua tycker att det 

är rätt att klippa eftersom det riktar sig till barn medan Helmersson inte håller med för att för 

honom är konsten viktig. Han säger att han förstår varför de har ändrat, men att det kanske 

inte finns extrema skäl till det. Om barn känner sig kränkta och förlorar självförtroende av en 

karaktär i en film eller bok, så undrar vi vad som hade behövts för att det ska räknas som 

extrema skäl? Munyua säger att det är skillnad om det riktar sig till vuxna eller barn, eftersom 

barn inte har samma förförståelse och kan därför ta illa upp medan Helmersson anser att 

föräldrarna ska ta ansvar att förklara för barnen att Pippi skrevs i en annan tid. Munyua vill 

att det ska finnas en grupp som tittar igenom varje verk så att det stämmer med dagens 

värderingar, vilket Helmersson anser är problematiskt. Det kommer alltid finnas människor 

som kommer känna sig kränkta. Vi håller med Helmersson om detta då det känns orimligt att 

gå igenom alla verk för att anpassa dem till idag. Det är svårt att anpassa alla verk till alla 

människor.  

 

I en intervju 1970 säger Lindgren att hon skulle ha skrivit boken annorlunda då. Tanken var 

inte att det skulle vara rasistiskt men samhället förändras och Lindgren hade nog gjort Efraim 

till sjökapten eller pirat istället. Lindgrens dotter Karin Nyman skrev ett förord som förklarar 

att Pippi inte är ett barn från 2000-talet och varför böckerna är skrivna som de är. Det tog ett 

tag innan Nyman valde att ändra i Pippi för att hon ansåg att det hörde till historien, men att 

hon ändrade sig. Vi tänker att för de som levde när Pippi skrevs kan det vara svårare att vilja 

ändra på originalen eftersom de själva använde begreppet utan en rasistisk innebörd. De som 

är uppvuxna när begreppet neger har blivit ett kränkande ord kanske inte har samma tänk och 

inte förstår hur en kan vilja ha kvar ordet i serien och böckerna. Kling (2014) skriver om 

forskaren Åberg som säger att en vill behålla kulturen i sitt egna land för att en var rädd att 

Sveriges identitet skulle försvinna. Detta är en av anledningarna till att vissa som vi har sett 

inte vill att en ska ändra i Pippi, för att behålla kulturen och historien. Det kan bli en svår 

avvägning av hur en ska förhålla sig till äldre verk som kan innehålla delar som inte passar in 

i dagens värderingar.  

 

En del danskar kritiserar svenskarnas beslut. Deras argument är att det historiska kulturarvet 

inte ska ändras. Det finns vissa som tycker att det är rätt att ändra i Pippi och att Danmark kan 

lära sig något av Sverige. Dessa olika åsikter kan bero på att Sverige och Danmark inte har 

samma syn på att ändra i litteratur, men det verkar ändå som att många tycker att det var rätt 

beslut. Finland tycker inte att en ska ändra i äldre böcker på grund av historiska skäl. Det är 
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bättre att lägga in ett förord eller ett efterord. I Finland finns det barnböcker där till exempel 

vuxna röker. Anledningen till att det finns böcker med sådant innehåll är att vissa anser att 

det inte behöver vara präktigt bara för att det är barn som läser. Här kan vi se att en del i 

Finland har ett helt annat synsätt än i Sverige. I Norge har personer blivit dömda för att ha 

sagt ‘jävla neger’ men många anser att det är ett neutralt ord från när de själva var barn. Dock 

finns det inget som säger att det har varit neutralt. NRK i Norge vill också klippa bort det 

rasistiska i Pippi-serien för att alla barn ska känna sig inkluderade. Norge verkar ha samma 

värderingar som Sverige kring att försöka få bort rasismen genom att ändra barnfilmer och 

böcker. Ett land står dock inte för en åsikt, utan i landet finns det många olika tankar och 

åsikter. Men till största del vill de bekämpa rasismen. 

 

8.1 Slutsats 

De grundläggande argumenten för att ändra i Pippi är att barn inte ska känna sig kränkta och 

ska inkludera alla människor. Argumenten emot att ändra är att en inte ska klippa i 

originalverk och att en vill behålla den historiska delen. Ett annat viktigt argument är att det 

kan vara farligt att ändra historien eftersom en inte kan veta vem som vill ändra i framtiden. 

Om det till exempel skulle bli diktatur riskerar hela historien att skrivas om utifrån 

makthavarnas intresse. Ändringen i både serien och böckerna påverkar inte handlingen och 

trots att nya utgåvor är reviderade finns originalet fortfarande kvar.  
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