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The purpose of this paper has been to examine various ethnic stereotypes in two Swedish film 

adaptations of Astrid Lindgren’s character Pippi Longstocking. I have used a semiotic content 

analysis and postcolonial theory to investigate: 1) how the ethnic groups are represented in the 

different materials, 2) if there is a hegemonic relationship between the foreign group and 

one’s own group, 3) whether there has been a "decolonization" during the twenty years that 

separate the two films. This study has shown that, in the 1949 adaptation, primarily Africans 

were produced in a negative light and as biologically inferior in relation to the whites. 

Furthermore, other ethnic groups, such as Indians, Egyptians, Brazilians, and Danes, were 

portrayed as scared, alien or different. However, the TV series of 1969 permeates with a 

greater sense of racial tolerance than its predecessor and, despite remnants of racial 

stereotyping, the overall tone of the later adaptation feels more progressive. 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 

1.1. Inledning 

Den senaste tiden har varit turbulent vad gällande frågor om kultur och tradition och ämnet 

har diskuterats flitigt i olika massmedier. Först hade vi 2012 den s.k. ”tårtaffären” där f.d. 

kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skurit upp en tårta liknande en schabloniserad 

afrikansk kvinna, därefter skulle seriealbumen om Tintin rensas ut från Kulturhusets 

bibliotekssamlingar i Stockholm, och slutligen omklippningen av Kalle Anka på julafton där 

en svart docka och en nidbild av en stereotypiserad jude klipptes bort.1 Vad skulle komma 

härnäst?  

Pippi Långstrump kommer inte längre att kalla sin pappa ”negerkung”, utan bara kung. Hon 

kommer inte heller att leka ”kines” genom att sträcka ut huden runt ögonen. Inför nyutgåvan av 

serien ”Här kommer Pippi Långstrump” har SVT valt att klippa bort "stötande" scener, uppger 

SVT Kulturnyheterna.
2
  

Aftonbladet 2014-09-29 

Detta var ingressen till Aftonbladets artikel som publicerades strax efter att SVT gått ut med 

att de bestämt sig för att inför nyutgåvan av den folkkära tv-serien om Pippi Långstrump 

(1969) klippa bort scener som kan uppfattas som både stötande och rasistiska gentemot andra 

kulturer och etniska grupper. Detta skulle mötas med minst sagt blandade känslor hos 

människor. Var nu måttet rågat? En mätning som gjordes i samband med artikeln visade att 

82% av de nästan 25 000 deltagande menade att det var fel att klippa bort de rasistiska 

inslagen.3 Men varför blir vuxna människor egentligen så upprörda över att några få sekunder 

klipps bort i en barnklassiker? Denna uppsats ska med hjälp av postkolonial teori undersöka 

hur olika etniska stereotyper framställs i filmatiseringarna av Pippi Långstrump. 

Förhoppningsvis ska den också kunna tillföra en större helhet och förståelse i detta så 

dagsaktuella forskningsfält.  

 

                                                           
1 Metadebatten om rasism. Vad vill du klippa bort om 50 år? – 
http://ulfbjereld.blogspot.se/2012/12/metadebatten-om-rasism-vad-vill-vi.html (hämtad 2015-01-03) 
2 SVT tar bort rasismen ur Pippi – http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19612402.ab (hämtad 2014-12-21) 
3 Het debatt om Pippi i sociala medier – http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article19613533.ab (hämtad 
2014-12-25) 

http://ulfbjereld.blogspot.se/2012/12/metadebatten-om-rasism-vad-vill-vi.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19612402.ab
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article19613533.ab
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1.2. Problemformulering och syftesbeskrivning 

Dagens migrationspolitiska klimat i Sverige, men också övriga Europa, omgärdas av diverse 

stereotyper och fördomar om andra folkgrupper, och man har bara under de senaste 

årtiondena kunnat se en kraftig framväxt av främlingsfientliga partier. Frågor kring bl.a. ras, 

ursprung och etnicitet är högst aktuella på partiprogrammen och även i universitetsvärlden har 

man fått ett förnyat intresse för begrepp och teorier som kolonialism, rasism och orientalism 

etc.  

Massmedier så som film, tv, radio och internet har länge fått agera verktyg för att, om än 

omedvetet, förmedla och spä på dessa stereotyper och fördomar. Massmedia som 

ämnesområde har på senare tid blivit väldigt populärt att studera inom många akademiska 

institutioner, vilket då också visar att ämnet är av största relevans. Jag har med tanke på den 

samtida debatten om, och uppståndelsen över, restaureringen och omklippningen av tv-serien 

Pippi Långstrump (1969) valt att fördjupa mig i diskussionen och följa utvecklingen från dess 

början. Vad finns det egentligen för stereotyper och koloniala strukturer? Jag har inte kunnat 

finna någon akademisk förklaring och dokumentation om hur etniska stereotyper framställs i 

den första filmen om Pippi Långstrump och därför tänkt att med hjälp av postkolonial teori 

undersöka just etniska stereotyper och hur de framställs samt göra en jämförelse med 

originalversionen av den nu omdebatterade tv-serien.  

Min frågeställning lyder: 

1. Vilka etniska stereotyper framställs i de båda materialen? 

2. Finns det några givna maktförhållanden mellan egengruppen och främlingsgruppen? 

3. Kan man se en progressiv utveckling av avkolonialisering mellan de båda materialen? 

Min hypotes är att man i det tidigare materialet finner en större mängd etniska stereotyper, 

koloniala strukturer och en tydligare dikotomi mellan egengruppen och främlingsgruppen. 

Detta eftersom det första materialet ligger närmare i tiden till påbörjade ”avkolonialiseringen” 

i världen och att samhällets mentalitet ännu inte hunnit anpassa sig till ett mer (efter)kolonialt 

tankemönster. Jag tror däremot inte att det behöver betyda att vi nu är inne i en permanent 

avkolonialisering med tanke på att man över tid har kunnat konstatera att utvecklingen vad 

gäller främlingsfientlighet och rasism svänger fram och tillbaka.  
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2. MATERIAL OCH METOD 

2.1. Materialbeskrivning 

Det källmaterial jag har använt mig av i undersökningen är en film respektive tv-serie om 

Pippi Långstrump och har erhållits från SMDB (Svensk mediedatabas) vilket är söktjänsten 

för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar: 

 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949)4 

 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, 

Sverige/Förbundsrepubliken Tyskland (1969)5 

 

Pippi Långstrump (1949) var den första filmen som gjordes om Pippi Långstrump, och den 

hade premiär den 9 december 1949 på biografen Royal i Stockholm.6 Detta var bara fyra år 

efter Astrid Lindgrens första bok om Pippi Långstrump först visats upp för världen. Filmen 

baserades på denna förlaga och regisserades av Per Gunvall, huvudpersonen Pippi 

Långstrump spelades av den 26-åriga finlandssvenska skådespelerskan Viveca Serlachius. 

Filmen blev en katastrof och Astrid Lindgren ska förtvivlad ha kommenterat hur hon tyckt att 

”hennes bok hade förvanskats och filmen smögs barmhärtigt bort från biograftablån”.7  

Därefter skulle det dröja 20 år innan en ny filmatisering om Pippi Långstrump kom till 

stånd och denna gång skulle författarinnan Astrid Lindgren själv vara delaktig och stå för 

manusarbetet. Hennes böcker hade nu slagit utomlands och i slutet på 1960-talet fanns det 

många både svenska och utländska intressenter som ville göra anspråk på nästa Pippi 

Långstrumpfilm.8 Den 4 augusti 1967 blev det klart att den svenske regissören Olle Hellbom 

som tidigare regisserat flera andra av Astrid Lindgrens filmer skulle få regissera och kort 

därefter började det långa förarbetet. Istället för en film kom Pippi Långstrump (1969) att 

resultera i en svensk/tysk tv-produktion som sträckte sig över 13-stycken avsnitt.9 Avsnitten 

klipptes senare om till en långfilm med namnet Här kommer Pippi Långstrump (1973) och 

                                                           
4 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949). 
5 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969). 
6 Svensk Filmdatabas - http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=4278&type=MOVIE&iv=Shows 
(hämtad 2015-02-01) 
7 Karlsson, Petter & Erséus, Johan, Från snickerboa till Villa Villekulla: Astrid Lindgrens filmvärld, Forum, 
Stockholm, 2004, ss. 68-69. 
8 Ibid., s. 70. 
9 Ibid., s. 77. 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=4278&type=MOVIE&iv=Shows
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däremellan producerades ytterligare två filmer om Pippi Långstrump: Pippi Långstrump på de 

sju haven (1970) och På rymmen med Pippi Långstrump (1970).10 

 

2.2. Avgränsningar 

Några nödvändiga avgränsningar som jag tvingats göra har varit att endast undersöka två 

material. Det hade naturligtvis varit spännande att vidga min undersökning till att omfatta alla 

filmatiseringar om Pippi Långstrump vilket skulle bringa ett mer tidsövergripande perspektiv. 

För att få en ytterligare tyngd i undersökningen hade det också varit bra att undersöka Astrid 

Lindgrens skriftliga förlaga som ligger till grund för filmatiseringarna men i och med att 

denna kandidatuppsats bara omfattar 15 hp (högskolepoäng) har det helt enkelt inte funnits tid 

att undersöka ett så omfattande material. Jag har av tidsbrist också valt att inte granska mitt 

material utifrån ett genusperspektiv som också ofta ingår som en del av den postkoloniala 

teorin.  

 

2.3. Val av metoder 

När man väljer metod är det viktigt att tänka på vad det är för slags material som ska 

undersökas. Först och främst brukar man skilja på kvarlevor och berättande källor när man 

väljer sin metod. I mitt fall är det audiovisuella medier dvs. en film och en tv-serie som är 

grunden i min studie. Detta är två exempel på kvarlevor eller ”lämningar” från ett förflutet 

som blir källor först efter det att man ställt en fråga till materialet.11 Eftersom min 

undersökning i större grad inte ämnar att mäta kvantiteter utan helt är beroende av 

fördjupning i, och tolkningar av källmaterialet rör det sig alltså om en kvalitativ metod och 

inte en kvantitativ.12 

 

2.3.1. Semiotik 

Den kanske mest använda metoden när det gäller tolkning av film och tv-serier är vad man 

brukar kalla för semiotiken, vilket betyder teckenlära eller teckenteori.13 Det första man bör 

                                                           
10 Pippi Långstrump: Filmer och TV-serier – http://sv.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump (hämtad 
2015-01-03) 
11 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 163. 
12 Bjarne Larsson, Gabriela (red.), Forma historia: metodövningar, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 215. 
13 Kjørup, Søren, Semiotik, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 9. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump
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veta gällande semiotiken är att man brukar tala om olika språk. Det finns här två olika 

bemärkelser: vida och snäva språk. Den danske forskaren och filosofen Søren Kjørup 

förklarar skillnaderna mellan dessa och menar att den vida betydelsen omfattar alla former av 

uttrycks- eller kommunikationsmedel, medan den snäva betydelsen riktar sig mer mot vad vi 

kanske vanligtvis kallar för språk, nämligen verbalspråken och det skrivna ordet.14 Oavsett 

om ett språk är av den vida eller snäva sorten är det uppbyggt av olika system och 

sammansättningar av tecken. Ett tecken kan ha olika form (att rabbla upp alla hade varit ett 

omöjligt projekt) men de mest kända är t.ex. ord, materiell kultur, ljud, bilder, olika skyltar 

och ikoner, allt det som vi människor tänker och gör etc. Det semiotiska tecknet består 

sedermera av två sidor: denotativa och konnotativa. Den denotativa sidan eller 

”uttryckssidan” beskriver det visuella medan den konnotativa sidan eller ”innehållssidan” är 

det man tolkar dvs. förhållandet mellan det underliggande tecknet (alltså den denotativa sidan) 

och ett överordnat innehåll.15 Dessa tecken styrs i sin tur av en rad olika ”regler” eller koder. 

För att enklast förklara samspelet mellan tecken och koder skulle man kunna likna språket 

med en diskurs. Om man inte förstår koderna kan man inte tyda tecknen som existerar inom 

diskursen och resultatet blir att missförstånd kan uppstå.16 Det är därför man ibland kan råka 

ut för vad man kallar för ”kulturkrockar” när man åker utomlands på semester eller träffar 

människor från andra kulturer.  

 

2.3.2. Innehållsanalys 

Den andra metoden och den mest relevanta för min uppsats kommer att vara en 

innehållsanalys. Arthur Asa Berger beskriver innehållsanalysen som en empirisk vetenskaplig 

metod som involverar en mätning av något i en form av kommunikation.17 Med hjälp av 

semiotiken kommer jag i led med min teoretiska ansats välja ut ett antal relevanta scener i de 

båda materialen för att sedan fokusera på de denotativa och konnotativa tecknen göra en 

kvalitativ och hermeneutisk tolkning. Helheten är vad jag har valt att kalla för en ”semiotisk 

innehållsanalys”. Berger menar vidare att en sådan typ av analys även kan ge viss insikt i vad 

personerna som skapade alt. mottog filmen och tv-serien hade för tidsaktuella värderingar. 

                                                           
14 Kjørup, Søren, Semiotik, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 15. 
15 Ibid., ss. 20-21. 
16 Berger, Arthur Asa, Media analysis techniques, 3. ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2005, ss. 11-16. 
17 Ibid., s. 133. 
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Han skriver också att innehållsanalysen som metod är extra användbar när det kommer till 

historiska och komparativa undersökningar.18  

 

2.4. Genomförande 

Uppsatsens undersökningsmetod kommer att se ut såhär: 

1. Bearbeta materialet 

2. Utföra en semiotisk innehållsanalys 

3. Slutsats 

4. Didaktiskt reflektion om att arbeta mot främlingsfientlighet i skolan 

 

2.5. Kritisk reflektion över metodvalen 

I efterhand kan jag konstatera att båda mina metodval har varit väl befogade då det visade sig 

att semiotiken och innehållsanalysen kompletterade varandra på ett utomordentligt sätt vilket 

har låtit mig fokusera på inte bara det enskilda tecknet, utan även en större helhet i materialet. 

Det finns dock ett par saker som jag skulle vilja uppmärksamma vad det gäller mitt arbete. 

Det första är att det är närmast omöjligt för en forskare eller uppsatsförfattare att vara helt och 

hållet objektiv när det kommer till sitt skrivande. Antingen om det är medvetet eller 

omedvetet påverkas resultatet av de val man gör under resans gång. Vilka källor vill jag 

undersöka? Vilken metod ska jag använda? Vilka väljer jag bort? En annan sak som är viktigt 

att tänka på är man ofrånkomligen påverkas av sin samtids värderingar, den kultur eller 

diskurs man tillhör, historiesyn och historiemedvetande. Detta gör det därför problematiskt för 

mig att säga att just min tolkning skulle vara den enda rätta och den skulle vara representativ 

för alla människor. Det enda jag med säkerhet kan konstatera är att jag har använt mig av det 

här materialet, dessa metoder och teorier, för att komma fram till min tolkning och mitt 

resultat.   

                                                           
18 Berger, Arthur Asa, Media analysis techniques, 3. ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2005, ss. 133-135. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1. Postkolonialism 

Den postkoloniala teorin kommer användas genom hela uppsatsen och är förutom en 

förförståelse av den historiska kontexten och forskningsfältet det verktyg som mest präglar 

min analys. Med hjälp av postkolonial teori ska jag undersöka och ifrågasätta de etniska 

stereotyper och koloniala hegemonier som framställs i mitt material.  

För att kunna förstå innebörden av det aningen diffusa begreppet postkolonialism är det en 

bra början att först gå igenom vad kolonialism är för någonting. Det första man kanske tänker 

på när man hör kolonialism är Västeuropas erövringar och exploatering av Afrika, Nord- och 

Sydamerika men detta är dock inte hela sanningen. Ordet kolonialism härstammar från latinet 

och betyder bosättning, vilket har varit ett återkommande inslag genom hela mänsklighetens 

historia. Det problematiska med ordet är att dess innebörd inte nämner någonting om de 

människor som redan levde där tidigare (om platsen var bebodd vill säga). Men som tidigare 

nämnt följdes denna ”bosättning” och omformning av samhällen oftast med krig, folkmord, 

förslavning, plundring och handel samt förhandlingar och utbyten mellan kolonisatörer och 

koloniserade.19  

Inom marxistisk teoribildning brukar man tala om två olika typer av kolonialism; 

förkapitalistisk innebär tiden runt 1500-talet med England i centrum, och en andra som 

inrättades parallellt med industrialiseringen i Västeuropa med start i slutet av 1700-talet.20 

Distinktionen mellan dessa brukar ibland dras genom att kalla den senare typen för 

imperialism men detta är inte helt rätt eftersom de flesta (efter)kapitalistiska samhällen har 

sina rötter i det förkapitalistiska. Ania Loomba gör en enklare förklaring och särskiljer 

begreppen genom att istället för en tidslig distinktion använda sig av en rumslig. Hon menar 

att imperialism är själva handlingen som leder till dominans och kontroll, medan kolonialism 

är det som sker i följd av imperialismen.21 

Nu om man ska återgå till begreppet och teorin kring postkolonialism så finns det också 

här en viss problematisering fylld av motsägelser och nyanser. Somliga forskare menar att 

eftersom kolonialismens tidsålder har passerat och ättlingar från kolonier idag lever över hela 

                                                           
19 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, ss. 17-18. 
20 Ibid., s. 19. 
21 Ibid., ss. 21-22. 
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världen så borde alla länder ses som postkoloniala. Detta är en uppfattning som starkt har 

ifrågasatts med rimliga skäl eftersom ordet ”post” betyder ”efteråt” och då de flesta 

fortfarande menar att eftersom många av den koloniala epokens motsättningar består är det 

inte ännu läge för att dödförklara kolonialismen.22 Att ”avkolonialiseringen” också har pågått 

(och pågår) på olika platser och tidpunkter i världen ända sedan 1700-talet och fram tills idag 

är något som komplicerar begreppet ytterligare vilket därför gör det svårt att konkret säga var 

och när begreppet postkolonial lämpligen kan användas.23 Dess innebörd varierar också 

beroende på om det är i metropolen (dvs. kolonialmakten) eller kolonin som det appliceras. 

Postkoloniala studier har visat att båda dessa samhällen förändrades i grunden av den 

koloniala processen och omstrukturerades av avkolonialiseringen. Men detta betyder 

naturligtvis inte att båda idag är postkoloniala i samma bemärkelse.24 Loomba resonerar 

därför att:  

postkolonialismen inte bör ses som någonting som bokstavligen efterträder kolonialismen och 

tillkännager dess slut, utan istället måste förstås som ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och kolonialismens följdverkningar.25 

 

3.2. Stereotyper 

För att kunna välja ut och analysera de olika stereotyperna ur mitt källmaterial har jag tagit 

hjälp av den engelske socialpsykologen Perry. R. Hintons bok: Stereotyper, kognition och 

kultur (2003).26 Hinton skriver att frågan om varför människor använder sig av stereotyper har 

intresserat psykologer ända sedan 1920-talet, men att användandet sträcker sig betydligt 

längre bak i tiden.27 En stereotyp är en förenklad bild av något, någon eller några i vår 

omvärld och bildas med den enkla anledningen att människans mentala kapacitet är begränsad 

när det gäller informationsbearbetning. Då vi inte kan ta till oss hur mycket information som 

helst på en gång faller det därför helt naturligt att dela in denna enorma mängd med intryck 

och varseblivning vi utsätts för varje dag i olika kategorier.28  

                                                           
22 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 22. 
23 Ibid. 
24 Ibid., s. 31. 
25 Ibid., s. 26. 
26 Hinton, Perry R., Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2003. 
27 Ibid., s. 13. 
28 Ibid., ss. 57-58. 
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Hinton har delat upp grunderna i en stereotyp och menar att den alltid består av tre viktiga 

komponenter: kategorisering genom egenskap, ytterligare egenskaper och slutsatsen.29 För att 

exemplifiera detta har jag valt stereotypen om att smålänningar är snåla. Kategorin eller 

”gruppen” (som jag tycker är en enklare benämning) är i det här fallet personer som antingen 

bor eller härstammar från Småland. Denna koppling till Småland är vad man kallar för 

gruppens primära egenskap. Därefter tillskrivs gruppen som helhet den ytterligare egenskapen 

”snålhet”. Om vi nu skulle träffa på en person som tillhör gruppen smålänningar och denna 

person har den ytterligare egenskapen snålhet är det lätt för oss att per automatik dra 

slutsatsen att just den här smålänningen liksom ”alla” andra smålänningar är snåla. Det 

omvända gäller också vilket betyder att om vi träffar en person som tillhör gruppen 

smålänningar, men som kanske inte alls är särskilt snål, trots detta är benägna att dra 

slutsatsen att denna person är snål. Stereotypering dvs. användandet av en stereotyp innebär 

alltså att man slutar bedöma andra människor som individer utan istället efter vilken kategori 

eller grupp de tillhör.30 

Det Hinton menar är att skapandet av stereotyper är en grupprocess som sker med hjälp av 

kategorisering. Hinton skriver också att när man betraktar kategorisering som en 

gruppdefinition brukar man också tala om två typer av grupper: egengruppen och 

främlingsgruppen.31 Denna gruppindelning mellan å ena sidan egengruppen, och å andra 

sidan främlingsgruppen är starkt kopplat till begreppet social identitet, dvs. den känsla av 

identitet vi upplever genom att tillhöra en grupp i samhället. Hinton skriver att vår sociala 

identitet påverkas positivt av att tillhöra en mer gynnad grupp, och att det därför ligger i vårt 

intresse att jämföra den egna gruppen med andra grupper samtidigt som vi försöker framställa 

den egna som en mera gynnsam och fördelaktig. Detta är en av de största anledningarna till 

skapandet av negativa stereotyper och fördomar om främlingsgruppen.32  

 

3.3. Orientalism 

Detta leder mig tillbaka till postkolonialismen och författaren och litteraturvetaren Edward 

Said och hans teori om orientalism. I hans bok med samma namn: Orientalism (1978) 

undersöker han hur kunskapen om Orienten (det som idag kallas för Mellanöstern) 

                                                           
29 Hinton, Perry R., Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2003, ss. 11-12. 
30 Ibid., s. 10. 
31 Ibid., s. 106. 
32 Ibid., ss. 111-113. 
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producerades och framställdes i kolonialtidens Europa.33 Orientalism handlar alltså inte om 

icke-västerländska kulturer utan hur dessa kulturer har framställts i Väst. Med litterära och 

kulturella nyckeltexter så som akademisk forskning, europeiska reseböcker, romaner etc. 

skapade och upprätthöll man en för kolonialismen gynnande dikotomi mellan egengruppen 

och främlingsgruppen dvs. kolonialister och koloniserade. Denna framställning förmedlade 

inte bara kunskap utan beskrev och skapade också en falsk verklighet och diskurs baserad på 

kulturella fördomar och stereotyper.34 Loomba hänvisar till den kenyanske forskaren Abdul 

JanMohamed som skriver att: 

Den europeiska kolonialismens ”andrafierande” av ett enormt antal människor, och konstruktionen 

av dem som efterblivna och underlägsna, vilade på det som […] kallat[s] för den ”manikeiska 

allegorin” dvs. produktionen av en binär och obeveklig diskursiv skillnad mellan raser. 

Motsatsställningen mellan skilda raser var absolut nödvändig, inte bara för framställningen av 

icke-européer utan för konstruktionen av det europeiska självet.35 

Detta andrafierande genom motsättningar är en grundfaktor i skapandet av en vi-mot-dom-

mentalitet mellan Europa och Mellanöstern. Men som Hinton också skriver finns dessa 

motsättningar mellan alla grupper.36 Under kolonialismen (och än idag) fanns det t.ex. en 

motsatsställning som innebar att alla egenskaper den s.k. egengruppen besatt var den raka 

motsatsen till vad främlingsgruppen besatt och vice versa. Om de koloniserade folken är 

irrationella så är européerna rationella, om ”de” är barbariska så är ”vi” civiliserade, om deras 

samhälle är statiskt måste vårt vara framåtskridande etc.37 Detta tankemönster tillsammans 

med den stereotypa framställningen av främlingsgruppen har direkt kommit att främja och 

legitimera kolonialismen.  

En återkommande invändning mot orientalismen är bl.a. att Said tenderar i att måla upp en 

statiskt klyfta mellan öst och väst som bortser från de historiska nyanserna. Kritiker som 

framför denna åsikt menar att de europeiska attityderna gentemot utomeuropeiska kulturer 

och folk har varierat oerhört både över tid och mellan olika platser och kontexter.38  

 

                                                           
33 Said, Edward W., Orientalism, 1. ed., Pantheon Books, New York, 1978. 
34 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, ss. 53-55. 
35 Ibid., s. 111. 
36 Hinton, Perry R., Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 18. 
37 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 56. 
38 Ibid., s. 57. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Anders Wilhelm Åberg är filmvetare och forskare vid Linnéuniversitetet och har skrivit 

texten: Remaking the National Past: The Uses of Nostalgia in the Astrid Lindgren Films of 

the 1980s and 1990s (2011), där han undersöker nostalgin kring den s.k. ”folkhemsidyllen” 

och hur denna har visualiserats i de Astrid Lindgreninspirerade filmerna: Alla vi barn i 

Bullerbyn (1986), Mer om oss barn i Bullerbyn (1987), Lotta på Bråkmakargatan (1992), 

Lotta 2 (1993) och Kalle Blomkvist – Mästerdetektiven lever farligt (1996).39  

Åberg menar att människor i och med de växande debatterna kring en ökad invandring, 

globalisering och multikulturalism som uppstod i Sverige under slutet av 1980-talet och 

början på 1990-talet kom att ställas inför en kulturell rädsla att förlora den svenska nationella 

identiteten. Som ett svar på denna rädsla kom man nu att inte minst inom svensk 

barnfilmindustrin lägga en allt större vikt på att försöka återskapa en nostalgisk känsla runt 

det tidiga 1900-talet och det ”förlorade folkhemmet”.40 Detta var inget som särskilt utmärkte 

just Sverige under den här tiden utan man har kunnat se liknande mönster av ökad nationalism 

och en vilja att bevara och ”beskydda” de inhemska kulturarven runt om i hela Europa.41  

Det som Åberg konstaterar i sin analys är att i motsats till de tidigare filmatiseringarna av 

Barnen i Bullerbyn (regisserade av Olle Hellbom) som gjordes under 1960-talet och som har 

en mer samtida historisk prägel, har de senare filmerna (regisserade av Lasse Hallström) en 

allt starkare anknytning till folkhemmet och 1928-29.42 De senare filmerna romantiserar 

småsamhället och lantlivsidyllen med familjen i centrum, dvs. det som nu har kommit att 

betraktas som det svenska nationallandskapet. Åberg skriver att för de yngre tittarna kanske 

dessa filmer enbart verkar som en historielektion om ett ”exotiskt” förflutna men att de för de 

äldre symboliserar en konservativ känsla och nationalism från en förlorad glansperiod.43  

Åberg fortsätter i sin argumentation och finner liknande men inte på samma sätt självklara 

exempel i filmerna om Lotta på Bråkmakargatan och Kalle Blomkvist. Dessa filmer menar 

han på ett mer centraliserat sätt istället har fokuserat på att genom interiör och exteriör 

återskapa delar av folkhemsidyllen.44  

                                                           
39 Kümmerling-Meibauer, Bettina & Surmatz, Astrid (red.), Beyond Pippi Longstocking: intermedial and 
international aspects of Astrid Lindgren's works, Routledge, New York, 2011, ss. 73-86. 
40 Ibid., ss. 73-74. 
41 Ibid., s. 76. 
42 Ibid., s. 78. 
43 Ibid., s. 79. 
44 Ibid., ss. 81-83. 



12 
 

Den slutsats som Åberg drar är att 1980- och 1990-talets barnfilmer målar upp ett socialt 

landskap vilket han beskriver med orden: komfort, självförtroende, omsorg, värme och 

framförallt gemenskap. Detta gör att filmerna låter sina tittare både känna och dela en 

nationalistisk känsla av det förgångna i ett monokulturellt Sverige.45  

 

Björn Keag och Harald Broström har båda läst programmet Journalistik och medieproduktion 

vid fakulteten Konst och humaniora vid Linnéuniversitetet, och tillsammans har de skrivit 

examensarbetet (kandidatnivå, 15 hp): Den blåögde lille reportern: En kvalitativ studie i hur 

Hergés Tintin skildrar en västeuropés attityd till omvärlden under 46 år (2010).46 Deras 

studie har gått ut på att genom flera bild-, dialog- och textanalyser undersöka skillnader 

mellan västerländska och icke-västerländska karaktärer och hur de gestaltats i sammanlagt nio 

stycken seriealbum (totalt 23) om den fiktiva belgiske reportern Tintin.  

Deras material sträcker sig kronologiskt över både mellan- och efterkrigstiden samt vad de 

kallar för den ”senare tiden” under 1960-talet och 1970-talet. För att besvara sina frågor har 

de i sin analys valt ut tre stycken bildrutor från varje seriealbum och sedan systematiskt ställt 

ett antal arbetsfrågor till bilderna. Efter deras frågor besvarats för de en kort avslutande 

diskussion där de mycket kort spekulerar i den historiska kontexten seriealbumet har 

producerats samt för en mer analyserande och redogörande helhetsbedömning av tidningen.  

Keag och Broströms drar slutsatsen att ”klimatet mellan väst- och icke-västeuropéer har 

blivit mer respektfullt i Tintin från 1930 till 1976”.47 De tidigare seriealbumen från 

mellankrigstiden visar att gestaltningen av västeuropéer och icke-européer ter sig väldigt 

olika. Medan västeuropéerna är ljushyade, välklädda och för det allra mesta vältaliga tecknas 

icke-västeuropéer på ett mer homogent och stereotypiskt sätt dvs. det är svårt att skilja på 

deras utseende och de uppfattas ibland som ociviliserade, lätta att manipulera och nästan 

grymma till sättet.48 Förutom i seriealbumet Blå Lotus (1936), där Tintin samarbetar med en 

kinesisk student, får de en känsla av att det är en ”herre-och-tjänare-nivå” som gestaltas i 

relationen mellan västeuropéer och icke-européer. De menar också att det finns ett antal 

                                                           
45 Kümmerling-Meibauer, Bettina & Surmatz, Astrid (red.), Beyond Pippi Longstocking: intermedial and 
international aspects of Astrid Lindgren's works, Routledge, New York, 2011, ss. 83-84. 
46 Keag, Björn & Broström Harald, Den blåögde lille reportern: En kvalitativ studie i hur Hergés Tintin skildrar en 
västeuropés attityd till omvärlden under 46 år. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 
Journalistik och medieproduktion, 15hp, 2010. 
47 Ibid., s. 54. 
48 Ibid. 
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dumma och naiva västeuropeiska karaktärer men att dessa framstår som ”avvikande” och 

representerar därmed inte hela folkgrupper.49 Keag och Broströms studie pekar på att det mer 

stereotypa synsätt som fanns i de tidigare seriealbumen successivt kommer förändras och att 

de icke-europeiska folken som Tintin möter kommer att gestaltas mer som individer och inte 

alls lika homogena. De skriver också att det inte längre finns någon större känsla av en ”herre-

och-tjänare-nivå” mellan karaktärerna.50 Deras förslag till varför denna mer respektfulla 

dialog mellan å ena sidan västeuropéer och å andra sidan icke-européer har uppstått är 

eftersom världen nu har globaliserats och sekulariserats.51 Avslutningsvis försvarar de också 

Hergé genom att påpeka att författaren präglats av det historiska klimatet, och att han om man 

vänder på det, faktiskt vanligtvis målar upp västeuropéerna som ”de onda” då de kommer och 

korrumperar och förstör i världen och att Hergé genom Tintin kritiserar just detta.52 

 

Tommy Gustafsson är doktor i historia och docent i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet och 

har skrivit doktorsavhandlingen: En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, 

sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet (2007) som behandlar olika 

genusstudier men främst hur män har framställts i 1920-talets svenska stumfilmer.53 

Gustafsson har studerat alla bevarade svenska filmmaterial från 1920-talet (vilket rör sig om 

ett hundratal) och utifrån dessa genomfört en tematisk analys inom fyra områden som alla kan 

relateras till begreppet manlighet: 1) barn och ungdom, 2) faderskap och kärlek, 3) sexualitet 

och popularitet, 4) rasstereotyper och etnicitet.54 Eftersom det främst är den fjärde analysen 

som är relevant för min egen uppsats har jag valt att granska den lite närmare än de 

föregående avsnitten. Den titel som Gustafsson tillskrivit kapitlet dvs. ”Bland vildar och vilda 

djur” är en mer än passande benämning över dess innehåll. Inledningsvis skriver Gustafsson 

att ”det inte är ovanligt att läsa påståenden om att svensk stumfilm inte använde sig av några 

explicita referenser till ras” vilket han bestämt avvisar, för i själva verket menar han att 

svensk stumfilm fullkomligt kryllar av rasstereotyper och västerländsk hegemoni.55  

                                                           
49 Keag, Björn & Broström Harald, Den blåögde lille reportern: En kvalitativ studie i hur Hergés Tintin skildrar en 
västeuropés attityd till omvärlden under 46 år. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 
Journalistik och medieproduktion, 15hp, 2010, s. 55. 
50 Ibid., s. 56. 
51 Ibid. 
52 Ibid., ss. 55-56. 
53 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007. 
54 Ibid., s. 33. 
55 Ibid., ss. 208-210. 
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Den mest utsatta gruppen i 1920-talets svenska spelfilmer var svarta män, kvinnor och barn 

vilka ofta högst medvetet och mycket förlöjligande jämfördes med djur eller gestaltades som 

några slags lata och outvecklade ”undermänniskor”.56 Gustafsson har valt att kategorisera 

framställningen av svarta i tre grupper: 1) den exotiske vilden/kannibalen, 2) musikern med 

rullande ögon, 3) den underordnade Onkel Tom-betjänten.57 Det koloniala rastänkandet 

framgår dock ännu tydligare i dokumentärfilmen. Gustafsson skriver att dessa filmers 

”existens är en manifestation av det koloniala tänkandet där de svenska expeditionerna för 

med sig det vita, manligt kodade, vetandet till den ociviliserade naturen”.58 Gustafsson menar 

att dokumentärfilmer eller ”naturfilmer” mer handlade om att upptäcka och visa upp snarare 

än att skildra och skapa förståelse. En vanlig variant var t.ex. den svenska storviltsjägaren som 

var nere på expedition i Afrika. De svarta framställdes i och med detta som rädda, lustiga och 

underordnade de vita heroiska männen som sköt de farliga bestarna.59 Afrikanerna liknades 

också vid schimpanser och männen betraktas som lata och underställda de vita svenskarna 

men även underställda de inhemska kvinnorna. I kontrast till dåtidens censur av nakenhet så 

kunde ”vildarna” visas upp helt blottade, samtidigt som det ansågs ytterst opassande att en vit 

kvinna skulle visa sina bara axlar i film. Detta förklarar Gustafsson med att ”de svarta sågs 

som ett med naturen […] [och] ansågs vara extremt fula och primitiva varelser som inte kunde 

locka fram samma typ av sexuella reaktioner som en vit kvinna”.60 Dokumentärfilmerna 

betraktades som vetenskaplig sanning och mottogs av kritikerna med högsta lovord och 

beskrevs förutom som underhållande, roande och roliga som speciellt barnvänliga. De kom 

därför att användas i skolundervisningen till långt efter andra världskriget vilket förklarar var 

en hel del fördomar gentemot svarta härstammar från.61 

Nästa grupp som behandlas i kapitlet är ”resande” dvs. romer och här framgår tydligt 

rädslan för rasblandning. Gustafsson förklarar det stora antalet filmer innehållande farliga 

”zigenare” och ”tattare” med grundandet av svenska rasbiologiska institutet och den samtida 

debatten om vilka kriterier som kännetecknade en tattare.62 Den kvinnliga tattaren framställs 

som vacker och fylld av sexuella begär, något som Gustafsson menar fick de svenska männen 

att framstå som oerhört svaga, medan den manliga tattaren ofta framställdes som ett hot och 

                                                           
56 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 218. 
57 Ibid., s. 219. 
58 Ibid., s. 220. 
59 Ibid., ss. 220-221. 
60 Ibid., s. 223. 
61 Ibid., ss. 224-225. 
62 Ibid., s. 239. 
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våldtäktsman. Deras gemensamma drag var att de båda bar på en inneboende ondska som 

resulterade i girighet och kriminalitet, det stora hotet mot samhället var att dessa 

”rasegenskaper” skulle tränga in i den friska svenska folkstammen.63  

Den judiska mannen däremot kom aldrig att uppfattas som ett sexuellt hot utan gestaltades 

istället med det karikatyriska utseendet; kroknäsa, långt skägg och skärmlös mössa samtidigt 

som alla, bortsett från ett undantag, genomsyrades av den s.k. shylockstereotypen att de var 

obscent intresserade av pengar.64 

Gustafssons analys pekar också på att den vita ”rasen” inte heller alltid framställdes som 

ett odelat ”ett”,  t.ex. samerna var väldigt utsatta och hade mer eller mindre samma låga status 

som de svarta bortsett från att de inte jämfördes med djur. Inbördes skiljde man också på 

exempelvis finländare (mer positivt) och ryssar (mer negativt) i förhållande till en ideal 

svensk manlighet. Däremot på ett högre plan delade man fortfarande upp människor mellan 

”svarta” och ”vita”, varav romer, judar och samer kom att tillhöra den svarta sidan.65 

Avslutningsvis konstaterar han att framställningen av manlighet i svensk stumfilm från 1920-

talet inte bara grundade sig i en homosocial konstruktion dvs. mellan svenska män och andra 

manliga grupper, utan skapas också i mötet mellan män och kvinnor.66 

 

4. BAKGRUND 

4.1. Astrid Lindgren och uppkomsten av Pippi Långstrump 

Astrid Lindgren (1907-2002) är utan att överdriva en av Sveriges mest kända och 

inflytelserika författare inom barnbokslitteratur. Hon har skrivit filmmanus, sångtexter och 

insändare för olika tidningar, men mest känd är hon för författandet av nästan 40 stycken 

barnböcker som genom åren har sålts i över 145 miljoner exemplar och översatts till omkring 

95 olika språk. För detta har hon också tilldelats en rad olika priser och utmärkelser runt om i 

världen.67 

                                                           
63 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 250. 
64 Ibid., s. 294. 
65 Ibid., ss. 294-295. 
66 Ibid., s. 307. 
67 Astrid Lindgren – http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren (hämtad 2015-01-06) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
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Astrid Lindgren växte upp i staden Vimmerby belägen i landskapet Småland i södra 

Sverige, och om man ska tro henne själv så hade hon en mycket god och kärleksfull uppväxt 

som varvades av både lek och lantarbete på familjens gård. Det är från hennes egen uppväxt 

hon har hämtat mycket inspiration när det har kommit till att skriva egna sagor.68 Den 

muntliga kulturen var något som alltid funnits nära till hands i Astrids Lindgrens liv och som 

barn lyssnade hon ofta och gärna till sin fars sagor, men hon påverkades också mycket av 

andra vänner och bekanta. Ett brinnande intresse för att läsa och fantisera ihop sina egna små 

berättelser kom så småningom att leda den 16-åriga Astrid Lindgren till ett jobb som 

journalistlärling på bygdens lokaltidning.69 Detta arbete skulle dock komma att bli ganska 

kortvarigt eftersom hon bara ett par år senare skulle bli gravid, och som ogift blev det 

konservativa klimatet hemma i Vimmerby för jobbigt för Astrid Lindgren som nu flyttade till 

Stockholm.70 Det blev alldeles för svårt att klara det ekonomiska för en ensamstående mamma 

och hon tvingades att lämna bort sin lille son Lars till ett fosterhem i Danmark. Men när hon 

senare träffade sin blivande make Sture Lindgren kunde hon ta hem Lars igen och något år 

senare föddes också deras dotter Karin.71   

Det var för Karin som Astrid Lindgren först kom att berätta sagorna om Pippi Långstrump. 

Det hela började som en återkommande godnattsaga då Karin 1941 drabbades av 

lunginflammation. Namnet var Karins egen idé och Astrid Lindgren menade att med någon 

som hade ett så lustigt namn som Pippi Långstrump måste denna flicka givetvis vara rätt 

lustig hon också, och så började berättelsen om Pippi Långstrump; världen starkaste och 

smartaste flicka som bodde ensam i ett hus med endast en apa och en häst.72 Det var däremot 

inte förrän en kall vinter, strax innan det att Karin skulle fylla 10 år som Astrid Lindgren satte 

pennan till verket och skrev ner berättelsen om Pippi Långstrump. Detta efter att hon halkat 

på isen och blivit sängliggande under en längre tid.73 Födelsedagspresenten blev mycket 

uppskattad och kort därefter skickade Astrid in en kopia till Bonniers bokförlag men fick 

tillbaka det nekande svaret att de ”inte kunde ta ansvar för att detta anarkistiska material sattes 

i händerna på små barn”.74 Detta skulle visa sig vara ett stort misstag för 1945 blev hon 

erbjuden ett jobb hos det nystartade förlaget Rabén & Sjögren som senare kom att publicera 

                                                           
68 Metcalf, Eva-Maria, Astrid Lindgren, New. ed., Swedish Institute, Stockholm, 2007, ss. 6-8. 
69 Ibid., s. 11. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid., s. 12. 
73 Ibid., s. 13. 
74 Karlsson, Petter & Erséus, Johan, Från snickerboa till Villa Villekulla: Astrid Lindgrens filmvärld, Forum, 
Stockholm, 2004, s. 68. 
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alla hennes böcker.75 Pippi Långstrump blev en världssuccé och det skulle visa sig vara bara 

början på Astrids många hyllade och älskade sagoberättelser. Det som kanske mest 

kännetecknar Astrid som författare och det som har gjort hennes böcker så omtyckta bland 

både gamla och unga människor världen över är hennes sätt att leva sig in i ett barns tankar 

och fantasier, men också hennes omtanke och vilja att stötta de hjälplösa och tro på det goda i 

livet.76 

 

4.2. Rasdiskriminering och migration i det svenska folkhemmet 

Sverige som stod utanför de bägge världskrigen skulle under mellankrigstiden genomgå stora 

inre förändringar. Ett socialdemokratisk övertagande 1932 stabiliserade utvecklingen i landet 

och ett svenskt folkhem, eller ”välfärdsstaten” kom att byggas genom en rad reformer med 

hemmet, familjen, social välfärd, arbetsmarknadspolitik och ekonomisk stabilisering i fokus. 

Folkhemsbygget och tillväxt gick hand i hand och samtidigt förändrades Sverige från ett 

utvandrar- till ett invandrarland.77 Den socialdemokratiske ledaren och senare statsministern 

Per Albin Hansson höll 1928 ett inspirerande tal i riksdagen om den s.k. folkhemsvisionen där 

han målade upp ett framtida Sverige utan klasskillnader och ekonomisk exploatering av 

arbetarklassen och istället ett samhälleligt gott hem för hela folket.78 Detta kom inte riktigt att 

förverkligas, för i ett då:  

förhållandevis kulturellt och etniskt sammanhållet Sverige gjordes skillnad på ”svenskar” och ”de 

andra”. Invandringspolitiken var länge restriktiv och zigenare, tattare och samer betraktades som 

”annorlunda”. I vissa fall låg rasbiologiska argument till grund för sådana uppfattningar, i andra 

fall en allmän misstänksamhet mot det som upplevdes annorlunda mot rådande normer. Detta 

gällde kanske inte främst andra kulturer utan ”avvikare” som framför allt de som klassificerats 

som sinnesslöa.79 

Det existerade redan då aktiva främlingsfientliga partier, men rasistiska och antisemitiska 

åsikter cirkulerade också inom både borgerliga och socialistiska partier. Det fanns (och finns 

till viss del idag) på 1930-talet en rädsla för att den ”svenska” kulturen skulle utplånas i och 

med invandringen och fördomar och stereotyper om att invandrare och flyktingar skulle vara 

                                                           
75 Metcalf, Eva-Maria, Astrid Lindgren, New. ed., Swedish Institute, Stockholm, 2007, s. 19. 
76 Ibid., s. 5. 
77 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2010: böndernas och arbetarnas 
tid, 4., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 266. 
78 Ibid., s. 274. 
79 Ibid., s. 278. 
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asociala, kriminella och parasitära, samt ”närgångna” mot svenska kvinnor och uppfattades 

nästan som allmänt vetande.80 Otto Wallén som var medlem i Bondeförbundet (idag 

Centerpartiet) förklarade t.ex. öppet i riksdagen 1939 både att han var antisemit, och att han 

fann den asiatiska folkstammen opassande och därför inte borde beblandas med den 

svenska.81  

I skolundervisningen hade rastänkandet också skaffat sig en central roll, och fram till slutet 

av 1950-talet kunde man i de svenska läroböckerna finna texter om olika rasegenskaper.82 Det 

är viktigt att klargöra att bara för att Sverige aldrig var en etablerad kolonialmakt betyder det 

inte att den europeiska kolonialmaktens samhälls- och människosyn inte fanns här i samma 

utsträckning som i övriga Europa.83 En bit in på 1960-talet kan man däremot börja se en 

förändring och i läroböckerna och man kan istället läsa att rasförföljelse är ett grymt brott och 

kolonialismens framfart i Afrika blir allt tydligare.84 Hemma i tv-sofforna kunde människorna 

nu också följa de afrikanska ländernas pågående frigörelseprocess från de gamla 

kolonialmakterna och afro-amerikanernas medborgarrättskamp i USA. Rasism blir därtill ett 

brännbart ämne för den uppåtgående ”vänsterrörelsen” och på det politiska planet börjar det 

talas om humanitär hjälp och bredare ekonomiskt engagemang i u-länder. 85 

Efter andra världskriget kom landets industri att blomstra och en betydande och 

uppmuntrad arbetskraftinvandring påbörjades. Främst var det människor från de övriga 

nordiska grannländerna men senare hämtades många välutbildade industri- och 

verkstadsarbetare även från Tyskland och dåtida Jugoslavien.86 Undersökningar som gjorts 

under 1960-talet när arbetskraftinvandringen var som mest påtaglig har visat att svenskarna 

blev allt mer positiva till invandrare mellan 1969-81, men att man fr.o.m. slutet av 1980-talet 

kan se att svenskarna har börjat bli allt mer negativa.87 Detta är en pågående trend som 

                                                           
80 Amin, Samir, Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus, Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul 
självbild, Agora, Stockholm, 2002, s. 80. 
81 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2010: böndernas och arbetarnas 
tid, 4., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 289. 
82 Catomeris, Christian, Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna, Ordfront, Stockholm, 2004, 
s. 58. 
83 Amin, Samir, Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus, Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul 
självbild, Agora, Stockholm, 2002, s. 98. 
84 Catomeris, Christian, Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna, Ordfront, Stockholm, 2004, 
s. 58. 
85 Ibid., s. 59. 
86 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2010: böndernas och arbetarnas 
tid, 4., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 297. 
87 Raune, Inger, Välkommen eller-: att arbeta i skolan mot främlingsfientlighet, Allmänna barnhuset, Stockholm, 
1993, s. 11. 
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framförallt under 1990-talet skulle få ett starkare fotfäste i svensk politik och bland 

högerextremister har aggressionen växt, de menar att dagens politik har förrått 

”folkhemstanken” och sålt ut det goda, ursprungliga samhället till ”de andra” utan att fråga 

svenska folket om lov.88 

 

5. SEMIOTISK INNEHÅLLSANALYS 

5.1. Pippi Långstrump (1949) 

I en liten stad ligger huset Villa Villekulla, detta har länge varit obebott men så en dag flyttar 

en liten flicka vid namn Pippi Långstrump (Viveca Serlachius) in tillsammans med sin häst 

och sin lilla apa Herr Nilsson. Pippis mamma är sedan länge död och hennes pappa är numera 

negerkung på söderhavsön Kurrekurreduttön.  

Det är till grannbarnen Tommy (Tord Gahnmark) och Annikas (Berit Essler) stora 

förtjusning att Pippi flyttar in och livar upp deras annars så gråa och trista vardag. 

Tillsammans råkar vännerna ut för en rad äventyr och skojigheter så som pannkakelunch 

hemma hos Pippi, tjuvar som kommer på besök, Pippi som ska börja skolan, poliser som ska 

försöka få Pippi att flytta till ett barnhem, ett långtifrån ordinärt kafferep hemma hos Tommy 

och Annika, en märklig upplevelse i grammofonaffären och slutligen en avfärd mot 

Söderhavet tillsammans med Pippis pappa (Benkt-Åke Benktsson) på skeppet Hoppetossa.89  

 

5.1.1. Framställningen av svarta  

Det första man får se i filmen är Pippi som skuttandes kommer ner för gatan mot en 

musikaffär. I bakgrunden hör man en berättarröst (Jan Molander) introducerar oss för 

huvudpersonen i filmen:  

- Pippi Långstrump har en mamma som är en ängel, ja Pippi hade förlorat henne när Pippi var 

väldigt liten, och en pappa som är negerkung. Så det kanske inte är så konstigt att hon inte är 

som andra barn.90 

                                                           
88 Amin, Samir, Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus, Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul 
självbild, Agora, Stockholm, 2002, s. 90. 
89 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949). 
90 Ibid., 02.35-03.00. 
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Nästa gång uttrycket ”negerkung” dyker upp är när Pippi visar Tommy och Annika sin 

”skattkammare”, en byrålåda fylld med alla möjliga smycken och juveler som hon 

samlat på sig under sina resor över jordens alla hav tillsammans med sin pappa, 

sjökaptenen Efraim Långstrump. Pippi berättar för sina vänner om hur det en dag blåste 

upp till storm när de seglade nere i Söderhavet, den var så fasansfull att t.o.m. fiskarna 

gick upp på land och det hela slutar med att Efraim faller i vattnet och sedan dess har 

hon inte sett honom. Men det gör ingenting för nu är han negerkung säger Pippi alldeles 

drömsk i blicken: 

- Sedan dess har jag inte sett honom, men nu är han negerkung. (Pippi) 

- Men hur vet du att han är negerkung? (Tommy) 

- Varför skulle han inte vara negerkung om jag får fråga!? Ni förstår pappa var tjock. Han var så tjock att 

han inte kunde drunkna, och då var det väl klart att han flöt i land på en negerö och blev kung för en 

massa negrer. (Pippi) 

- Du har tur du Pippi Långstrump. (Annika)91 

Längre in i filmen ser man hur Tommy och Annika kommer på besök när Pippi sitter och 

badar fötterna i ett stort kar med vatten. I bakgrunden strax till vänster om Pippi ser man en 

målning på väggen föreställande en mörkhyadpojke med schabloniserad stor näsa, kritvita 

tänder och kort blont hår.92 Pippi har nu bestämt sig för att börja i skolan. Detta går inte allt 

för bra och redan första dagen är det en väldigt försenad Pippi som kommer in i klassrummet 

för att skriva in sig hos fröken (Julia Cæsar): 

- Ja om jag då får veta vad du heter och ditt fullständiga namn så skriver jag in dig i skolan. (Fröken) 

- Jag heter Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, dotter till kapten 

Efraim Långstrump, fordom havets skräck, numera negerkung. (Pippi)93 

Det dröjer inte länge förrän Pippi kommit underfund med att det där med skola inte är 

någonting för henne. Fröken klagar på att hon uppfört sig ordentligt och Pippi svarar: 

- Äsch! Du förstår fröken att när man har en pappa som är en ängel och en mamma som är negerkung.. 

(Pippi) 

- Va?! (Fröken) 

- Nej, tvärt om. Och själv har seglat på havet i hela sitt liv så vet man inte riktigt hur man ska uppföra sig 

i skolan. (Pippi)94 

                                                           
91 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 11.40-12.10. 
92 Ibid., 23.45-25.40. 
93 Ibid., 26.10-26.30. 
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Det ska nu dröja ett bra tag innan något som kan associeras med framställningen av svarta 

dyker upp. Man ser hur Pippi sitter nere i hamnen på en brygga när brevbäraren kommer 

cyklandes och meddelar henne att hon fått ett brev ifrån Afrika. När Pippi får höra detta 

utbrister hon: 

- Vad var det jag sa!? Negerkung är han, det är just vad han är.95 

Pippi som aldrig har lärt sig att läsa tar med sig brevet till sina vänner och ber Tommy att läsa 

det för henne, vilket lyder: 

- Min kära Pippilotta. När du får detta brev kan du när som helst gå ner till hamnen och spana efter 

Hoppetossa. För nu tänker jag komma hem och hämta dig till Afrika ett tag. Jag ska.. Du ska väl 

åtminstone se det land där din fader blivit en sådan mäktig negerkung. Alla människor längtar efter att 

få se dig den mång.. omtalade prinsessan Pippilotta, så det är inget snack om saken. Det är min 

konungsliga och faderliga vilja! En riktig smällkyss och många kära hälsningar sänder dig din gamla 

fader. Kung Efraim den förste Långstrump. (Tommy stakar sig och läser fel ett par gånger)96 

Kort därefter anländer Hoppetossa under folkets jubel i hamnen med den tjocka Efraim i 

spetsen. Det är nu man ser filmens första mörkhyade person som är en av matroserna som 

lägger till landbryggan.97 I båtens exteriör ser man stora trälådor utav trä med texterna 

”..arieöarna” och ”..ekurre”.98 Därefter presenterar Pippi sina vänner för sin pappa: 

- Det här är Annika och det här är Tommy. Och det här är min pappa kaptenen, fordom havets skräck, 

numera hans majestät Långstrump. För du är väl en riktig negerkung pappa? (Pippi) 

- Jo, det kan du lita på.. Ibabolakolaprola. (Efraim säger något helt obegripligt) 

- Nu pratar han utrikiska igen! (Pippi)99 

Man får nu i helbild bekantas med några av sjömännen (vita till hudfärgen) som är till synes 

klumpiga och gör alla möjliga tänkbara tabbar uppe på däck.100 Därefter återgår fokus till 

Efraim som lite lustigt och småskrattande ska introducera barnen för sin mörkhyade betjänt: 

- ..och här kommer Sten (väldigt svårt att uppfatta namnet) från Kurrekurreduttön. Det var han som alltid 

putsade mina svarta skor, rensade min pipa och kokade svartsoppa. Det är också den enda sorts soppa 

han kan laga förstås.101 
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Därefter börjar Efraim och barnen sin vandring hem mot Villa Villekulla, i släptåg kommer 

även en av de mörkhyade kurredutterna. Kurredutten är klädd i vad som kan tänkas föreställa 

en afrikansk ”stridsmundering” bestående av Hawaiiskjorta, sköld och spjut. Istället för att gå 

normalt som de andra skuttar både Pippi och kurredutten löjligväckande fram.102 I nästa scen 

ser man hur de sitter samlade runt Pippis köksbord och äter middag. Kurredutten som har 

ställt ifrån sig sina vapen bär nu istället en kockmössa på huvudet samtidigt som han passar 

upp vid maten. Efter en stund frågar Tommy Pippis pappa hur det känns att vara negerkung: 

- Men du hur känns det att vara negerkung då? (Tommy) 

- Mja, vet du. Det var mycket ansvarsfullt och arbetsamt ser du. På förmiddagarna satt jag och regera och 

på eftermiddagarna så låg jag och sov och sen på kvällen gick jag ut och snickrade på min båt. Höhö. 

(Efraim) 

- Ja men har farbror inga negerkläder då? (Tommy) 

- Om jag har negerkläder!? Haha! Jimmy.. Hello! Jimmy go and pack up kofferten. (Efraim) 

- Yes, sir. (Jimmy)103 

Kurredutten (som kallas för Jimmy) skyndar sig sedan med att hämta lite ”negerkläder” till 

Efraim som de har tagit med sig ifrån Kurrekurreduttön. I scenen därefter ser man i helbild 

hur Efraim hoppar fram bakom en dörr iförd en bastkjol, ett halsband (till synes gjort av vad 

som ser ut att vara pärlor och tänder), och på ansiktet har han en enorm svart mask 

föreställande ett schabloniserat svart ansikte med oproportionellt stora putande läppar, kinder 

och näsa. Efter en kort stund tar han av sig masken och på huvudet bär han en krona. Därefter 

säger Efraim till barnen: 

- Nu ska ni se. Nu är jag en riktig negerkung. Ja! Jag är negerhövding och ni är mina negrer, ja ni är ju 

lite bleka om nosen men ja ni kan ju vara av den rasen förstås. Hehe. Ja ska vi ta och dansa genom 

någon … (svårt att höra) hemdans (vårt hemlands!?) ..vildarnadans?104 

Nu flyttas handlingen in till vad som kan tänkas vara Pippis vardagsrum. I ett hörn på golvet 

ser man hur kurredutten sitter och spelar på en bongotrumma medan Efraim (fortfarande 

klädd i sina negerkläder) och barnen dansar till musiken. Pippi som är vildast av dom alla 

hoppar runt och vevar med ett spjut och försöker lite skämtsamt sticka sin pappa samtidigt 

som han utbrister att ”det här är precis som på Kurrekurreduttön”.105 Dansandet avbryts av att 

de två poliserna (Gustaf Lövås och Arne Källerud) kommer in och frågar Pippi om hon har 

                                                           
102 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.21.10-1.21.17. 
103 Ibid., 1.12.17-1.13.15. 
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sett de två tjuvarna som har rymt från fängelset. Poliserna växlar ett par underliga blickar med 

varandra när de ser Efraim i sina negerkläder, det är dock när de får syn på den 

bongospelande kurredutten de reagerar på allvar:  

- Nämen, vad är det där för någonting då? (Polis 1) 

- Mmm, den där färgen ska jag titta lite närmare på. Kom upp här så får vi titta lite närmare på dig! (Polis 

2) 

Polis 1 stryker sitt finger mot kurreduttens mörka kind och blir förvånad när färgen inte går 

bort: 

- Nej, ingenting. (Polis 1) 

- Eeh, vänta ett tag så får vi se. (Polis 2) 

Polis 2 letar upp en kniv och försöker sedan med att skrapa bort färgen från kurreduttens näsa, 

samtidigt som kurredutten bara står där oförstående och ler åt de båda poliserna: 

- Ingenting (Polis 2) 

- Nej du! Dom har bra skokräm i Afrika. Den kan man inte skrapa bort inte. (Pippi)106 

De båda poliserna nöjer sig med det svaret och lämnar Villa Villekulla.  

I nästa scen får man se Pippi och hennes pappa sittandes vid pianot och han frågar henne om 

ljuger mycket nu för tiden. Pippi svarar att hon ibland ljuger så att tungan svartnar i munnen 

på henne. När hon frågar om Efraim ljuger svarar han: 

- Jo, för all del. Nere i Afrika så brukar jag ljuga ganska mycket om lördagskvällarna för negrerna. Om 

de har arbetat bra under veckan då slår de alltid på trumman ser du, och ju mer jag ljuger ju hårdare slår 

de. Boombadaboombadaboom (trumljud)!107 

Dagen därpå är det dags att avsegla mot Kurrekurreduttön men Pippi syns inte till någonstans. 

Efraim frågar då en av sina kurredutter om han har sett henne: 

- Hörru, vad gör Pippi för någonting Samir? (Efraim) 

- Sam icke hava spår. Pippi hava mycket geggamoja för sig. (Samir) 

- Gejjamoja? Vad är det för något!? (Efraim) 

- Sam icke veta. (Samir) 

- Sam aldrig veta.. Gajjamoja! (Efraim) 
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Det sista säger Efraim med en tillgjord röst och skakar lite misströstande på huvudet.108 När 

Pippi väl anländer till Hoppetossa ber hon sin pappa om lov att få ta med sig Blom (en av de 

två tjuvarna som egentligen är snäll) och föreslår att han kan bli en prins till Afrika.109 Detta 

är inga som helst problem och efteråt blir det ett sorgset farväl mellan Pippi, Tommy och 

Annika. Tommy läser upp en dikt han har skrivit och Pippi säger att ”den ska jag lära mig 

utantill och så ska jag läsa upp den för negrerna när vi sitter vid lägerelden”.110 Pippi kan inte 

undgå att märka av sina vänners ledsna blickar och frågar Efraim om det finns en extra hydda 

på Kurrekurreduttön så att Tommy och Annika kan följa med de också. Efraim skrattar och 

svarar att det finns hyddor så att hela stan hade kunnat åka med och därefter avseglar dom 

tillsammans mot Afrika och Kurrekurreduttön.111 

 

5.1.2. Framställningen av indier  

Den första framställningen av indier förekommer precis i början av filmen när Pippi besöker 

en musikaffär. Pippi är intresserad av att köpa sig ett piano men expediten förslår att hon ska 

välja ett mer nybörjarvänligt instrument eftersom hon aldrig har spelat tidigare. Pippi börjar 

då spela på pianot och brister ut i sång: 

- Jag sjunger högt och stark och fort men mest på språk jag själv har gjort. (ref.) Jig hitir Pippi 

Lingstrimpi ji Lingsprimpi i ir si gid i gli in nigerking ir pippi min men min mimmi ir en ingil sin.   

Pippi reser sig från pianot och börjar vifta med armarna i något som ska föreställa en indisk 

dans. Den lilla folksamlingen som nu samlats runt henne är mäkta imponerade och applåderar. 

Sången fortsätter: 

- Nu undrar ni förstås vad det var för konstigt språk det där? Men ingenting är enklare. Ett indiskt 

söndagsspråk det är! Vi börjar i morgon för då ska du tro, i Indien säger de allting på o. (ref.) Jog hotor 

Poppo Longstrompo jo Longstrompo o or so god o glod. On nogorkong or poppo mon men mon 

mommo or on ongol son. Och jag tycker på så sätt blir allting knäppt, man får vakna på morgonen med 

nått som är nytt!112 
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Nästa scen där indier kommer på tals är när Pippi bestämt sig för att börja i skolan. Fröken 

som ska förhöra henne på alfabetet säger först ”o, o, o, ormen” varpå Pippi berättar en liten 

historia:   

- Apropå o, o, o, ormar så ska jag väl aldrig glömma den gången då jag slogs mot jätteormen i Indien. 

Det var en orm det må ni tro, fjorton meter lång var han, […] och varje dag åt han upp fem indier och 

två små barn till efterrätt. Och en gång kom han och skulle ha mig till efterrätt. Han kom krälande mot 

mig och sen så slingrade han sig omkring mig! 

Pippi gestikulerar hur ormen kommer slingrande mot henne och fortsätter: 

- Men tänk på att du är världens starkaste flicka Pippi sa jag, och så slog jag till honom. Boom! Och då 

väste han och fräste, men då blev jag arg och slog till honom igen. Poom! Och då dog han.113 

 

5.1.3. Framställningen av egyptier och brasilianare  

I det första mötet mellan Pippi, Tommy och Annika ser man hur Pippi kommer gående 

baklänges och Tommy frågar henne: 

- Varför går du baklänges? (Tommy) 

- Varför jag går baklänges? Lever vi inte i ett fritt land!? Förresten ska jag tala om för dig att i Egypten 

där går alla människor baklänges. Det är inget konstigt med det. (Pippi)114 

Därefter bjuder Pippi in sina nya vänner på pannkakelunch. Pippi kastar upp ett ägg i luften 

och det landar rakt i huvudet på henne, då säger hon:  

- Kommer det några fler? (fallande ägg alltså) Nehe! Hmm. Jag gillar ägg i håret, lever man så nyttigt. I 

Brasilien går alla människor med ägg i håret!115 

 

5.1.3. Framställningen av danskar  

Danskarna är svagt representerade till antalet men till skillnad från egyptier och brasilianare 

finns de faktiskt med som en fysisk person. Det är den oerhört musikaliske brevbäraren 

(Svend Asmussen) som alltid är sjungandes eller spelandes på ett instrument. Till utseendet 

skiljer han inte från Pippi eller någon annan ”vit” person i filmen. Dock tar man fasta på en 

språkskillnad mellan honom och Pippi som uppdagas första gången de möter varandra: 

- Hej! Vad är du för en? (Pippi) 

                                                           
113 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 28.48-30.20. 
114 Ibid., 06.24-06.42. 
115 Ibid., 08.30-08.50. 
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- Jag är brevbäran. (Brevbäraren) 

- Vad du pratar konstigt. (Pippi) 

- Det beror jag är bara brevbärare på lediga stunder. (Brevbäraren) 

- Annars då? (Pippi) 

- Annars så spelar jag. (Brevbäraren) 

- Spiller du!? När du äter soppa då? (Pippi)116 

 

5.2. Diskussion och tolkning av filmen 

Efter att nu fokuserat på de denotativa tecknen är det dags att övergå till det konnotativa och 

tolkningen av dessa tecken. När jag har tittat på framställningen av svarta är det dels den 

fysiska bilden av kurredutterna jag har använt mig av, och dels det som karaktärerna själva 

berättar för mig som tittare om Kurrekurreduttön och de människor som lever där. Det första 

som slår mig hur pass frekvent och lättvindigt begreppet ”negerkung” används genom hela 

filmen. Det sträcker sig nästan till att bli irriterande då det upprepas gång efter gång, men en 

sak som är säkert är att absolut ingen undgår från att veta att Pippis pappa är negerkung på en 

”negerö” någonstans långt borta i Söderhavet. Detta ständiga repeterande gör att jag, i likhet 

med Gustafsson, drar slutsatsen att det inte är av en tillfällighet som de använder begreppet 

negerkung utan istället ett högst medvetet tecken för att markera en överordnad ”vithet” 

gentemot de svarta.117 

En scen som jag finner oerhört spännande utifrån ett postkolonialt perspektiv är den där 

Pippi berättar för Tommy och Annika om hur hennes pappa blev ”negerkung”.118 Innan jag 

går närmare in på berättelsen är det bra att kort redogöra för vad Loomba kallar för den ”vite 

mannens börda”. Detta innebär kort sagt den föräldraplikt européer under kolonialismen 

kände gentemot de koloniserade, dvs. att det var deras uppgift som ”vuxna” att härska över de 

rasmässigt och civilisationsmässigt underutvecklade ”barnen”.119 För att återgå till berättelsen 

om Pippis pappa (nu sett ur Loombas perspektiv) ser man nu hur kapten Efraim Långstrump; 

representant för hela den vita rasen flyter i land på en ”negerö” och i sann imperialistisk anda 

kommer till makten och sedan ensam tar på sig den betungande uppgiften att civilisera dessa 

underutvecklade ”negrer”. Det faktum att det inte heller nämns någonting om Efraims 

                                                           
116 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 32.25-32.55. 
117 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 237. 
118 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 11.40-12.10. 
119 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 208. 
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erövring av Kurrekurreduttön måste detta betyda att kurredutterna välkomnade den vite 

mannen till att bli deras hövding. Antingen betyder detta att Efraim var en alldeles formidabel 

ledare (vilket jag inte alls får intrycket av), eller är det bara ytterligare ett tecken på 

underkastelse och hegemoni mellan ”raserna”. Ett annat exempel sker längre in i filmen då 

man får se hur den tidigare inbrottstjuven Blom helt utan vidare accepteras till att bli en prins 

av Afrika, något som jag tycker signalerar att t.o.m. varenda europeisk liten småskurk är mer 

lämpad att styra än någon av de där ”vildarna”.120 Denna föräldraplikt kan även urskiljas när 

Pippi berättar för sina vänner om hur hon ska lära sig Tommys avskedsdikt och sedan ”läsa 

upp den för negrerna”.121 För även om det inte sägs rakt ut får jag intrycket att det inte rör sig 

om ett par jämbördiga individer som sitter och utbyter dikter med varandra utan mer bilden av 

en förälder som sitter och läser för sina små barn. 

Loomba citerar också den franska 1800-tals filosofen Ernest Renan som skriver att 

”Negern tillhör en ras av jordbruksarbetare, var god och human mot honom och allting 

kommer att vara i sin ordning. Den europeiska rasen är en ras av herrar och soldater. […] Låt 

var och en göra vad han är skapad för, så kommer allt att gå bra”.122 Denna biologiska 

rasskillnad som Renan talar om är tydlig inte minst i scenen där Efraim beskriver livet som 

negerkung. Först säger han att det är en både ansvarsfull och arbetsam uppgift men kort 

därefter får man veta att han mestadels ligger och sover eller snickrar på sin båt. Känslan jag 

får är som jag skrev tidigare att vilken vit man som helst hade klarat av att styra över dessa 

”vildar”. Efraim fortsätter sedan sin redogörelse och berättar också hur han om 

lördagskvällarna brukar sitta och ljuga för sina negrer och förhöra dem om hur arbetet har gått 

under veckan.123 Det framgår alltså klart att de svarta är den naturliga ”arbetarrasen” medan 

Efraim i egenskap av sin vita hudfärg är född till att härska och regera.  

Hinton, Said, och JanMohammed m.fl. talar alla om hur skillnader och motsatser mellan 

raserna (eller grupperna) används för att ”andrafiera” främlingsgruppen samtidigt som 

skillnaderna likaväl var absolut nödvändiga i konstruktionen av det egna självet. Detta leder 

mig vidare till att mer fokusera den ”fysiska” framställningen av kurredutterna som börjar 

först efter det att Hoppetossa anlänt i hamnen. Det är också då som motsättningarna mellan 

”vita” och ”svarta” blir som mest påtagliga. För att kunna plocka isär ett antal scener och 

                                                           
120 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.21.50-1.22.00. 
121 Ibid., 1.23.05-1.23.30. 
122 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 129. 
123 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.12.45-1.13.15. 
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dialoger har jag valt att studera kurredutterna utifrån Gustafssons tre olika kategorier: 1) den 

exotiske vilden/kannibalen, 2) musikern med rullande ögon, 3) den underordnade Onkel Tom-

betjänten.124 

Den första som jag hade tänkt gå igenom är den exotiske vilden. Gustafsson skriver att den 

bild man fick av de afrikanska folken i 1920-talets dokumentärfilm till övervägande del var 

att de bor i hyddor, såg lustiga ut, var rädda och underlägsna, förlöjligades genom att få 

skulden om något gick fel, och att de tog varje chans de fick att hoppa runt och dansa.125 

Denna jämförelse mellan ”vita” och ”svarta” framgår i varenda en av scenerna där 

kurredutterna medverkar. Den första bild vi får av den afrikanske vilden är när Jimmy i sin 

”afrikanska krigarmundering” kommer skuttandes efter Efraim och barnen när de går upp mot 

Villa Villekulla.126 Förutom den ganska malplacerade Hawaiiskjortan utgör skölden och 

spjutet tillsammans med den lite skuttande hållningen grunderna i bilden av en afrikansk 

bushman.  

Ett annat exempel i filmen och där de t.o.m. nämner rasbegreppet är när Pippis pappa har 

klätt ut sig i sina väldigt schabloniserade ”negerkläder” och säger till barnen att ”ni är ju lite 

bleka om nosen men ja ni kan ju vara av den rasen förstås”, därefter leker de allihop negrer 

och dansar en ”vildarnas dans”.127 Förutom att uttrycket ”leka neger” låter oerhört 

nedvärderande tycker jag att det kan ses som ett försök att avhumanisera de svarta i filmen. 

Det är nästan som att Efraim och barnen för en stund överger sin ”civiliserade vithet” för att 

istället nedsänka sig till att härma något exotiskt och lite spännande djur istället för en 

människa. I samma scen får vi också se hur Jimmy med sin bongotrumma får gestalta 

musikern med rullande ögon.128  

En av scenerna som både bekräftar den samtida stereotypen om att afrikaner skulle vara 

korkade samt innehåller det löjeväckande momentet av att de får skulden för något som gått 

snett är när Efraim strax innan avfärden frågar kurredutten Samir ifall han sett till Pippi. Det 

blir en brist i kommunikationen och det hela slutar med att Efraim gör sig lustig över att 

Samir inte behärskar språket samtidigt som han fnyser och vinkar lite avvisande.129 Detta är 

                                                           
124 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 219. 
125 Ibid., ss. 221-224. 
126 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.11.10-1.12-17. 
127 Ibid., 1.13.20-1.14.20. 
128 Ibid., 1.13.20-1.14.20. 
129 Ibid., 1.20.41-1.20.57. 
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rent av hyckleri eftersom man kan dra slutsatsen att Efraim själv bara talar minimal 

”afrikanska” (eller vilket språk man nu kan tänkas prata på Kurrekurreduttön) då han tidigare 

i filmen tvingas att prata engelska för att göra sig förstådd med sin betjänt Jimmy.130 

Andrafiering genom det muntliga språket används på flera ställen i filmen och första gången 

är när Pippi sjunger om de indiska språkvanorna (vilket jag kommer diskutera ytterligare 

längre fram), och andra gången är i scenen där Efraim talar ”utrikiska”.131 Jag vill absolut inte 

påstå att jag själv är någon språkexpert men ”ibabolakolaprola” låter oerhört dumt och det sätt 

han säger det på känns inte det minsta trovärdigt. Men att det ska låta dumt är förmodligen 

hela poängen och ska vara någon form av skämt för ”oss” i egengruppen som låter oss skratta 

åt detta löjeväckande språk.  

Den allra tydligaste scenen på rasliga skillnader är den där de båda poliserna bestämmer 

sig för att undersöka Jimmys mörka hudfärg.132 Loomba diskuterar hur man under den 

tidigmoderna epoken flitigt använde sig av aforismen om ”det omöjliga i att tvätta en etiopier 

vit” och hur denna användes som belägg till att yrka på biologiska skillnader och 

legitimeringen av användandet av kategorier som ras och hudfärg.133 Detta exempel finns 

alltså bokstavligen med i filmen när poliserna kallar på Jimmy (som man hade kallat på en 

hund) och han kommer lydigt fram för att bli beskådad med ett stort leende på läpparna.134 Att 

de till en början beslutar sig för att titta närmare på ”den där färgen” indikerar att detta är 

något annorlunda, något fel, när de sedan förskräckt upptäcker att det inte går att skrapa bort 

den mörka färgen bevisar det för tittarna att det finns biologiska och oåterkalleliga skillnader 

mellan den vita och svarta ”rasen”. Den mörka färgen är medfödd liksom alla de egenskaper 

som kommer därtill. Scenens absoluta klimax är dock när Pippi avslutningsvis kommer med 

sin förlöjligande kommentar om att ”det finns bra skokräm i Afrika” och den rasistiska cirkeln 

är sluten.135 

Det är nu dags att lämna framställningen av vilden för att övergå till Onkel Tom-betjänten. 

I scenen där Jimmy lagar mat och passar upp i köket får man direkt se att den herre-och-

tjänare-relation som Keag och Broström menade fanns i Tintin också existerar mellan Efraim 

                                                           
130 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.12.45-1.13.15. 
131 Ibid., 1.10.55-1.11.12. 
132 Ibid., 1.15.19-1.15.50. 
133 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 112. 
134 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.15.19-1.16.25. 
135 Ibid. 
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och kurredutterna.136 Den enda och mycket korta replik som Jimmy har i filmen dvs. ”Yes, 

sir” hade kunnat kopplas till den hierarkiska ordning mellan en kapten och sin matros, men då 

ingen av de vita sjömännen tvingas passa upp på Efraim drar jag slutsatsen att Jimmy är mer 

av en tjänare eller betjänt.137 En annan scen som ännu tydligare visar på kurredutternas 

underordnade ställning är när Efraim stolt presenterar barnen för Sten och säger att ”det var 

han som alltid putsade mina svarta skor, rensade min pipa och kokade svartsoppa”.138 En scen 

som denna är egentligen helt överflödig då den inte tillför något annat än att markera en vit 

dominans över de svarta och att bibehålla hegemonin mellan egengruppen och 

främlingsgruppen. Att Sten bara får (eller kan) göra saker som kan associeras med färgen 

svart ska förmodligen också uppfattas som ett slags ”roligt” skämt som narrande anspelas på 

Stens mörka hudfärg. 

Motsättningen mellan civilisation och barbari är också tydlig i scenen där Pippi frågar sin 

pappa om det inte finns en hydda över till Tommy och Annika. Efraim svarar att det finns 

hyddor så att hela staden hade kunnat flytta till Kurrekurreduttön om de bara velat och man 

drar slutsatsen om att alla kurredutter lever i hyddor.139 Detta stereotypa tankesätt sträcker sig 

emellertid längre än att enbart gälla kurredutterna utan faktiskt hela den afrikanska 

folkstammen då man tidigare sagt att de tillhör gruppen afrikaner. Samma sak gäller därför 

alla de egenskaper som kurredutterna tilldelats i filmen och som tittare får man föreställningen 

att alla afrikaner är dumma och underlägsna vildar som inte kan klara sig utan den vite 

mannens vakande öga.  

 

Jag har nu lagt ner ett stort fokus på framställningen av de svarta och kurredutterna, det är 

därför dags att övergå till de övriga och lite mindre framträdande etniska stereotyperna som 

framställs i filmen. Den första som jag hade tänkt gå igenom är framställningen av indier. Om 

man ser till det ”fysiska” så är det inte med några indiska karaktärer alls i filmen men första 

gången de kommer på tal är när Pippi är inne i musikaffären. Pippi börjar sjunga om de 

indiska språkvanorna och hur deras ord ändras i uttalet beroende på vilken dag det är i veckan, 

till en början innehåller refrängen inga andra vokaler än ”i” och går sedan över till att bara 

                                                           
136 Keag, Björn & Broström Harald, Den blåögde lille reportern: En kvalitativ studie i hur Hergés Tintin skildrar en 
västeuropés attityd till omvärlden under 46 år. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 
Journalistik och medieproduktion, 15hp, 2010, s. 56. 
137 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.12.45-1.13.15. 
138 Ibid., 1.11.30-1.11.40. 
139 Ibid., 1.23.00-1.23.40. 
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innehålla ”o”.140 Det är ganska svårt att höra vad hon egentligen sjunger men jag tror det ska 

vara något i stil med: ”Jag heter Pippi Långstrump ja Långstrump å är så god och glad, en 

negerkung är pappa min men min mamma är en ängel hon.” Inte helt olikt från när Efraim 

talar ”utrikiska” är detta ett sätt att andrafiera indierna. Det första man som tittare tänker är 

hur fruktansvärt löjligt deras språk låter och senare (vilket också Pippi själv påpekar) hur 

knäppa de måste vara nere i Indien som byter språk beroende på vilken veckodag det är. 

Nästa gång som indier kommer på tals är när Pippi är i skolan och berättar om hur hon 

slogs mot jätteormen i Indien som ”varje dag åt […] upp fem indier och två små barn till 

efterrätt”.141 Denna scen har jag valt att likna vid det som Gustafsson talar om hur man i 

1920-talets dokumentärfilmer medvetet organiserade så att ”svartingarna” framstod som rädda 

och lustiga och i jämförelse med de modiga svenskarna. Det framkommer att indierna, liksom 

de svarta i Gustafssons avhandling, behöver hjälp av den vite européen för att döda de farliga 

bestarna.142 För trots det att vi vet att jätteormen till vardags brukade sluka en massa hjälplösa 

indier utan några som helst problem är den ingen vidare match för Pippi Långstrump. Det 

finns dock en viss ovisshet vad det gäller denna argumentation och det är huruvida Pippi 

besegrar ormen för att hon är en europé eller i egenskap av att vara världens starkaste flicka. 

Om man ska följa den tidigare framställningen av svarta förefaller det dock inte helt omöjligt 

att det är just på grund av Pippis europeiska ursprung som hon överlever ormen. 

 

De sista tre grupperna som stereotypiseras i filmen är egyptier, brasilianare och danskar. Den 

första av dessa skulle visserligen kunna räknas som en del av de ”svarta” då Egypten till 

större del ligger i Afrika, men i och med att det på länge inte funnits någon direkt homogen 

hudfärg som väger över åt antingen det ena eller andra håller har jag valt att tilldela dom en 

egen kategori.143 I likhet med framställningen av indier så närvarar varken egyptier och 

brasilianare som ”fysiska” karaktärer i filmen men har ändå tilldelats de stereotypa 

egenskaperna som knäppa och konstiga i motsats till den mer normala egengruppen. Den 

första och enda scenen där man får höra talas om egyptierna är när Pippi kommer gåendes 

baklänges och Tommy frågar henne varför hon gör detta, varpå hon svarar att ”i Egypten [så] 

                                                           
140 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 04.20-06.02. 
141 Ibid., 28.48.-30.20. 
142 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 221. 
143 Egypten – http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt (hämtad 2015-02-11) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
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går alla människor baklänges”.144 Precis som med indierna är detta en motsatsställning och 

markering om att ”vi” inte går baklänges medan ”de andra” i främlingsgruppen gör det. Ett 

liknande intryck får man i scenen där Pippi lagar pannkakor och lyckas smeta ägg över hela 

håret och säger att ”i Brasilien så går alla människor med ägg i håret”.145 Vad som är 

intressant är att Pippi i båda fallen faktiskt försvarar främlingsgruppens beteende och att hon 

själv börjat anamma det. När Tommy frågar varför hon väljer att gå baklänges svarar hon t.ex. 

med motfrågan: ”Lever vi inte i ett fritt land!?” och likadant säger hon att det ska vara nyttigt 

med ägg i håret. Frågan är om man ska välja att tolka dessa tecken som att Pippi är en väldigt 

underlig flicka, eller om hon faktiskt slår ett slag för att alla inte måste bete sig precis likadant 

och att det är okej att vara lite knäpp och konstig? Detta kan vara att överanalysera det hela en 

aning, men det är fortfarande en intressant tanke som tyvärr ingen annan än manusförfattaren 

och regissören kan besvara. 

Det finns ytterligare en stereotyp som jag ännu inte nämnt vilket är framställningen av den 

danske brevbäraren. Precis som Gustafsson skriver i sin avhandling att den vita rasen inte 

alltid är ett odelat ”ett” i mötet med varandra eller i förhållande till den svenska manligheten 

så kan man se ett väldigt litet, men existerande, andrafierande av danskarna när Pippi först 

träffar den musikaliske brevbäraren.146 Till en början förstår Pippi inte vad brevbäraren säger 

eftersom han pratar så ”konstigt”, och förmodligen tänkte filmskaparna att ett sådant 

missförstånd mellan svenskar och vår nordiska granne är något som säkert de flesta av alla 

icke dansktalande svenskar hade kunnat känna igen sig i och skrattat åt. Framställningen av 

danskar är alltså inte lika allvarlig som stereotyperna om egyptier och brasilianare. Jag får 

också känslan att brevbäraren i förhållande till de andra främlingsgrupperna är mer av en 

individ än exempelvis indierna och att han därför inte på samma sätt representerar hela 

gruppen av danskar.  

Vad är det nu då som skiljer dessa typer av andrafiering med den som fanns om de 

afrikanska kurredutterna? Jag skulle vilja påstå att det finns olika nivåer av hur pass 

annorlunda främlingsgrupperna ter sig i förhållande till egengruppen. Medan framställningen 

av de svarta består av de stereotypiska egenskaperna av att vara korkade, ociviliserade, 

liknades med djur etc. så kan man i framställningarna av indier, egyptier och brasilianare inte 

                                                           
144 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 06.24-06.42. 
145 Ibid., 08.30-08.50. 
146 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 306.; 
Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 32.25-32.55. 
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urskilja annat än att de är lite räddhågsna eller ”konstiga” i sättet. Jag konstaterar därför att 

den allra mest stereotypiserade gruppen i filmen är de svarta som sedan följs av indier, 

egyptier, brasilianare och allra minst danskar.  

 

5.3. Pippi Långstrump (1969) 

I en liten stad ligger huset Villa Villekulla, detta har länge varit obebott men så en dag flyttar 

en liten flicka vid namn Pippi Långstrump (Inger Nilsson) in tillsammans med sin häst och sin 

lilla apa Herr Nilsson. Pippis mamma är sedan länge död och hennes pappa (Beppe Wolgers) 

är numera negerkung på söderhavsön Kurrekurreduttön.  

Det är till grannbarnen Tommy (Pär Sundberg) och Annikas (Maria Persson) stora 

förtjusning att Pippi flyttar in och livar upp deras annars så gråa och trista vardag. Eftersom 

Pippi Långstrump (1949) och Pippi Långstrump (1969) båda är baserade på Astrid Lindgrens 

förlagor: Pippi Långstrump (1945) och Pippi Långstrump går ombord (1946) är handlingen i 

de båda filmmaterialen i stora drag detsamma. I denna filmatisering får man under 13 stycken 

avsnitt (27 min vardera) följa med vännerna på alla möjliga sorters äventyr.  

Avsnitten i ordning:  

1. Pippi flyttar in i Villa Villekulla 

2. Pippi är sakletare och går på kalas 

3. Pippi går i affärer 

4. Pippi ordnar en utflykt 

5. Pippi får besök av tjuvar 

6. Pippi går på tivoli 

7. Pippi i den första snön 

8. Pippis jul 

9. Pippi hittar en spunk 

10. Pippis ballongfärd 

11. Pippi är skeppsbruten 

12. Pippi håller avskedskalas 

13. Pippi går ombord 
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5.3.1 Framställningen av svarta 

Första gången man kommer i kontakt med de svarta i serien är när den väldigt ihärdiga Tant 

Prysselius (Margot Trooger), i fortsättningen nämnd som ”Prussiluskan”, för första gången 

besöker Villa Villekulla med intentionen att Pippi ska flytta till ett barnhem. Prussiluskan ber 

att om att få veta vad Pippi heter: 

- Säg mig vad heter du min lilla vän? (Prussiluskan) 

- Jag heter Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump och min pappa han är 

negerkung! Och heter Efraim Långstrump, fordom var han havets skräck, numera negerkung. Men jag.. 

Jag kallas bara för Pippi. (Pippi)147 

Prussiluskan som bara inte kan leva med tanken på att Pippi ska bo alldeles ensam i Villa 

Villekulla frågar henne var hennes föräldrar befinner sig:  

- Vart har du dom då? (Prussiluskan) 

- Min mamma är uppe i himlen och min pappa är i Söderhavet. (Pippi) 

- Kära lilla Pippi jag ska säga till dig att du verkar då vara en liten lögnaktig flicka du. (Prussiluskan) 

- Jo ljuger det gör jag väldigt mycket. (Pippi) 

- Du har inga föräldrar och så är det med det. Och därför ska du få komma med mig. (Prussiluskan)148  

Efter att Prussiluskan fått erkänna sig besegrad och flytt hals över huvud efter ett möte med 

Pippis dödskalleapa (Herr Nilsson) dröjer det inte länge förrän även Tommy och Annika blir 

nyfikna över Pippis förflutna. Pippi står vid spisen och steker pannkakor när de frågar henne 

var hon bodde innan hon kom till Villa Villekulla: 

- Men Pippi vart bodde du innan du kom hit? (Tommy) 

- Jag bodde inte.. (Pippi) 

- Bodde du inte!? (Annika) 

- Nehe, jag seglade omkring på havet med min pappa.  

- Var är din pappa nu då? (Annika) 

- Det vet jag inte, det blev storm och så blåste han i sjön. Ta emot (Pippi kastar en pannkaka)! (Pippi) 

- Blåste han i sjön!? (Annika) 

- Drunknade han? (Tommy) 

                                                           
147 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A1, 13.45-14.16. 
148 Ibid., A1, 14.30-14.54. 
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- Nehe, inte drunknade han heller, han var så tjock. Jag tror han flöt i land på en ö i Söderhavet och blev 

kung där. (Pippi)149 

Både Tommy och Annika ser först mycket fundersamma ut efter att ha hört om hur Pippis 

pappa blåste i sjön för att sedan flyta i land på en söderhavsö och bli kung, men slutligen 

skrattar i alla fall Tommy lite smått åt det hela.150 Liknande sekvenser där Pippi får förklara att 

hennes pappa är negerkung (eller bara kung) i Söderhavet är återkommande under seriens 

gång och sker också när de är på kafferep hemma hos Tommy och Annika, och när hon ska 

skriva in sig i skolan.151 Jag har valt att inte återge dessa scener i citat eftersom de mer eller 

mindre är identiska med de två just nämna exemplen.  

Nästa gång något kopplat till framställningen av svarta dyker upp är när man ser hur Pippi 

leker för sig själv hemma i Villa Villekulla. Hon har maskerat sig i tre olika maskeradmasker 

varav den första föreställer ansiktet av en mörkhyad man med stora vita huggtänder. Masken 

är rikligt utsmyckad med bl.a. guld, pärlor och stora ringar i öronen samt en krona på 

huvudet.152  

Långt senare in i serien och efter ett kärt återförenande mellan Pippi och pippis pappa, Efraim, 

hemma i Villa Villekulla kommer Pippi på att hon glömt presentera honom för sina vänner:  

- Men kära hjärtanes jag har ju glömt att presentera.. Här är Tommy och Annika! 

- God dag (Tommy och Annika) 

- Och det här är min far, hans majestät kung Efraim Långstrump.  

- God dag, god dag. (Efraim) 

- Pappa du är väl kung på en söderhavsö!? 

- Javisst är jag kung! Jag är kung över kurredutterna på Kurrekurreduttön.153 

Därefter får man se hur Efraim, nu med stor guldkrona på huvudet, sitter och slår på en 

bongotrumma samtidigt som han gång på gång rabblar orden ”ussamkura” och ”kussamkara”. 

Efteråt frågar Tommy honom vad de konstiga orden betyder: 

- Vad betyder det där ussakussa? (Tommy) 

- Ussakussa.. Nej, det heter ussamkura kussamkara. Jo det var kurredutternas avskedssång när jag for 

iväg. (Efraim) 

                                                           
149 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A1, 16.55-17.30. 
150 Ibid., A1, 16.55-17.30. 
151 Ibid., A2, 17.40-17.57.; Ibid., A7, 11.10-11.30. 
152 Ibid., A9, 03.55-04.20. 
153 Ibid., A12, 01.40-02.03. 
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- Vad betyder det? (Tommy) 

- Det betyder välkommen tillbaka tjocka vita hövding. (Efraim)154 

Pippis pappa fortsätter att spela och Pippi hoppar runt och dansar till trummandet. Tempot 

ökar mellan trumslagen och nu börjar även Efraim att dansa. Som alla vet är Efraim en 

mycket tjock man och när Pippi lite varnande säger åt honom att akta så att han inte tar sönder 

köksgolvet med sitt dansande säger han bara:  

- Det gör ingenting för nu ska vi dansa en riktigt kurreduttdans!155 

Det är en ny dag och man ser hur Pippi är i fullt sjå att utföra sin morgongymnastik samtidigt 

som Tommy och Annika kommer på besök: 

- Har ni sett en äkta kurreduttprinsessa göra morgongymnastik förr va? (Pippi) 

- Nehe. (Tommy) 

- Tänk vad nosringen ska skramla på mig när jag dansar runt lägerelden på kvällarna! Prinsessan 

Pippilotta med ringar i alla öronen, vilket liv, vilken glans, vilken fest! (Pippi)156 

Kort därefter hör man hur Efraim inifrån köket ropar ut till Pippi och frågar henne om hon 

ljuger mycket nu för tiden: 

- Nå.. Pippi mitt barn ljuger du någonting nu för tiden? (Efraim) 

- Ja lite då och då, så fort jag har tid. Hur är det med dig själv förresten? (Pippi) 

- Jodå! När vi sitter runt lägerelden på kvällarna så brukar jag smälla ihop en hel del. Och när jag ljuger 

som värst så slår kurredutterna på trumman så det dånar. (Efraim)157 

Pippi som nu har bestämt sig för att följa med sin pappa ner till Söderhavet ska anordna ett 

stort avskedskalas för sina vänner. När barnen rider hem efter att ha hälsat på Hoppetossas 

besättning frågar Annika Pippi vad hon tror man leker på den där Kurrekurreduttön:  

- Vad ska ni leka för något på den där Kurrekurreduttön tror du? (Annika) 

- Ja, vi ska bygga kojor och dyka efter pärlor. Tämja hajar! (Pippi)158  

Därefter dukas det upp till fest och efter att Pippi gett klartecken börjar alla gästerna att vräka 

i sig av godsakerna. Framåt kvällen när festen lugnat sig ser man hur Hoppetossas besättning 

halvt rabblar, halvt sjunger de nu välkända orden ”ussamkura” och ”kussamkara” samtidigt 

                                                           
154 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 03.19-03.40. 
155 Ibid., A12, 04.15-04.21. 
156 Ibid., A12, 06.45-07.05. 
157 Ibid., A12, 07.25-07.50. 
158 Ibid., A12, 14.32-14.47. 
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som de komponeras av alla barnen och deras lergökar. Efraim själv står uppe på taket vid 

skorstenarna och sjunger något obegripligt på kurredutternas språk.159  

Nästa dag är det dags för avfärd mot Kurrekurreduttön och Pippi är i full färd med att städa ur 

huset samtidigt som hon pratar med sig själv: 

- Tänk att jag ska bli kurreduttprinsessa va? Det är inget dåligt yrke det. Nä, det är rätt så bra för en som 

har gått i skolan så lite som jag.160 

Pippi fortsätter städningen inomhus. När hon kommer till damma av en lustig spegel (som 

beroende på vilket håll den är vänd åt visar allting som antingen oproportionerligt tjockt eller  

oproportionerligt långt) funderar hon över vad kurredutterna skulle föredra för kroppsform på 

sin prinsessa:  

- Prinsessan Pippilotta, världens fetaste kurreduttprinsessa.  

Därefter vänder hon på spegeln som då visade en tjock bild till att istället göra så hon ser 

väldigt lång ut och säger: 

- Prinsessa Pippilotta, världens längsta kurreduttprinsessa. 

Pippi sjunger och dansar ett slag och säger till sist: 

- Undrar vilken kurredutterna tycker är finast? En lång prinsessa eller en fet.161 

Tommy och Annika kommer för att träffa Pippi en sista gång. När de håller på och leker i 

sockerdricketrädet dyker också Prussiluskan upp med en avskedspresent. Pippi som är föga 

imponerad över sina nya röda yllebyxor säger ironiskt: 

- Det var bussigt att ge mig en present. Jag kan nog smälla i kurredutterna att det är en svensk 

paraduniform kanske.162 

Innan de ger sig av ner mot hamnen och Hoppetossa som nu är redo att kasta loss tar Pippi 

farväl av huset: 

- Adjö då Villa Villekulla! Du har varit en bra och loffrig (svårt att avgöra vad hon säger) kåk i alla fall. 

Det är inte alla kåkar som är det. Man får väl se hur blir med bambuhyddan där jag ska bo hädanefter.163 

                                                           
159 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 15.35-27.03. 
160 Ibid., A13, 00.14-00-28. 
161 Ibid., A13, 01.05-01.55. 
162 Ibid., A13, 06.41-06.48. 
163 Ibid., A13, 08-47-09.00. 
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5.3.2. Framställningen av kineser och indier 

När Pippi, Tommy och Annika leker inte stöta golv hemma i Pippis kök får man med hjälp av 

en rad snabba klipp och bildväxlingar en ganska bra överblick av vad för slags interiör det 

finns i Villa Villekulla. I ett hastigt klipp får man se hur Herr Nilsson klättrar ner för en 

träfigur föreställande en asiatisk man med sneda ögon och klädd i vad som kan tänkas vara en 

röd traditionell folkdräkt.164 Denna träfigur kommer att återkomma flera gånger i serien och 

har funktionen att den smått skrämmer slag på tjuvarna när de först bryter sig in hemma hos 

Pippi.165 Ett annat tillfälle när en bild på en asiat nästan obemärkt passerar förbi i rutan är när 

vännerna prövar bollkastning på tivolit. I båset bakom porslinstallrikarna ser man en 

kartongbild av en asiatisk man med en stor mustasch och rishatt på huvudet.166 

Längre fram i serien ser man hur vännerna sitter på en parkbänk och äter godis. Det kommer 

fram en flicka i deras ålder och frågar om de möjligtvis har sett hennes pappa. Pippi frågar 

efter olika signalement och tillslut blir flickan sur och är på väg att gå därifrån när Pippi frågar 

om han hade jätteöron som räckte enda ner till axlarna. Det ena leder till det andra och Pippi 

berättar om en man hon träffade i Kina som faktiskt hade sådana öron: 

- Har du verkligen sett någon ha så stora öron? (Flickan) 

- Det är ju fånigt man kan inte ha så stora öron.. Jo i Kina, där träffade jag en kines en gång. Han hade 

jätteöron och när det regnade kröp hann in under öronen, och ibland när det var dåligt väder så bjöd han 

in sina vänner. Så satt de under öronen allihopa och sjöng. (Pippi) 

Pippi sjunger och gör till sina ögon så att de ska likna en kines: 

- Ching chong, ching ching, ching chong, bling, bling, ching chong, pling pling, ching chong, pling pling. 

(Pippi)167  

Flickan är nu inte säker på om hon tro på och Pippi säger: 

- Du tror väl inte jag ljuger!? Säg ifrån i så fall. (Pippi) 

- Nej, det kan väl hända att du inte ljuger precis men.. (Flickan) 

- Inte det!? Det är just jämt vad jag gör. Jag ljuger så att tungan svartnar på mig! (Pippi)168  

 

                                                           
164 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A1, 11.54-11.56. 
165 Ibid., A4, 21.09-21.15. 
166 Ibid., A6, 08.10-08.15. 
167 Ibid., A3, 22.10-22.55. 
168 Ibid., A3, 22.55-23.10. 
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Första gången som indier bokstavligen kommer på tal i serien är när Pippi har börjat skolan. 

Fröken skriver på tavlan och frågar henne om hon känner igen bokstäverna ”i” och ”s”. Den 

första tycker Pippi ser ut som ett streck med en fluglort över och den andra liknade en orm. 

Därefter berättar Pippi historien om när hon slogs mot jätteormen i Indien: 

- Det där det ser ju ut som en orm. Ni skulle ha sett jätteormen i Indien, den var så stor och lömsk, den 

var så lång som ända dit bort och ända dit (Pippi stegar ut avståndet med stora kliv). Och till middag, då 

tog han fyra indier och då förstår du så käkar han upp dom och då var han dubbelt så tjock. Och ni 

förstår att till efterrätt då tog han små, små barn, jätte, jättesmå och först tog han ett, och då kommer det 

en mamma och gick med sitt barn och så tog han barnet och bara slukade det. Ja han var så lömsk och 

elak, jätteelak och rätt som det var kom att och skulle ha mig till efterrätt. Han ringlade sig omkring mig 

och jag gick bak några steg.. och sen pang booom sa det (Pippi stampar i golvet), så var han död!169 

För att återgå till scenen där Pippi leker med de olika maskeradmaskerna så är den andra 

masken ett ansikte helt i grönt och med de lite sneda ögonen som kännetecknar ett asiatiskt 

ursprung. Liksom den föregående masken har den en gyllne krona och stora örhängen på 

vardera örat. Det som utmärker masken mest är dock det tredje ögat som är placerat i pannan 

vilket får en att dra slutsatsen att masken möjligen föreställer guden Shiva som är en av de 

allra viktigaste gudarna inom hinduismen.170 

I det sista avsnittet ser man hur Tommy och Annika är väldigt ledsna över att Pippi ska ge sig 

av och äger därför inte så mycket. Pippi säger då till dom att: 

- Ni bara tiger och tiger. Det är farligt att tiga för länge, tungan vissnar på en. Jag minns en snickare i 

Calcutta som bara teg och teg. På fjorton år sa han inte ett knäpp, och mycket riktigt, tungan vissnade 

på honom så han inte kunde prata.171 

 

5.3.3. Framställningen av egyptier och argentinare 

Till skillnad från stereotyperna om de svarta, indier och kineser nämns egyptier och 

argentinare bara vid ett par enstaka tillfällen. Den första gången är precis i början av serien 

när Tommy och Annika smugit sig in i Villa Villekulla och finner Pippi sovandes med 

fötterna på huvudkudden: 

                                                           
169 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A7, 13.55-15.00. 
170 Ibid., A8, 03.55-04.20. 
171 Ibid., A12, 09.34-09.53. 
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- Varför.. Varför ligger du med fötterna på huvudkudden för? (Tommy) 

- Jag ska säga dig att i Egypten så ligger alla människor med fötterna på huvudkudden, och de sover så in 

i vassens bra så då är det lögn att få liv i dom på morgnarna. (Pippi) 

- Hur vet du det!? Du har väl inte varit i Egypten? (Annika) 

- Har inte jag!? Jag har varit i hela världen! (Pippi) 

- Har du!? (Annika) 

- Eh, nu ljuder du allt.. (Tommy) 

- Jaha nu ljuger jag igen. Det är för sorgligt. (Pippi) 

- Men det är fult att ljuga. (Annika) 

- Ja, det är mycket fult att ljuga. Men jag ska säga dig att i Egypten där ljuger de från morgon till kväll! 

De börjar klockan sju på morgonen och sen ljuger de och ljuger och ljuger hela dagarna tills solen går 

ner. Vad sa ni nu då!? (Pippi) 

- Vad konstigt.. (Annika)172 

Vad gäller framställningen av argentinare så kommer man möta dessa längre in i serien i 

samband med att Pippi börjar i skolan. Det blir dock ett kortvarig skoltid för Pippi och innan  

hon lämnar klassrummet säger hon: 

- Nehe, tacka vet jag skolorna i Argentina. Där skulle ni gå, där har de bara läsning på fredagarna ifall det 

finns några böcker. Men det finns det inte. (Pippi) 

- Vad gör de då i skolan? (Okänd pojke) 

- De äter karameller, de går ett långt rör ifrån en karamellfabrik rakt in i skolsalen. De bara äter och äter 

och äter och.. (Pippi) 

- Men vad gör deras fröken då? (Okänd flicka) 

- Hon hjälper barnen att plocka bort papper på karamellerna förstår du. Du trodde väl inte att de gjorde de 

själva va? Ha! De går inte i skolan ens själva. De skickar sin bror. (Pippi) 

- Men du Pippi, om barnen äter sådär mycket karameller hur går det med deras tänder då? (Fröken) 

- De har inga tänder, de har ramlat ut för länge sen. Varenda gadd. (Pippi)173 

 

5.3.4. Framställningen av indianer, kannibaler och katumaraner  

Indianer, kannibaler och katumaraner förekommer i serien vid lite olika tillfällen. I det tredje 

avsnittet är det en scen är Pippi, Tommy och Annika går på väg ner till stan för att handla i 

affärer. Pippi kommer lämna röda fotspår efter sig vilket Annika i form av en berättarröst 

förklarar med att ”det var bara för att hennes pappa hade köpt skorna av en indianhövding”.174 

                                                           
172 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A1, 09.35-10.35. 
173 Ibid., A7, 17.35-18.25. 
174 Ibid., A3, 03.15-03.35. 
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I ett annat avsnitt har barnen precis lekt inte stöta golv varpå Tommy och Annika sen säger att 

de önskar att de aldrig skulle behöva växa upp och bli stora. Pippi springer då och hämtar ett 

gäng med ”krumelurpiller” som hon har fått av en gammal indianhövding en gång när hon sa 

att hon inte ville bli stor.175 

I ett annat avsnitt ska barnen leka skeppsbrott och när de precis tror att de är räddade säger 

Pippi: 

- En ö! Vi kanske är räddade. (Pippi) 

- Hurra vi är räddade! (Annika) 

- Nehe, minsann. På den här ön vimlar det av indianer. (Pippi) 

- Äsch, jag ser inte en enda indian. (Tommy)  

De går i land på ”indianön” och Pippi tar täten med revolvern i högsta hugg. De hittar en 

fjäder som möjligtvis kan ha tillhört en indian och plötsligt både hör och ser de indianer 

överallt.176 Längre fram i avsnittet när de sätter upp tältet tycker Pippi att hon hör någonting 

och säger: 

- Jag tycker jag hörde en kannibal som morrade. (Pippi) 

- Nej, det finns inga kannibaler på den här ön. (Tommy) 

- Men vilddjur finns det. Det finns fullt av dom. Tigrar och lejon. Jag ser dom nog där inne i djungeln. En 

orm! En skallerorm (Pippi och slår i marken med en gren). Adjö med den! En noshörning! Den 

kommer! Den anfaller.. kom bara (Pippi plockar upp revolvern och avlossar ett skott som fäller ett helt 

träd)! Hahaha! (Pippi)177 

Den första och enda gången man stöter på katumaramerna är när Pippi bestämmer sig för att 

hälla ut en hel flaska fylld med ”meducin” (det är så hon uttalar det) i en gatubrunn och säger:  

- Ett hål, ett väldigt egendomligt hål. Vet ni vad jag tror? Jag tror det här hålet går tvärs igenom hela 

jorden och kommer ut ner hos katumaramerna. Säkert att katumaramerna har kikhosta och skoskav och 

röda hund. De har nog näsorna fulla med ärtor också, och ingen ”meducin”. De kanske inte har några att 

polera möbler med heller. Men nu har de!178 

 

                                                           
175 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A13, 22.31-2240. 
176 Ibid., A10, 12.10-12.30. 
177 Ibid., A10, 14.10-15.20. 
178 Ibid., A3, 20.35-21.10. 
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5.4. Diskussion och jämförande tolkning av tv-serien  

Efter att fokuserat på de denotativa tecknen i både filmen och tv-serien ska jag nu med hjälp 

av en konnotativ tolkning analysera tv-serien och jämföra likheter och skillnader med filmen i 

framställningarna av etniska stereotyper och koloniala strukturer. Jag börjar med att diskutera 

kategorin svarta och sedan i tur och ordning gå igenom de andra stereotyperna och hur de har 

framställts. Notera att jag inte kommer gå in lika djupt på filmen eftersom en analys av denna 

redan gjorts i ett tidigare avsnitt. 

 

Den största likheten, och som givetvis har en central roll, vad gäller framställningen av de 

svarta som existerar i båda materialen är förstås det faktum att Pippis pappa är negerkung på 

en söderhavsö. Detta går inte att ändra hur man än vrider och vänder på det. Men man kan 

redan här börja se skillnader mellan filmen och tv-serien. I filmen från 1949 är det en stor 

självklarhet att Efraim skulle bli kung över en massa ”negrer” vilket framgår inte minst när i 

dialogen mellan Pippi och Tommy när han frågar henne varför hon tror att hennes pappa blev 

negerkung.179 Men hur ser då framställningen av svarta ut i tv-serien?  

Förutom det att Efraim är negerkung tycker jag det finns tecken som tyder på en viss 

skillnad mellan de svarta och egengruppen, vilken representeras av Efraim, eftersom han är 

kung över, och inte bland, kurredutterna. Detta signalerar att Efraim inte är ”ett” med 

kurredutterna och att de inte helt och hållet betraktas som likar. Frågan är nu bara av vilken 

karaktär denna skillnad är? Svaret får vi i scenen där Efraim berättar för Tommy att de 

främmande orden ”ussamkura” och ”kussamkara” betyder ”välkommen tillbaka tjocka vita 

hövding”.180 Förutom den rent hierarkiska skillnaden mellan Efraim och kurredutterna finns 

det alltså en biologisk skillnad som baseras på vilken hudfärg de har, han är vit och de är 

svarta. Men detta är också den enda noterbara skillnaden. I tv-serien talar de nästintill inte alls 

om några särskilda egenskaper som följer med den svarta hudfärgen medan man i filmen 

kunde urskilja både att kurredutterna var en arbetarras, dumma, primitiva etc. Det finns bara 

en scen i tv-serien som talar för att kurredutterna skulle bara dumma eller snarare ”lättlurade” 

och det är när Pippi säger att hon kanske kan lura i kurredutterna att de röda yllebyxorna hon 

                                                           
179 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 11.40-12.10. 
180 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 03.19-03.40. 
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fick av Prussiluskan är en svensk paraduniform.181 Men att detta skulle kunna tolkas som att 

alla kurredutterna, och i förlängningen alla svarta skulle besitta den stereotypa egenskapen av 

att vara lättlurade finner jag väldigt långsökt. Istället kan jag tycka det mer är ett förlöjligande 

av egengruppen dvs. oss svenskar då Pippi menar att vi skulle ha röda yllebyxor som 

paraduniformer. Den andra anledningen till varför jag inte tycker denna scenen är särskilt 

allvarlig och stereotypisk är att man i tv-serien gång efter gång fått veta vilken skämtare Pippi 

är och att hon försöker driva med nästan alla hon träffar på.  

 

När jag analyserade filmen använde jag mig flitigt av Gustafssons tre kategorier: 1) den 

exotiske vilden/kannibalen, 2) musikern med rullande ögon, 3) den underordnade Onkel Tom-

betjänten.182 I filmen kunde man se hur alla dessa stereotyper bekräftades bara genom att 

studera den svarta besättningen som följt med Efraim från Kurrekurreduttön. I tv-serien 

däremot finner jag bara den exotiske vilden vilken jag nu ska diskutera lite närmare.  

Det som rent utseendemässigt kännetecknar kurredutterna i filmen (förutom deras mörka 

hudfärg förstås) av Efraims ”negerkläder” att döma är att de klär sig i bastkjol och bär 

halsband av tänder och pärlor samt deras krigarmundering bestående av Hawaiiskjorta, sköld 

och spjut.183 Denna stereotypa bild av den s.k. ”vilden” användes flitigt för att andrafiera och 

stereotypisera kurredutterna i jämförelse med egengruppen. En liknande bild återfinns delvis i 

tv-serien och jag har därför valt ut två scener som ska kunna visa på både likheter och 

skillnader. Eftersom det inte förekommer några kurredutter i tv-serien är det svårt att veta hur 

de kan tänkas se ut. Jag har därför fått använda mig av de bilder av svarta som finns samt det 

karaktärerna nämner om kurredutterna för att bilda mig en uppfattning. 

Den första scenen där svarta förekommer är när Pippi leker med ett par maskeradmasker, 

en av dessa föreställer ett brunmålat ansikte med en gyllne krona, ringar i öronen och ett par 

stora vita huggtänder. Maskeradmasken är ett av alla föremål som Pippi samlat på sig under 

sina resor världen över och ska (vad jag förmodar) föreställa en ”negerhövding”.184 Om man 

ser scenen utan dess större sammanhang skulle man kunna säga att masken är ett föremål som 

                                                           
181 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A13, 06.41-06.48. 
182 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen [Elektronisk resurs] : manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Diss. , 2008, Lund, 2007, s. 219. 
183 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.12.10-1.13.40. 
184 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A9, 03.55-04.20. 
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symboliserar ett negativt andrafierande av de svarta dvs. den en del av den motsatsställning 

som Said är inne på.185 I den andra scenen ser vi hur Pippi frågar Tommy och Annika om de 

någonsin har ”sett en äkta kurreduttprinsessa göra morgongymnastik förr[?]” varefter hon 

tillägger ”tänk vad nosringen ska skramla på mig när jag dansar runt lägerelden på kvällarna! 

Prinsessan Pippilotta med ringar i alla öronen, vilket liv, vilken glans, vilken fest!”.186 Dessa 

två scener är det närmaste man kommer framställningen om hur kurredutterna ser ut och än så 

länge stämmer de ganska bra överens med Gustafssons bild av den typiska ”vilden” men 

eftersom det aldrig framkommer om Pippi någonsin träffat en kurredutt eller fått höra 

beskrivningar om hur de ser ut är det därför svårt att helt säkert säga om denna tolkning 

faktiskt stämmer. Kanske stämmer det som Pippi säger? Men faktumet kvarstå att det enda vi 

vet säkert om kurredutterna i tv-serien är att de är mörka till hudfärgen. 

Vad säger då dessa två scener om ”vildarna”? I filmen fick jag uppfattningen att 

framställningen av vilden var något dåligt, ett andrafierande. Det är ingen tvekan om att det 

rör sig om ett andrafierande också i tv-serien men där är det långt ifrån något negativt. För i 

själva verket ser vi hur Pippi själv säger att hon ska skaffa sig en massa ringar i ansiktet.187 

Vad som tidigare var ett negativt tecken på andrafierande och skillnader för att stärka 

egengruppen gentemot de svarta, har nu istället övergått i en beundran och vilja att passa in 

och assimileras in i främlingsgruppen. Att Pippi vill passa in bland kurredutterna framgår 

också i scenen där hon står och tittar sig i spegeln samtidigt som hon funderar över om 

kurredutterna skulle föredra en tjock eller lång prinsessa.188  

 

Vad får vi mer veta om kurredutterna? Två gemensamma egenskaper som återfinns både i 

filmen och tv-serien är att de tycker om att dansa och att de lever i hyddor. I filmen ser man 

hur Efraim och barnen nedsätter sig till att ”leka neger” och dansar en ”vildarnas dans.”189 Jag 

skrev tidigare att detta kan uppfattas som ett försök att avhumanisera de svarta, och att dansen 

i sig inte heller gav några positiva indikationer. I tv-serien har de tagit bort allt som har med 

                                                           
185 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 54. 
186 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 06.45-07.05. 
187 Ibid., A12, 06.45-07.05. 
188 Ibid., A13, 01.05-01.55. 
189 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.13.40-1.14.20. 
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att ”leka neger” att göra och det viftas inte heller med några spjut under dansen.190  Där den 

första dansen var löjeväckande har denna nu gått över till att blir mer mystisk och näst intill 

lite skrämmande. Frågan är då vilken av dom som är bäst, eller bör jag säga värst? Jag skulle 

vilja säga att den senare dansen i tv-serien känns betydligt mer ”värdig” än den tidigare.  

I den första diskussionen om filmen skrev jag hur framställningen av att kurredutterna 

levde i hyddor fick de svarta att verka mer primitiva och ociviliserade än egengruppen. Denna 

motsättning mellan civilisation och barbari finns med även i tv-serien då man i en scen får se 

hur Pippi tar farväl av Villa Villekulla och säger ”Man får väl se hur det blir med 

bambuhyddan där jag ska bo hädanefter”.191 Noterbart är dock att Pippi varken i filmen eller 

tv-serien verkar ha några som helst bekymmer med att byta ut Villa Villekulla mot en 

bambuhydda, snarare tvärt om. Frågan är då om man ska tolka detta som att bambuhyddan 

inte är så dålig och ”ociviliserad” trots allt? Lars-Eric Berg skriver att användandet av ”ordet 

hydda är ett kolonialt sätt att beskriva bostaden och bygger på en nedlärd rasism”.192 Jag tror 

dock inte att bambuhyddan i sig behöver signalera något dåligt eller sämre än våra hus, 

snarare exotiskt, men att användningen av ordet bidrar till en motsatsställning mellan 

egengruppen och främlingsgruppen. 

En ytterligare egenskap som kurredutterna har i tv-serien framgår i scenen där Annika frågar 

Pippi vad hon och kurredutterna kommer att leka för någonting, varav Pippi svarar att de bl.a. 

kommer att bygga kojor, dyka efter pärlor och tämja hajar.193 Man vet återigen inte om det 

Pippi säger stämmer eller inte. Kanske brukar kurredutterna tämja hajar? Eftersom 

Kurrekurreduttön i tv-serien är en fiktiv ö någonstans i Söderhavet är det svårt att säga. Om 

det däremot framgått i filmen att kurredutterna brukade ”tämja hajar” hade det varit en helt 

annan femma. Den kanske viktigaste skillnaden mellan kurredutterna i filmen och tv-serien är 

nämligen användningen av fiktion och verklighet. I filmen nämner man kurredutterna 

stundvis som negrer, andra gånger som kurredutter och ibland som afrikaner. Det är det där 

sista som krånglar till det hela en aning för när de skildrar kurredutterna som afrikaner blir det 

som att alla de stereotyper och rasegenskaper de svarta har i filmen generaliseras för att täcka 

hela gruppen med svarta människor i Afrika. I tv-serien nämner de ingenting om Afrika utan 

                                                           
190 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 03.40-04.21. 
191 Ibid., 08.47-09.00. 
192 Raune, Inger, Välkommen eller-: att arbeta i skolan mot främlingsfientlighet, Allmänna barnhuset, 
Stockholm, 1993, s. 14. 
193 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 14.32-14.47. 
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är mer luddiga och säger att Kurrekurreduttön ligger i Söderhavet vilket ger en mer fiktiv 

känsla över kurredutterna. Frågan är hur de ens kunnat blanda ihop Afrika med Söderhavet 

från första början då detta inte alls stämmer rent geografiskt? Kanske var det bara ett klumpigt 

misstag, eller var det ett högst medvetet val som signalerar att alla icke-europeiska 

folkgrupper är detsamma som underutvecklade afrikanska vildar.  

 

Om jag nu istället ska fokusera på de andra etniska grupperna som framställs i tv-serien så 

hade jag tänkt börja med en scen som är oerhört viktigt ur ett konnotativt perspektiv och min 

fortsatta tolkning av hela tv-serien. I scenen där Tommy och Annika för första gången träffar 

Pippi får man se hur Tommy frågar Pippi varför hon sover med fötterna på huvudkudden. Det 

svar som Pippi ger honom är att ”i Egypten så ligger varenda människa med fötterna på 

huvudkudden”.194 Detta är den första stereotypen som framställs om egyptier men om vi 

istället fortsätter längre in i scenen får vi snart veta att Pippi ljög ihop allting. Annika säger 

därefter att det är fult att ljuga och Pippi håller med, detta hindrar henne dock inte från att bara 

sekunder senare dra en rövare om hur de i Egypten ljuger ”från morgon till kväll”.195 En 

liknande stereotyp om egyptierna finner vi i filmen där Pippi kommer gående baklänges och 

säger till Tommy att ”i Egypten där går alla människor baklänges”.196 Det som nu är så 

intressant med denna scen är att det direkt framkommer att Pippi är en riktig liten lögnhals, en 

sak som sätter prägel på i princip allt konstigt som Pippi säger under hela tv-serien. I filmen 

får man visserligen också veta att både Pippi och hennes pappa båda är ganska glada i att 

ljuga då Tommy säger att ”Pippi ljuger inte på riktigt, hon bara hittar på”, men detta sker först 

i slutet av filmen och känns inte heller lika trovärdigt.197  

Det faktum att man vet om, och flera gånger blir påmind om, att Pippi ”ljuger som en häst” 

i tv-serien gör att man som tittare inte helt hoppar av stolen i förskräckelse varje gång man får 

höra en rövare om hur Pippi en gång träffade på en kines med öron så stora så att hans vänner 

kunde krypa in under dom när det regnade, eller en indisk snickare som blev stum efter att 

inte ha talat på 14 år, eller hur barnen inte har några böcker utan bara sitter och käkar godis i 

                                                           
194 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A1, 09.35-10.35. 
195 Ibid. 
196 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 06.24-06.42. 
197 Ibid., 1.16.25-1.17.00. 



47 
 

skolorna i Argentina.198 Jag skulle därför vilja påstå att det finns två olika sorters stereotyper 

som framställs i filmen och tv-serien. Tidigare i min diskussion om filmen nämnde jag ett par 

scener som var andrafierande på det sättet att främlingsgruppen skulle framstå som löjliga 

eller konstiga. Jag tror att de flesta som såg filmen 1949 förstod att alla människor i Brasilien 

inte går runt med äggula i håret (något som för övrigt är borttaget från den annars övrigt lika 

scenen i tv-serien), eller att man i Indien inte byter ut alla vokaler i språket beroende på vilken 

veckodag det är, men intrycket att främlingsgruppen är konstiga annorlunda kvarstår 

fortfarande i scenerna.199 I tv-serien däremot tycker jag att fokus övergår från 

främlingsgruppen till att landa på Pippi. Då det framgår så tydligt att Pippi ljuger så att tungan 

svartnar” i munnen på henne, är det istället hon som blir objektet för att vara lite konstig eller 

annorlunda.200  

Det finns dock ett par stereotyper även i tv-serien som sticker ut och är lite allvarligare än 

de andra. I likhet med i filmen kan man i ett avsnitt se hur Pippi berättar om hur hon slogs mot 

jätteormen i Indien.201 Jag har tidigare i min diskussion om filmen talat om hur en sådan scen 

kan få indierna att framstå som hjälplösa och beroende av den vite européen för att döda 

jätteormen, och att det helt är en tolkningsfråga huruvida man tror det är indierna som är 

hjälplösa i jämförelse med européen, eller om det är egenskapen att Pippi faktiskt är ”världens 

starkaste flicka” som räddar skinnet på henne. En skillnad mellan filmen och tv-serien är dock 

hur reaktionerna på de som lyssnar på Pippis historia ser ut. I filmen ser man hur både fröken 

och eleverna sitter som trollbundna med beundrande blickar, detta gäller också barnen i tv-

serien men om man fokuserar på fröken så ser man hur hon bara skrattar och skakar på 

huvudet åt berättelsen.202 Medan de i filmen sväljer historien med hull och hår får jag i tv-

serien uppfattningen om att i alla fall fröken ifrågasätter trovärdigheten i Pippis historia men 

att hon väljer att inte säga ingenting för barnens skull. Framställningen blir genast inte lika 

allvarlig då man kan anta att Pippi ljuger igen, men jag tycker fortfarande scenen kan vara lite 

av ett gränsfall.   

                                                           
198 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A3, 22.10-23.10.; Ibid., A13, 09.34-09.53.; Ibid., A7, 17.35-18.25. 
199 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 08.30-08.50.; Ibid., 04.20-
06.02. 
200 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A3, 22.55-23.10. 
201 Ibid., A7, 13.55-15.00. 
202 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 28.48-30.20.; Pippi 
Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken Tyskland 
(1969), A7, 13.55-15.00. 
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Den andra stereotypen som inte heller är särskilt trevlig i tv-serien är scenen där Pippi gör 

till sina ögon och låtsats vara en kines samtidigt som hon säger ”Ching chong, ching ching, 

ching chong, bling, bling, ching chong, pling pling, ching chong, pling pling”.203 Det finns 

dock en del att säga om denna scen och jag hade tänkt att börja med att jämföra den med de 

båda scenerna i filmen där Efraim talar ”utrikiska”, och när Pippi sjunger sin sång om 

indierna.204 I dessa fall drog jag slutsatsen att det rörde sig om ett förlöjligande genom språket 

gentemot främlingsgrupperna men när det kommer till tv-serien är jag inte lika säker. Hinton 

skriver att stereotyper i själva verket är ”förenklade bilder i våra huvuden” av människor och 

händelser i vår omvärld.205 Susan T. Fiske och Shelley E. Taylor utvecklar detta och skriver 

att ”människor inte tycker om att tänka” och därför gärna förenklar komplexa problem för att 

komma fram till ett snabbt svar, trots att de ofta är medvetna om att svaret inte stämmer helt 

exakt.206 Detta är precis vad jag tror att Olle Hellbom (regissören bakom tv-serien) försöker 

att göra. Visst är det förlöjligande och inte det minsta rätt att Pippi får sitta och säga ”ching 

chong” men jag tror att anledningen till varför hon gör detta är för att barn ska kunna förstå att 

det rör sig om kineser. För trots det faktum att tv-serien ligger varmt om hjärtat hos många 

vuxna bör man ändå ha i åtanke att den är skapad för just barn. Är det då inte enklare att Pippi 

säger ”ching chong” än att hon drar till med en lång och svår ordföljd på kinesiska? En 

liknande slutsats drar jag längre fram i tv-serien när Efraim ska tala på kurredutternas 

språk.207 Istället för ett förlöjligande tycker jag detta på något sätt är en ”värdig” tolkning av 

ett främmande språk. Jag tycker dock inte att scenen där Pippi talar kinesiska känns helt och 

hållet etiskt korrekt, det kommer därför inte som en chock att SVT i restaureringen av DVD-

utgåvan nu valt att ta bort just den scenen.208 

 

De sista och ännu inte nämnda stereotyperna i tv-serien berör indianer, kannibaler och 

katumaraner. Jag tycker man inte ska ta allt för allvarligt på dessa tre eftersom de i själva 

verket är mer av ljug och eller påhitt från Pippis sida än att vara stereotyper.  

                                                           
203 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A3, 22.10-22.55. 
204 Pippi Långstrump, film, Per Gunvall, AB Sandrew-Bauman Film, Stockholm (1949), 1.10.55-1.11.12.; Ibid., 
04.20-06.02. 
205 Hinton, Perry R., Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 13. 
206 Ibid., s. 69. 
207 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A12, 24.57-25.35. 
208 Pippi Långstrump (TV-serie) – http://sv.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump_%28TV-serie%29 
(hämtad 2015-02-11) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump_%28TV-serie%29
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Indianerna kommer på tals lite titt som tätt i tv-serien och vanligtvis är de lite mystiska och 

väldigt bra att ha, särskilt indianhövdingarna som Pippi och hennes pappa fått både 

krumelurpiller, och ett par skor som ger röda märken efter sig när man går av.209 I en annan 

scen får indianerna agera ”fienden” på en öde ö tillsammans med de farliga kannibalerna som 

ligger och morrar i buskarna.210 Loomba skriver om hur särskilt kannibalism ofta användes 

som en stereotypisk egenskap för att demonisera vildarna i den nya världen och på så sätt 

rättfärdiga det koloniala projektets brutala framfart.211 Dock tillskrivs inte denna egenskap 

någon särskild grupp som t.ex. kurredutterna. Då det inte heller framgår att kannibalerna i tv-

serien har någon specifik hudfärg och det är därför svårt att koppla dom till kurredutterna eller 

svarta och jag skulle därför säga att de mer är än en produkt av Pippis livliga fantasi. Likadant 

är det med den fiktiva gruppen av ”katumaraner” som enligt Pippi lever på andra sidan jorden 

och som har alla möjliga sorters sjukdomar och besvär.212 Men vem vet, kanske är det som 

med kurredutterna och att Pippi faktiskt har rätt? Det är dock något jag överlåter till andra att 

spekulera i.  

 

6. RESULTAT 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Denna uppsats har gått ut på att med hjälp av en postkolonial teori undersöka etniska 

stereotyper i två filmatiseringar om Pippi Långstrump. Det material som används har varit en 

film, Pippi Långstrump (1949) och en tv-serie, Pippi Långstrump (1969). Min frågeställning 

har varit:  

1. Vilka etniska stereotyper framställs i de båda materialen? 

2. Finns det några givna maktförhållanden mellan egengruppen och främlingsgruppen? 

3. Kan man se en progressiv utveckling av avkolonialisering mellan de båda materialen? 

Den metod som har använts har varit helt och hållet kvalitativ; genom att studera de 

denotativa och konnotativa tecknen i de båda materialen har jag gjort en s.k. semiotisk 

                                                           
209 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A13, 22.31-2.40.; Ibid., A3, 03.15-03.35. 
210 Ibid., A11, 14.10-15.20. 
211 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 66. 
212 Pippi Långstrump, tv-serie, Olle Hellbom, Nord Art AB Sveriges Radio AB, Sverige/Förbundsrepubliken 
Tyskland (1969), A3, 20.35-21.10. 
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innehållsanalys. Det jag har kommit fram till är att båda materialen innehåller ett stort antal 

etniska stereotyper men av högst skiftande karaktär.  

I filmen, Pippi Långstrump (1949), fann jag fem olika stereotypiserade främlingsgrupper: 

svarta, indier, egyptier och brasilianare samt danskar. De visade sig föga oförväntat att den 

mest negativa framställningen gällde svarta, jag har här kunnat urskilja en tydlig hegemoni 

och rasbiologiska skillnader mellan dom och den ”vita” egengruppen. Kurredutterna (dvs. det 

afrikanska folk som Pippis pappa blivit ”negerkung” över) har rollen som betjänter och 

framställs som en drös av underlägsna, dumma och ociviliserade vildar i relation till den mer 

positivt framställda egengruppen. De övriga etniska grupperna som stereotypiseras i filmen är 

i jämförelse med framställningen av de svarta av en mildare form. Det finns inga tecken på 

rasbiologiska skillnader mellan dessa och egengruppen men det finns dock ett ganska tydligt 

”andrafierande” som signalerar att de är rädda, konstiga och allmänt annorlunda i motsats till 

egengruppen. Jag har inte kunnat urskilja några särskilda maktförhållanden mellan dessa och 

egengruppen på samma sätt som i framställningen av de svarta. Den minst stereotypa av dessa 

grupper är danskarna som bara tycks ha en marginell andrafiering i förhållande till 

egengruppen.  

I tv-serien, Pippi Långstrump (1969), kan jag däremot konstatera att det till antalet faktiskt 

finns fler etniska stereotyper än i filmen, men att de inte framställs som lika negativa. De 

etniska grupper jag har kunnat finna är: svarta, kineser, indier, egyptier, argentinare, indianer, 

kannibaler och ”katumaraner”. I likhet men filmen är det de svarta som besitter flest 

stereotyper i tv-serien, men jag kan här urskilja en stor positiv förändring i deras 

framställning. Pippis pappa är fortfarande negerkung men efter det så slutar likheterna med 

filmen. Kurredutterna associeras inte längre med Afrika och har inte heller någon ”fysisk” roll 

(dvs. inga skådespelare) i filmen. Förutom det att kurredutterna är mörka till hudfärgen och 

egengruppen är vit finns det inte längre några rasliga egenskaper kopplat till de svarta. 

Stereotypen om den exotiske vilden finns emellertid kvar, men istället för att uppfattas som en 

negativ form av ”annanhet” tycker jag andrafierandet har övergått till en slags beundran och 

mer välvillig inställning till kurredutterna. När det gäller de andra etniska grupperna som 

presenteras i tv-serien framställs de i likhet med filmen som rädda, konstiga och annorlunda i 

relation till egengruppen. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan tv-serien och filmen, 

och det är att man som tittare nu är mer medveten och insatt i att Pippi har en livlig fantasi 

och ljuger så fort hon får tillfälle. Detta menar jag gör att man inte fullständigt hoppar av 

stolen av förskräckelse varje gång Pippi drar en rövare om t.ex. kineser, indier eller egyptier. 
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Resultatet blir att det mestadels är Pippi som uppfattas som lite knäpp och konstig och inte de 

etniska grupperna som faktiskt stereotypiseras. Det finns dock två scener som är lite av ett 

undantag. Den första är när Pippi berättar hur hon befriade en massa indier från en livsfarlig 

orm, vilket precis som i filmen skulle kunna tolkas som att indierna är underlägsna den vite 

européen och behöver dennes hjälp att försvara sig mot de farliga bestarna. Den andra scenen 

är när Pippi gör till sina ögon och låtsas vara en kines, för även om jag i min diskussion 

skriver hur detta kan uppfattas som en ”förenkling” av gruppen kineser tycker jag inte att 

scenen är helt etisk korrekt.  

För att slutligen återgå till den hypotes jag inledningsvis ställde kan jag nu konstatera att 

det till antalet faktiskt inte existerade fler etniska stereotyper i det tidigare materialet, men att 

de stereotyper som framställs i tv-serien var av en mer tolerant karaktär. Med detta kan man 

dra slutsatsen att de båda materialen överensstämmer med sitt historiska klimat och att det 

faktiskt har skett en form av ”avkolonialisering” och förmildring av de etniska stereotyper 

som framställs i tv-serien gentemot de som existerade i filmen från 20 år tidigare.  

 

6.2. Förslag på fortsatt forskning 

Den här uppsatsen har gått ut på att genom användandet av en postkolonial teori studera hur 

etniska stereotyper framställts i två filmatiseringar om Pippi Långstrump. I kapitlet om 

material och metod skriver jag i avsnittet om avgränsningar hur jag av tidsmässiga skäl 

tvingats välja bort flera av filmatiseringarna och Astrid Lindgrens skriftliga förlaga samt avstå 

att undersöka materialet utifrån ett genusperspektiv. I efterhand kan jag konstatera att det 

finns tillräckligt med material gällande genus för att studera filmatiseringarna med just ett 

genusperspektiv. Intressant är bl.a. hur Pippi står ut från de andra kvinnorna (både barn och 

vuxna) och går sin egen väg. Det hade också varit kul att titta på hur manliga respektive 

kvinnliga normer speglas i framställningen av Tommy och Annika.   

 

7. DIDAKTISKT REFLEKTION 

7.1. Att arbeta i skolan mot främlingsfientlighet 

Främlingsfientlighet och etniska stereotyper finns överallt i vårt samhälle och inte minst i 

skolan och bland unga människor. Inger Raune skriver 1993 att ”främlingsfientlighet [bland 
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unga] har ökat de senaste åren” och att det har blivit ”häftigt att hata svartskallar”.213 Detta var 

nu över 20 år sedan men helt ärligt tror jag inte att främlingsfientlighet som fenomen har varit 

en nedåtgående trend under de senaste åren utan snarare tvärt om.  

I skolans värdegrund står det att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.214 

Varenda människa som någonsin gått i en svensk grundskola kan nog hålla med mig när 

jag säger att det inte är såhär det alla gånger ser ut i skolan. Men vad kan man göra för 

att ändra på det? Raune skriver att främlingsfientlighet i största mån beror på en 

osäkerhet och brist på förståelse gentemot det främmande och det är i min mening här vi 

måste börja.215 Om jag får relatera till min egen uppsats så tror jag det är viktigt att barn 

och ungdomar blir mer insatt i dagens stereotyper och hur de används. En stereotyp som 

existerade i Pippi Långstrump (1949) var t.ex. att afrikaner var dumma, underlägsna 

vildar som levde i hyddor och som dansade eller slog på en trumma hela dagarna. 

Förhoppningsvis är det inte någon som fortfarande håller fast vid denna föreställningen, 

men vad är det egentligen för bild vi har av Afrika idag? De flesta beskrivningar vi får 

är genom massmedia och vanligtvis rör det sig kanske om nyhetsrapporteringar i tv där 

vi får höra om krig, svält eller liknande katastrofer. Jag tror därför att det inte är så 

konstigt att många får just den här negativa bilden av Afrika och de människor som 

lever där. För att få bort dessa fördomar och främlingsfientlighet tror jag det är viktigt 

att skolorna talar mer med sina elever om just massmediernas roll i stereotypbildning, 

samtidig som de också ser över sina läromedel och tittar på vilken bild som ges av andra 

kulturer. Ett vanligt misstag skriver Raune är att man i undervisningen ofta fokuserar på 

                                                           
213 Raune, Inger, Välkommen eller-: att arbeta i skolan mot främlingsfientlighet, Allmänna barnhuset, 
Stockholm, 1993, s. 8. 
214 Förordning om läroplan för gymnasieskolan – 
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fw
s%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302 (hämtad 2015-02-07) 
215 Raune, Inger, Välkommen eller-: att arbeta i skolan mot främlingsfientlighet, Allmänna barnhuset, 
Stockholm, 1993, s. 6. 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302
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vad som är olika istället för var som är lika.216 I det centrala innehållet för historia i 

grundskolan, åk 7-9, står det att eleverna ska arbeta med ”den europeiska dominansen, 

imperialism och kolonialism”,217 ett liknande innehåll finner man i ämnesplanen för 

gymnasiet där det står att undervisningen i kursen, Historia 1a1, ska behandla 

”mänskliga rättigheter, jämställdhet [och] kolonialism”.218 Frågan är om dessa punkter 

får tillräckligt med plats eller om de lätt kommer i skymundan pga. fullspäckade 

scheman och stoffträngsel? Genom att arbeta mer aktivt i skolorna med dessa områden 

och på att förebygga ett ”andrafierande” och stereotypt tänkande tror jag man hade 

kunnat skapa en bättre och humanare miljö både i och utanför skolan – för alla.  
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