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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

1941 tog historien om den kavata flickan fart då Astrid Lindgrens sjuåriga dotter Karin låg sjuk 

hemma i lunginflammation och bad sin mamma att berätta historier. Historierna skulle handla 

om en karaktär som dottern själv hittat på: Pippi Långstrump. Astrid Lindgren började genast 

hitta på berättelser som kunde passa med det märkliga namn som dottern skapat och helt plötsligt 

fanns det en Pippi Långstrump i familjen Lindgrens hem.
1
  

Böckerna om Pippi Långstrump är författaren Astrid Lindgrens klassiker. 1944 fanns det ett 

färdigt manuskript som Astrid Lindgren döpt till Ur-Pippi och sände in till Bonniers bokförlag. 

Manuskriptet refuserades och en revidering gjordes. Den omarbetade versionen sändes istället in 

till förlaget Rabén & Sjögren och resulterade i att den första boken om Pippi Långstrump gavs ut 

1945 och blev ett både förtjusande och förfärat bombnedslag i vår litteratur. Kort därefter utgavs 

Pippi Långstrump går ombord (1946) och Pippi Långstrump i Söderhavet (1948).
2
  

Idag är Pippi en känd karaktär i många andra familjers hem runt om i hela världen och hon 

är både älskad och föraktad. Böckerna om Pippi Långstrump har översatts till ca 60 språk 

världen över enligt en utökad sökning på databasen LIBRIS, den 7 mars 2013 och det som är 

intressant och spännande är hur karaktären Pippi egentligen framställs i översättningar.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur bilden av Pippi Långstrump har tolkats i tre 

översättningar av ledande Astrid Lindgren-forskare samt ta reda på om bilden av Pippi stämmer 

överens med översättningarna. Pippi Långstrump som karaktär i originalutgåvan på svenska 

beskrivs som en ung flicka som upplevs få göra precis som hon vill. Pippi som är föräldralös 

äger en hel kappsäck full med pengar och med dem köper hon karameller och annat gott i 

överflöd. I den svenska kulturen ser många läsare fenomenet Pippi som någonting roligt, 

fantasifullt och barnsligt. Syftet är också att ta reda på om originalberättelsen i helhet har 

förändrats innehållsmässigt i översättningarna. Hur skildras karaktären Pippi och berättelsen om 

                                                             
1 Vivi, Edström, Astrid Lindgren - Vildtoring och lägereld, (Stockholm, 1992), s. 83. 
2 Edström, s. 88. 
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Pippi Långstrump i Norge, Finland och England? Om inte samma skildring – på vilket sätt har 

karaktären och berättelsen förändrats?  

 

1.3. Metod 

Jag kommer i min uppsats att använda mig av en komparativ metod där jag kommer att jämföra 

karaktärsskildringen och innehållet i berättelsen om Pippi Långstrump på originalspråk med 

översättningar på engelska, Pippi Longstocking, norska, Pippi Langstrømpe och finska, Peppi 

Pitkätossu. Till min hjälp kommer jag att använda mig av Litteraturvetenskap – en inledning 

(2002) av Staffan Bergsten (red).  

Min uppsats kommer att grunda sig på teorier kring översättningar av skönlitteratur. Där 

kommer främst Christina Gullins bok Översättarens röst. En studie i den skönlitteräre 

översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren 

(1998) att användas. Gullin tar bland annat upp hur översättarens roll ser ut gentemot ett 

originalverk. Jag kommer också att använda mig av Maria Nikolajevas bok Barnbokens 

byggklossar (2004) för att kunna göra en korrekt karaktärsanalys och berättelseanalys.  

Jag kommer också att utgå från Ulla Lundqvists avhandling Århundradets barn. Fenomenet 

Pippi Långstrump och dess förutsättningar (1979). Avhandlingen är en djupgående studie om 

karaktären Pippi Långstrump – vem hon är och vad hon står för. Vidare kommer jag att använda 

mig av Vivi Edströms bok Astrid Lindgren - Vildtoring och lägereld (1992)  i vilken Edström 

behandlar temat i Pippi Långstrump. Dessa böcker har stor betydelse för uppsatsen i helhet. 

 

1.4. Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på den första Pippi Långstrump-boken med en översättning på norska, 

finska samt engelska. Jag väljer att ingående studera dessa totalt tre översättningar då jag 

behärskar samtliga språk. Med anledning av detta kommer jag inte att använda mig av fler 

översättningar. Jag kommer även att presentera och belysa de illustrationer som förekommer i 

översättningarna av Pippi Långstrump.  
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1.5. Teori 

I Litteraturvetenskap – en inledning av Staffan Bergsten (red) skriver Anders Olsson i kapitlet 

”Intertextualitet, komparation och reception” om ”traditionell komparativ forskning”.
3
 Olsson 

menar att forskningen ofta skiljer sig mellan jämförelser och att dessa jämförelser försöker finna 

ett starkt ”orsakssamband mellan två led”.
4
 Dessa led visar ett enkelt förhållande mellan likheter 

och olikheter. Likheterna har man kallat genetisk komparation som ger ny kunskap och den 

senare för illustrativ som ger läsarna nya ”läsarter”. Båda metoderna är viktiga vid intertextuella 

studier.
5
 Följande skriver Olsson om att en författare ofta visar att denne är beroende av en annan 

författare genom att ”förneka eller avvika från denne” och Olsson menar fortsättningsvis att 

dessa starka samband visar sig i likheter och olikheter.
6
  

Det första kapitlet i Christina Gullins bok Översättarens röst. En studie i den skönlitteräre 

översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren 

(1998) är namngivet med titeln ”Översättning – ett gränslöst område”. Det är en titel som talar 

om att översättningar är en nödvändighet för att litteratur ska finnas tillgänglig världen över. I 

Sverige har man ett begränsat språkområde där översättningar därför har stor betydelse.
7
 I boken 

finns också ett kapitel med titeln ”Översättaren som läsare och återskapare av text” där Gullin 

presenterar forskaren Jiri Levýs betydelse av översättarens läsning. Levý använde sig av 

empiriska studier för att undersöka översättares läsning och fann med dessa undersökningar två 

strategier som stod starka. Den första strategin talade för att översättaren skaffade sig en 

överblick av verket som sedan skulle översättas, sukzessive Abarbeitungsstrategie och den andra 

teorin stod för att översättaren försökte identifiera och lösa problem i ursprungstexten innan han 

kunde påbörja översättningsarbetet, vilket benämns som Entlastungsstrategie.
8
 Genom dessa två 

strategier genomfördes en undersökning där man vände sig till tre stycken grupper. Den första 

                                                             
3 Staffan, Bergsten, Litteraturvetenskap – en inledning, Studentlitteratur AB, (Lund, 2002), s. 59.  
4 Bergsten, s. 59. 
5 Bergsten, s. 59. 
6
 Bergsten, s. 59. 

7 Christina Gullin, Översättarens röst. En studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i 

översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren. (Eslöv, 1998),  s. 17. 
8 Gullin, s. 48. 



6 

 

gruppen skulle enkelt översätta en text, den andra skulle uttala texten och den tredje gruppen 

skulle försöka förstå textens innehåll.  

Undersökningen gick ut på att man skulle beräkna relationen mellan lästid och antal 

”identifierade” översättningsproblem. Resultatet visade till slut en variation mellan olika 

översättares läsning.
9
 Vidare i Christina Gullins bok tar hon upp en studie för hur en läsare 

betraktar en översättning. Gullin utgår från litteraturteoretikern Gideon Tourys definition av vad 

en översättning är. Toury beskriver översättningen som en text som kan ses ”både som ett 

självständigt litterärt verk och som en representation av ett annat verk”.
10

 Gullin har ett liknande 

synsätt som utgångspunkt för sin studie då hon ser översättaren av ett litterärt verk som en ”aktiv 

medskapare till den översatta texten”. Med en modell som utgångspunkt beskriver Gullin sin 

teori på följande sätt: Författare       Originaltext      Översättare (läsare – tolkare – återskapare)       

översättning    läsare.
11

 Det Gullin menar är att författaren skriver en originaltext som sedan läses 

och översätts av en översättare. Modellen visar att läsaren av en översatt text tar del av en text 

som har två avsändare, författaren och översättaren.
12

  

Följaktligen visar Gullin att det finns paralleller mellan ”författarens förhållande till sin text 

och översättarens till sin översättning”. Det rör sig alltså om att en ny text skapas och får ett nytt 

sammanhang. Originaltextens författare skapar sina karaktärer, intriger och strukturerar upp 

texten från början som sedan översättaren har som ram att arbeta inom när hon återskapar texten 

på ett annat språk.
13

 Översättaren skapar och hon tar beslut om med vilka ord denna återskapar 

författarens text. I modellen som visas ovan visas tre beteckningar som är kopplade till 

översättaren: läsare, återskapare och tolkare. Beteckningarna berättar att översättningsprocessen 

börjar när översättaren läser originaltexten. Därefter, utifrån en tolkningsteori, som förutsätter en 

”dynamisk läsarroll” där läsare och text integrerar och leder till tolkning av texten, innebär det att 

det är översättarens läsning som förmedlas till läsaren av översättningen.
14

 Med det menas att i 

sitt återskapande av texten översättaren tolkat, agerar hon i två roller gentemot texten. Dels som 

                                                             
9 Gullin, s. 49. 
10 Gullin, s. 55. 
11

 Gullin, s. 55. 
12 Gullin, s. 55. 
13 Gullin, s. 55. 
14 Gullin, s. 55. 
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läsare av originaltexten och dels som författare till översättningen. Gullin beskriver 

översättningsprocessen som dynamisk och det är vad hon sedan diskuterar i boken.  

Gullin presenterar också ytterligare en modell, ett schema för författare som en beskrivning 

för översättningar. Schemat, skriver hon, är hennes arbetsredskap som hon använder i sina 

undersökningar.
15

 Schemat består av tre punkter med underrubriker. Den första punkten är yttre 

utformning som handlar om titel och titelsida, paratexter (på titelsidan, i förordet och i fotnoter) 

samt generell strategi som innebär om översättningen är fullständig eller förkortad.
16

 Punkt 

nummer två har rubriken makronivån som står för inledning av texten i kapitlena, rubrikerna till 

varje kapitel, hur berättelsen är uppbyggd (strukturen) samt om författaren har lämnat 

kommentarer. 
17

 Slutligen står den tredje punkten för mikronivån där man som tolkare av en 

översatt text går igenom om det finns skillnader i fonetik, det grafiska, syntaktiska, semantiska 

samt stilistiska nivån. Det handlar om att se skillnader i ordval och om det finns dominerande 

grammatiska mönster, samt återgivande av tal, exempelvis direkt/indirekt tal eller monologer. 

Slutligen kan man enligt schemat titta på berättarsynvinkeln och språknivåer i texten, till 

exempel om det förekommer slang eller dialektuttryck.
18

  

Schemat är tänkt att vara användbart som ett betraktande av översättningar så att de kan 

relateras till ”litterära system”. Gullin menar att det är användbart som en utgångspunkt för ett 

fåtal översättningar så att man som läsare eller tolkare av en översättning kan ta del av olika 

företeelser som kan förekomma i en översättning.
19

 Gullin menar också att man som 

läsare/tolkare av en översättning inte behöver se över alla dessa punkter utan kan rikta in sig på 

det som är intressant för den enskilde.  

 

 

                                                             
15 Gullin, s. 55. 
16 Gullin, s. 61. 
17 Gullin, s. 61 
18 Gullin, s. 62. 
19 Gullin, s. 62. 
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1.6. Tidigare forskning 

Astrid Lindgren är en av barnlitteraturens största författare med sina magiska berättelser om 

Ronja Rövardotter (1981), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Nils Karlsson Pyssling (1949). 

Pippi Långstrump är ändå utan tvekan den mest banbrytande berättelsen. I Ulla Lundqvists 

avhandling Århundradets barn – fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar (1979)  

skriver Lundqvist om Pippi Långstrumps uppkomst och om Astrid Lindgrens  stora framgångar 

runt just karaktären Pippi. Framgången under åren 1945–48 då böckerna om Pippi Långstrump 

kom, passade in under en läglig tidsperiod i Sverige. I dåtidens samhälle ifrågasattes de uråldriga 

uppfostringsmetoderna och barnen i samhället började lyftas fram. Barnen var i underläge och 

den tidigare agan och tvånget kom att ses som något obarmhärtigt och skadligt för barnen.
20

 

Pippi Långstrump ses som barnens utväg, då det är Pippi som blir barnens räddning, deras 

trygghet och värme. Lundqvist skriver om det hon kallar för ”ramen” omkring Pippi 

Långstrumps persona och som garanterar Pippi den friheten hon har själv men också kan inge 

andra.  

Föregångare som ensam barnboksfigur har Pippi fler än många. Exempelvis känner många 

människor till Anne på Grönkulla av författaren L.M Montgomery. Det som skiljer dessa 

ensamstående och föräldralösa karaktärer är att ena parten längtar efter ett hem och föräldrar 

medan andra parten, Pippi Långstrump, är ”ensam och fri”.
21

 Förutsättningen för gestaltningen 

av Pippi Långstrump är det faktum att hon saknar en familj. Lundqvist skriver att Pippi måste 

vara ensam, stark och rik för att ”förkroppsliga den obegränsade friheten”.
22

 Egentligen är Pippi 

förstås inte helt föräldralös då hon har en pappa som är sjökapten och negerkung på en ö ute på 

havet och en mamma som trots att hon är död, gestaltas som en ängel som vakar över sitt barn på 

jorden.  

Det är ändå ensamheten och friheten hos karaktären Pippi som är väsentlig. En fråga som 

ställs i författaren Vivi Edströms bok Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld (1992) är vad 

Pippi Långstrump står för? Som tidigare nämnts skapades figuren under världskriget då krav på 

disciplin var starkt. Likformighet var också viktigt och genom karaktären Pippi Långstrump sker 

                                                             
20

 Ulla Lundqvist, Århundradets barn – fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, (Stockholm, 1979), s. 

38  
21 Lundqvist, s. 40. 
22 Lundqvist, s. 130. 



9 

 

något nytt – en revolt där Pippi ger uttryck för friheten.
23

 Den anarkistiska Pippi Långstrump har 

stigit in i samhället och gjort sig mycket svår att bli av med. Edström skriver om den tyske 

barnboksforskaren Klaus Doderer som forskat och intresserat sig för ideologin i Pippi 

Långstrump och betraktar Pippi Långstrump som ett svar på ”Hitlers barbari”.
24

 Doderer menar 

att Astrid Lindgren inte skapade Pippi Långstrump av en slump utan snarare medvetet under 

rådande samhällsskick. Pippi Långstrump skapades för att avbilda ”frihet, obundenhet och 

medmänsklighet”, ett så kallat ”superbarn” som bara för glädje med sig.
25

  

Doderer menar också att huset Villa Villekulla skulle liknas vid en utopi, en värld utanför 

den som de ”verkliga” barnen lever i och att utopin är något som skådas från ”den lilla stadens 

fönster”. Doderers teori är något som Vivi Edström bestrider och påpekar istället att Villa 

Villekulla är platsen där ögonen riktas mot världen.
26

 Det är istället genom Pippi Långstrump 

och hennes miljö som allting kretsar. Edström menar på att Doderer inte uppfattar att ”centrum 

uppstår där Pippi finns”.
27

 Det är helt enkelt för lite att säga att Pippi endast är en ”figur som 

kompenserar en kringskuren verklighet”, menar Edström.
28

  

Pippi är en ”katalysator för samhällskritik”, fortsätter Edström, som med sin styrka står för 

ett uppror mot de regler som råder i samhället. Upproret i sin tur består endast av komiska 

redskap.
29

 Edström referar till Ulla Lundqvists avhandling Århundradets barn där Lundqvist 

skriver att berättelsen om Pippi Långstrump endast angriper ett ålderdomligt tankesätt i 

anknytning med barn. Pippi är som Edström skriver ”barnets maktdröm” då hon omkullkastar 

den bild av uppfostran som råder; att barn ska synas men inte höras.
30

 Fortsättningsvis skriver 

Edström att det inte bara är skolans rutiner som får sig en pik utan också det att barn alltid bör 

tala sanning, äta upp sin mat och att barn inte får ljuga. De lagar om ”etikett” hos vuxna är något 

Pippi nästintill ser som ett skämt och allt detta får sig en komisk ”belysning”.
31

 

När Astrid Lindgren för sextioåtta år sedan slog igenom med Pippi Långstrump startade en 

diskussion om barnuppfostran och dess dåtida negativa påverkan på barn. I En bok om Astrid 

                                                             
23 Edström, s. 101. 
24

 Edström, s. 101. 
25 Edström, s. 102. 
26 Edström, s. 102. 
27 Edström, s. 102. 
28

 Edström, s. 102. 
29 Edström, s. 102. 
30 Edström, s. 102 
31 Edström, s. 102 
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Lindgren med skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet (1977)  presenterar Ulla Lundqvist 

en text om Astrid Lindgrens tankar om barnuppfostran.
32

 Astrid Lindgren själv tillämpade så 

kallad ”fri uppfostran” på sina egna barn. I tidningen Husmodern från 1948 svarade Lindgren på 

ett inlägg skrivet av sekreteraren för utrikesdepartementet (UD), Ewa Sällberg, som talade emot 

det som kallades ”fri uppfostran” och ansåg att Pippi Långstrump var en förfärlig figur. Lindgren 

svarade på inlägget, att den fria uppfostran självfallet inte saknade ramar eller tillgivenhet och 

respekt för sina föräldrar. Det handlade om att båda parter, föräldrar och barn skulle respektera 

varandra på lika villkor.  

Det är trots samhällets framsteg inte helt självklart att alla människor haft samma fria åsikter 

kring Pippi och barnen. I ett nummer av SvD (Svenska Dagbladet) från 1995 skrev författaren 

och journalisten Carin Stenström ett debattinlägg på SvDs kultursida om hur Pippi Långstrump 

dragit barnen i fördärvet.
33

 Illustrationen till artikeln skriker desperat ut sin förfäran över Pippi 

Långstrumps upptåg, då bilden visar en lång, ung flicka bärandes med raka armar på en 

sprattlande Pippi.
34

 Bilden i artikeln ritades av Ingrid Nyman och Guje Engström. Stenström 

uttrycker i artikeln sin frustration över hur Pippi försvinner in i en drömvärld för att överleva och 

att det enda hon vill är att få närhet och värme, eftersom hon är så ensam. Stenström skriver att 

visst kunde Pippi i någon mån vara rolig men att det ofta var lösryckta poänger som framställdes 

i böckerna. Carin Stenström går också mycket hårt på ”Pippikulten” och dess påverkan på skola 

och barnuppfostran, vilken Stenström antyder har varit mycket stor och negativ. Det är märkligt 

att det 1995, alltså 50 år efter att Pippi Långstrump kom ut rådde en tveksamhet och 

förskräckelse över Pippis framfart i barnens sfär.  

 I Sverige har Pippi Långstrump ändå mottagits med relativt öppenhjärtiga armar, även om 

den mött ett visst förakt, mestadels hos unga vuxna och vuxna. Figuren Pippi Långstrump ger 

läsaren bilden av en karaktär utan dess like, när hon får göra vad hon vill trots sin ringa ålder och 

Pippi, hon illustreras också precis som hon beter sig. Astrid Lindgrens namn på den 

internationella bokmarknaden är ett namn som är allmänt känt. I Kerstin Kvints bok Astrid i vida 

världen (1997) ställs frågan om hur  stor Astrid Lindgren egentligen är i andra länder och hur 

stor spridning hennes böcker har haft under åren. Översättningar av alla Astrid Lindgrens böcker 

                                                             
32

 Mary Ørvig (red.), En bok om Astrid Lindgren, (Stockholm, 1977), s. 18. 
33 Carin Stenström, ”Dags att pensionera Pippi Långstrump? Femtio års dyrkan av henne har ställt allt på ända – 

skola, familjeliv, normalt beteende…” Svenska Dagbladet,  1995-03-08. 
34 Stenström, s. 26. 
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finns världen, Pippi Långstrump har sammanlagt översatts till ca 60 språk och bara i Tyskland 

har Pippi Långstrump-volymerna översatts till 5 miljoner exemplar.
35

 

2. Bakgrund 

2.1.  Bilden av Pippi Långstrump 

I Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar kan man ta reda på om en karaktär har olika 

”funktioner”. Till exempel kan Pippi Långstrump beskrivas som en statisk men rund karaktär. 

Pippi beskrivs som en statisk karaktär då hon inte förändras under berättelsernas gång, 

exempelvis är hon alltid nio år och bor alltid i Villa Villekulla. Däremot är Pippi en rund karaktär 

som har olika egenskaper, såsom att hon är stark och snäll.
36

 

Om karaktären Pippi Långstrump, skriver Nikolajeva, får vi först reda på att flickan är nio år 

gammal och att hon varken har en mamma eller en pappa. Pippi bor också i ett ”gammalt hus”, 

vilket karaktäriserar Pippi indirekt.
37

 Inledningen av historien med meningen om att Pippi bor  

”[I] utkanten av den lilla, lilla staden” visar på att det är en folksaga som läses och att Pippi som 

karaktär blir en sagofigur.
38

 Till skillnad från tidigare barnböckers föräldralösa karaktärer har de 

haft en annan attityd till situationen än vad Pippi har. De andra karaktärernas högsta önskan har 

varit att få ett hem och en familj, medan Pippi istället är ensam och fri.
39

 Lundqvist skriver att 

förutsättningen för hela gestaltningen av Pippi Långstrump baseras på avsaknaden av en familj. 

Att applicera två ansvariga, vuxna människor såsom föräldrar i Pippis tillvaro skulle vara 

omöjligt att lägga in i berättelsens mönster. Friheten Pippi Långstrumps person bär på är ramen 

omkring henne. Ulla Lundqvist belyser också en viktig aspekt om hur Pippi kom till under 

krigstider som hon menar säkert upplevdes som otrygg hos många barn. Kriget och krisen finns 

inte alls med i boken om Pippi Långstrump. Friheten lyser med sin närvaro.
40

  

Den bakgrundsinformation som läsaren får om Pippi Långstrump är just genom historien. 

Exempelvis får läsaren reda på hur det kom sig att Pippi flyttade in i Villa Villekulla genom en 

bakgrundshistoria. Själva omdömet om Pippi får man direkt genom en av matroserna på Kapten 

                                                             
35 Kerstin Kvint. Astrid i vida världen. Sannsagan om Astrid Lindgrens internationella succé. En kommenterad 

bibliografi, (Stockholm, 1997), s. 9. 
36 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur (Lund, 2004), s. 109. 
37

 Nikolajeva, s. 113. 
38 Nikolajeva, s. 113.  
39 Lundqvist, s. 129. 
40 Lundqvist, s. 128. 



12 

 

Långstrumps båt som beskriver Pippi som: ”Ett märkvärdigt barn”.
41

 Det är något som berättaren 

bekräftar och på samma gång lägger matrosen till att Pippi är ovanligt stark.
42

 Läsarna får också 

veta att Pippi ”alltid längtat efter en egen häst”, vilket Maria Nikolajeva menar kan 

sammankopplas med unga läsares längtan efter ett eget husdjur som exempelvis då kunde vara 

en häst. Sammanfattningsvis kan man utläsa att de första sidorna i Pippi Långstrump beskriver 

huvudkaraktärens bakgrund och några av hennes inre egenskaper.
43

 Själva beskrivningen av 

Pippis utseende dröjer till sidan 11-12 i Pippi Långstrump. Utseendet beskrivs genom Tommy 

och Annikas ögon, genom ett konstaterande att hon var ”den märkvärdigaste flickan Tommy och 

Annika hade sett […]” på sidan 11 i boken. Beskrivningen är lång och mycket detaljrik: 

Beskrivningen ger läsaren en bild av de yttre drag som förekommer hos Pippi och med denna 

beskrivning ges en klar bild av hur hon ser ut vilket leder till att läsaren lätt kommer ihåg henne. 

Det står dock ingenting om det läsaren själv kan utläsa, exempelvis att Pippi har två armar och 

två ben. Det hade också kunnat utläsas, om Pippi inte hade haft rött hår som det tydligt står, att 

hon till exempel skulle varit ”nordbo med blont hår”.
45

 De sista fyra raderna på sidan 12 i Pippi 

Långstrump får läsaren också veta bakgrunden till varför Pippi har så långa skor: ”De skorna 

hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika, för att hon skulle ha lite att växa i, och Pippi 

ville aldrig ha några andra.”46
  

Det läsaren får veta om Pippi grundar sig i det hon gör eller säger och genom att betrakta 

Pippi får läsaren en bild av att hon är modig, självständig och smart men också ouppfostrad med 

vuxenperspektivet som utgångspunkt.
47

 Nikolajeva menar att det inte finns många drag hos Pippi 

                                                             
41 Astrid Lindgren, Pippi Långstrump. [1945] Faksimilupplaga av org.utg. (Stockholm, 1992), s. 8. 
42 Nikolajeva, s. 113. 
43 Nikolajeva, s. 113. 
44 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 11 - 12 
45 Nikolajeva, s. 114. 
46 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 12 
47 Nikolajeva, s. 114. 

[H]ennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor, som stod rätt ut. 

Hennes näsa hade samma fason som en mycket litet potatis, och den var alldeles prickig av 

fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska, vita tänder. Hennes 

klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Den var meningen, att den skulle bli 

blå, men det blåa tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här och där. På 
hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor, den ena brun och den andra svart. Och så 

hade hon ett par svarta skor, som var precis dubbelt så långa som hennes fötter.44 
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Långstrump som läsaren ogillar. Den episod som möjligen fått negativa reaktioner, som 

Nikolajeva baserar på egen erfarenhet, är när Pippi är elak mot en flicka som går förbi och letar 

efter sin pappa. Episoden finns på sidan 63 i Pippi Långstrump.
48

 

Efter citatet som beskriver Pippi är det ”meningen att vi ska skratta åt Pippi – annars skrattar vi 

med henne”.
49

 Det skriver Vivi Edström i sin bok Vildtoring och lägereld från 1992. Edström 

skriver att den clown-aktiga framtoningen av Pippi är en skämtbild av den hjältinna som 

förekommer i den litterära traditionen och där hon olyckligtvis drabbades av fräknar och rött hår. 

I en flickbok skulle fördömelsen relateras till ”askungerollen” som skapar trauma hos 

huvudkaraktären och medömkan hos läsaren. Dock är traditionen att det slutar lyckligt: 

Askungen förvandlas tillslut till en prinsessa.
50

 Astrid Lindgren själv tar upp den ”klichén” och 

använder den med stark ironi. Istället för medömkan och trauma, lyser Pippi Långstrump av 

kärlek till sig själv och humor. Att tycka om sig själv på 40-talet fick man inte göra, skriver 

Edström. Pippi är flickan som syns och hörs.
51

  

Känslor och känslouttryck är något som däremot ytterst få gånger karaktäriserar Pippi.
52

 I 

den första boken om Pippi Långstrump uttrycks en tydlig känsla av glädje när Pippi på sin 

födelsedagspresent får en speldosa varpå hon blir ”tokig av förtjusning”.
53

 Men det är nog det 

närmaste man kommer Pippis känslor, i alla fall ur ett direkt perspektiv.  

I ett citat ur Astrid Lindgren - Vildtoring och lägereld skriver Edström att Pippi Långstrump ”gör 

vad andra barn inte får göra, men hon gör det på ett så lustigt och oskyldigt sätt, att både barn 

och vuxna måste bli förtjusta i Pippi”.
54

 Pippi Långstrump är en kreativ karaktär där hon inte 

följer en fastlagd ordning om hur allting bör eller ska vara. De gränser som finns i samhället är 

till för att testas.
55

 Skillnaden mellan ”flickan” i äldre barnlitteratur och Pippi Långstrump är att 

den tidigare ”flickan” som föreställning, hon som får framgång med hårt arbete, nu gör revolt. 

Pippi Långstrump ses som en protest mot det tidigare ”fina damen”-idealet, skriver Edström som 

                                                             
48 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 63. 
49 Edström, s. 88. 
50 Edström, s. 89. 
51 Edström, s. 89. 
52

 Nikolajeva, s. 115. 
53 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 161. 
54 Edström, s. 88. 
55 Edström, s. 90. 
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också lägger till att Pippi blåser bort alla planer på att bli en fin dam.
56

 Pippi utövar nämligen 

många roller och de växlar efter hennes relationer till stadens sociala mönster.  

Angående Pippis språk, skriver Edström, förekommer inget ”syntaxuppror” i Pippi 

Långstrump och inte heller i de efterföljande två böckerna.
57

 Pippi språk är lättsamt men korrekt 

och kontakten med läsaren är enkel. Edström jämför exempelvis inledningen av Pippi 

Långstrump med Elsa Beskows mjuka stämma som inleder sina berättelser och jämför den som 

en ”fond” för de galna upptågen som sedan komma skall.
58

 ”Ty läsaren väntar hela tiden på att 

något skall sätta igång Pippis svada med dess höga röstläge”, skriver Edström.
59

 Det som ger 

berättelsen ett högt tempo är att ”rörelseverb dominerar” berättelsen. ”Pippi spelar med språkets 

regler och inneboende tvetydigheter som på ett instrument”, fortsätter Edström.
60

 Det Edström 

menar med föregående citat är att Pippi inte bara använder språket för att kommunicera utan 

också för att underhålla sina läsare och som känt kan denna lek med språket ibland kallas för 

”nonsens”. Pippi skojar med sina ord med lekfullhet och bollar med språkets verktyg och 

konstruerar dem på ett fantasifullt sätt.
61

 Omvärlden är Pippis vägg och mot väggen slås hennes 

repliker som i sin tur visar upp den slagkraftighet hon bär på. Följaktligen menar Edström att 

bakgrunden till Pippis hunger på ord har att göra med att dessa inte dämpats av den verbala 

ordanpassning som skolor har som krav.
62

 ”När Pippi ställer sig på huvudet och leker med orden 

tolkas världen från en ny synvinkel”.
63

 

 

2.2. Berättelsen om Pippi Långstrump 

Boken om Pippi Långstrump bygger på växlande scener precis som det brukar vara i komedier. 

Scenerna som utspelar sig är vanliga i komedisituationer. De komiska delarna i Pippi 

Långstrump som Astrid Lindgren skapat är tydliga och bygger också upp strukturen i den. Det 

handlar om många olika saker som till exempel cirkus, marknad, utflykt, upptäcksfärd, 

                                                             
56 Edström, s. 90. 
57 Edström, s. 103. 
58 Edström, s. 103. 
59 Edström, s. 103. 
60

 Edström, s. 104. 
61 Edström, s. 104. 
62 Edström, s. 104. 
63 Edström, s. 105. 
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skattletning och tårtkalas. Dessa kategorier betecknar utbrytningar från den normala vardagen.
64

 

Det som gör kategorierna roliga är Pippis sätt att ta del av och utföra dem, det absurda som 

endast Pippi kan presentera. Verkligheten förändras med Pippi Långstrumps framfart, till 

exempel när hon går baklänges på sin morgonpromenad. Pippi är en teaterapa och hon tar varje 

tillfälle i akt att uppträda och roa sig själv men också att roa andra i sin omgivning.
65

 Läsaren 

förväntar sig ofta att något ska hända i berättelsens scener. Det är genom trotsen mot reglerna 

och förbuden som gör att Pippi Långstrumps fantasi och livlighet får ett genomslag hos läsarna. 

Det är med komik som Pippi inkluderas i barnets maktdröm när hon respektlöst ”raserar 

uppfostringskoden”.
66

 Följande citat visar också på detta:  

Citatet ställer oss som läsare frågan om Pippi är anarkist? ”Det finns en hänförande anarkism” 

menar Ingrid Arvidsson, författare till en uppsats vid namn ”40-talet i barnkammaren”, som 

publicerades i Bonniers litterära magasin nr.7, 1949. Arvidsson menar att anarkismens och 

”olydnadens mekanik” blir mer ”förlöjligad än förhärligad” i Pippi-böckerna. Fortsättningsvis 

skriver Arvidsson att det egentligen inte är Pippis olydnad som förlöjligas utan snarare är det de 

vuxnas olydnad då de repeterar och använder de konventioner som existerar, som pekpinnar.
68

 

Pippi Långstrump är trots detta ändå barnläsning och är riktad till barn och marknadsförd för 

barn. Barnet är utgångspunkten och målet för Astrid Lindgren. I Ulla Lundqvists avhandling 

besvarar Astrid Lindgren på frågan om Pippis budskap och innebörd med följande ord: ”Pippi 

värjer barnens rätt gentemot de vuxna”.
69

  

Pippi-böckerna består av fristående kapitel som kan läsas helt oberoende av ordning. 

Varje kapitel har sin egen handling men ofta med en liknande uppbyggnad i berättelsen.
70

 De 

                                                             
64 Edström, s. 95. 
65 Edström, s. 96. 
66 Edström, s. 102. 
67 Edström, s. 102. 
68 Edström, s. 103. 
69 Lundqvist, s. 206. 
70 Lundqvist, s. 159. 

[D]et är inte bara skolans tragglande som får sig en törn. Dogmen att barn ska tala sanning 

till varje pris, gå och lägga sig bestämda klockslag, äta upp sin gröt, vänta med att äta tills 

man blir bjuden – framförallt inte ljuga eller skryta – allt detta får sin komiska belysning och 
vederläggning av Pippis moraliserande skrönor – moraliserande alltså i en ny mening. 

Etikettens lagar uppfattar hon som fjäsk – eller ”fjäschk” som det heter med hennes 

uttrycksfulla uttal.67 
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flesta berättelserna innehåller en viss mängd dramatik och börjar enkelt med en upptakt som 

Lundqvist i sin avhandling beskriver som ”lugnet före stormen”.
71

 Därefter händer något nytt i 

berättelsen: exempelvis att Pippi sätter igång med en aktivitet eller något annat påhitt. Sedan 

följer ett hot som riktas mot huvudkaraktären, som antingen blir angripen eller utmanad. 
72

 Pippi 

tar sig an utmaningen och vinner den oftast genom sin kraft och som sluteffekt presenteras ofta 

något oväntat, till exempel en replik från henne. I slutet dyker ofta det komiska partiet upp. 

Spänning och dramatiska händelser är vanliga inslag i barnboken, skriver Lundqvist, som också 

pekar på att det strukturschema som ovan presenterades om de spännande episoderna i Pippi 

Långstrump följer en ”konventionell uppbyggnad”.
73

 Pippi representerar en värld som läsaren lär 

känna genom de skrönor hon berättar. Och trots att hon gör det groteskt, antar berättelsen aldrig 

en ”mörk färgton”.
74

 

2.3. Pippi Långstrumps framgångar i världen 

I Sverige har Pippi Långstrump mottagits med både ris och ros, men överlag med positiva ögon. 

Även idag år 2013, dryga 11 år sedan Astrid Lindgrens bortgång känns boken om Pippi 

Långstrump som ett kulturarv som inte någonsin kommer att glömmas bort, i alla fall inte inom 

den närmaste framtiden.  

Den höga populariteten när det gäller Pippi Långstrump skiljer sig förstås från övriga 

världen.
75

 I det forna Sovjetunionen var och är det exempelvis Karlsson på taket (1955) som är 

den absolut populäraste figuren, medan Karlsson i USA och England, aldrig någonsin kunnat 

mäta sig med Pippi Långstrump.
76

 Statistik av översättningar från 1997 visar att Pippi 

Långstrump låg överst på ”Tioitopp”-listan med sina översättningar till 51 olika språk. I till 

exempel Tyskland har varje rad av Astrid Lindgrens böcker blivit utgivna. Där är läget 

annorlunda och Astrid Lindgrens namn finns på 116 olika skolor. Troligen var det de tyska 

succeérna som indirekt banade väg för  att böckerna också skulle ut i resterande världen. 

Förhållandet att svensk skönlitteratur ofta först översätts till tyska för att därefter bli översatt till 

                                                             
71 Lundqvist, s. 159. 
72 Lundqvist, s. 159. 
73 Lundqvist, s. 160. 
74

 Lundqvist, s. 187. 
75 Kvint, s. 16. 
76 Kvint, s. 16. 
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andra språk diskuteras av Johan Svedjedal i kapitlet ”Svensk skönlitteratur i världen. 

Litteratursociologiska problem och perspektiv”.
77

 Detta diskuteras också av Ola Nordenfors i 

kapitlet ”Frithiofs saga – en framgångssaga”.
78

 Dessa två kapitel finns att läsa i Svensk litteratur 

som världslitteratur. En antologi, från 2012. Detta är något som också Lars Lönnroth skriver om 

i boken Den svenska litteraturen. Lönnroth beskriver att mönstret funnits kvar ända sedan 

romantiken och att den svenska litteraturen vanligtvis kom ut i världen via Danmark eller 

Tyskland och att litteraturen då uppfattades som någonting speciellt för ”nordisk eller 

skandinavisk anda”.
79

 Enligt en lista över mest sålda böcker av Astrid Lindgren, på internetsidan 

Astridlindgren.se, har flest sålts i Tyskland.
80

 

Följaktligen kommer här presenteras hur Astrid Lindgrens samt Pippi Långstrumps 

framgångar sett ut i Norge, Finland och England. Förutom de stora framgångarna i Tyskland, 

fick Astrid Lindgren genomslag i vårt grannland Norge där förlaget Damm & Søn först ut med 

hennes böcker – redan år 1946. Utgåvan av Pippi Långstrump var den första i den långa raden av 

böcker som skulle leda till en framgångsrik förlagsförbindelse. Den norska Pippi illustrerades av 

en kvinna vid namn Alice Midelfart och av illustrationen att döma ser den inte helt olik ut den 

ursprungsfigur som ritades av Ingrid Vang-Nyman 1945. Enligt Astrid i vida världen har 

Lindgrens försäljningssiffror i Norge alltid varit goda, förutom under 80-talet då Damm & Søn 

köptes upp av den danska mediagruppen Egmont. Vid uppköpandet kunde märkbara skillnader 

upptäckas, med lägre försäljningssiffror, men redan under 90-talet vände nedgången 

igen. Det kapital som Astrid Lindgrens böcker innebär måste förvaltas väl och 

försäljningen i Norge ökade stadigt. 1996 låg Norge på andra plats i världsstatistiken 

efter Tyskland.
81

 Den Norske Bokklubben har gång på gång haft Astrid Lindgrens 

titlar som huvudböcker och därmed gjort hennes böcker en stor insats. Populariteten 

har gjort att Lindgrens böcker hållits vid liv i Norge.  

                                                             
77 Johan Svedjedal (red), ”Svensk skönlitteratur i världen. Litteratursociologiska problem och perspektiv”, Svensk 

litteratur som världslitteratur. En antologi, (Uppsala, 2012),  s. 53. 
78 Svedjedal (red), Ola Nordenfors, ”Frithiofs saga – en framgångssaga”, Svensk litteratur som världslitteratur. En 

antologi, (Uppsala, 2012), s. 92. 
79 Lars Lönnroth, Den svenska litteraturen. Bokmarknad, bibliografier, samlingsregister. BonnierFakta Bokförlag 

AB. (Uddevalla, 1990), s. 38 
80 ”Världen runt – karaktärerna i andra länder”, http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-

lander, besökt 2013 – 04 – 26, kl. 16.44 
81 Kvint, s. 45. 

http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-lander
http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-lander
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I Finland tecknade Astrid Lindgren ett kontrakt med förlaget Wener Söderström OY och 

gällde Pippi Långstrump. Den kom ut hos förlaget redan hösten 1946.
82

 Den andra upplagan kom 

1950, femte och sjätte 1960 respektive 1968. De framgångar som Astrid Lindgren haft i Finland 

har varit stora och böckerna i sin tur har sålts bra. Det som skiljer sig mot det norska förlaget var 

att Astrid Lindgren inte hade lika nära kontakt med det finska förlaget. Översättningarna hade 

Lindgren ofta bra kännedom om i de övriga nordiska länderna – men det hade hon inte när det 

gällde de finska översättningarna.
83

 

Slutligen presenteras England där Astrid Lindgren aldrig riktigt slagit igenom till 

hundra procent då den engelska bokmarknaden varit svår för utlänningar. Den första 

upplagan trycktes 1954 med översättning av Edna Hurup och 1968 kom en ny 

upplaga med den nya översättaren Richard Kennedy. Återigen så har ändå Pippi 

Långstrump varit framgångsrik under lång tid.
84

 De tre böckerna om Pippi 

Långstrump gavs ut 1954–56 genom Oxford University Press som var ett mycket fint 

förlag med stark profil. Det växte trots detta aldrig någon närmre kontakt och relation 

mellan författaren och förlaget.
85

 Genom förlagets utgivning av Pippi 

Långstrump-volymerna, finns idag endast smala paperback-utgåvor.  

2.4.  Den illustrerade Pippi Långstrump 

Det vi läsare bevittnar i Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump och 

också i hennes andra verk är att hon hade en språkkänsla som ingen annan. 

Orden i hennes böcker klingar alltid rent och passar in i kontexten. 

Språkkänslan Lindgren bar på var intuitiv och samma intuition bar Astrid 

Lindgren på även när det gällde de idealiska illustrationerna i hennes böcker.
86

 Det finns speciellt 

tre illustratörer kring Lindgren som betytt extra mycket för henne: Ingrid Vang Nyman, Ilon 

Wikland och Björn Berg.  

Den första illustratören som introducerades för Lindgren var danskan Ingrid Vang Nyman. 

Olle Strandberg på Rabén & Sjögren, den ”dynamiske reseskildraren” upptäckte Vang Nymans 

                                                             
82 Kvint, s. 51. 
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 Kvint, s. 52. 
84 Kvint, s. 77. 
85 Kvint, s. 77. 
86 Kvint, s. 18. 
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talang 1945. Vang Nyman fick göra en provteckning av huvudkaraktären i manuskriptet om 

Pippi Långstrump, som då var klart för utgivning och Astrid Lindgren kände på en gång att hon 

hade hittat rätt.
87

 För förtydligande så illustrerade Ingrid Vang Nyman den Pippi Långstrump sett 

i det första manuskriptet till Pippi Långstrump, alltså Ur-Pippi. För flera generationer är den 

illustrationen av huvudkaraktären den enda riktiga. Vang Nyman gick tragiskt bort alltför tidigt, 

1959 men hann ändå illustrera alla tre Pippi-böckerna, göra Pippi i serieform till en barntidskrift, 

illustrera de tre originalutgåvorna av Bullerbyböckerna, som dock senare omillustrerades av Ilon 

Wikland, samt fyrfärgsbilderboken Känner du Pippi Långstrump? från 1947 som kom att bli en 

tidig succé. I Sverige, 1997 hade boken sålts i 470 000 exemplar.
88

 

1954 kom illustratören Ilon Wikland till Rabén & Sjögren. Vid tillfället arbetade hon på en 

layout-avdelning vid namn Åhlén & Åkerlunds men sökte istället ett illustratörsuppdrag.
89

 Ilon 

Wiklands första uppdrag kom att bli en provteckning till Mio min Mio och Astrid Lindgren 

fastnade direkt. Illustratörsuppdragen blev ett faktum. Ilon Wiklands bilder i Lindgrens böcker 

har gett henne världsrykte.
90

 

Den tredje illustratören som betytt mycket för Astrid Lindgren var Björn Berg. När Lindgren 

hade färdigställt manuskriptet till Emil i Lönneberga, 1963 upptäckte hon att Berg, som redan då 

var en känd tidningstecknare i Dagens Nyheter, i en Stockholms-bild ritat en pojke med ”ljust 

hår, blå ögon och skärmmössa”. Bilden ingick i en antologi vid namn Nordiska huvudstäder.
91

 

Astrid Lindgren såg direkt att ”det där var ju hennes Emil!” och gav uppdraget att illustrera den 

första boken om Emil i Lönneberga till Björn Berg. Lindgren hade återigen funnit den rätta 

bildtolkaren för en av hennes favoritfigurer.
92

 

Illustratörerna hade funnit rätt känsla när de illustrerade Astrid Lindgrens böcker. Därför är 

den stora frågan varför många utländska förlag plötsligt illustrerar om böckerna? I grunden, 

skriver Kerstin Kvint, handlar det om traditioner som skiljer sig samt olika föreställningar om 

hur barn bör se ut i barnböcker. Det handlar också om vilka förväntningar som marknaden har på 

barnböckerna och vad som accepteras eller ej.
93

 Ofta rekommenderas originalillustrationerna att 
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användas hos de utländska förlagen, men svårigheterna är att styra vad som sedan kommer att 

sälja bäst. I till exempel Ryssland, Kina eller Tjeckien är bildsynen en helt annan än vår 

svenska.
94

 Våra nordiska grannländers förlag har i stort sett hållit sig till originalillustrationerna, 

förutom i tidiga utgåvor hos förlaget Branner och Korch i Danmark. Inte heller i Norge användes 

Ingrid Vang Nymans illustrationer av Pippi Långstrump, utan illustrerades istället av Alice 

Midelfart.
95

 I Tyskland och Holland gick man också emot Vang Nymans illustrationer av Pippi 

då bilderna ansågs vara alldeles för djärva och utmanande. I Östeuropa och det forna Sovjet var 

det tidigare omöjligt att svenska illustratörer skulle få teckna bilderna till böckerna då det 

handlade om att inhemska tecknare skulle få uppdragen att illustrera.
96

  

Utvecklingen går som tur är framåt och idag går de utländska förlagen till mötes för att 

använda originalillustrationerna. Det finns däremot länder med förlag som är svåra att styra och 

ett av de länderna är Frankrike. Franska illustrationer av exempelvis Pippi Långstrump har inte 

alltid varit representativa för de läsare som känns vid den ”riktiga” Pippi Långstrump-

illustrationen. De franska förlagen som gav ut Pippi Långstrump ansåg att böckerna var alldeles 

för provocerande och anarkistiska. Förlagen plockade bort vissa delar ur de första två svenska 

böckerna och skrev om innehållet så det skulle passa normen för franska barnböcker, då 

förläggaren ansåg att böckerna saknade realism i vissa aspekter.
97

 Förläggaren ansåg också att 

franska barn aldrig skulle tro på att ett annat barn kunde vara så stark att hon kunde lyfta en häst. 

1995 var året då de franska barnen faktiskt fick ta del av Pippis upptåg i Astrid Lindgrens eget 

berättande, men det var inte förrän Christina Heldner, doktorand vid Umeå universitet påpekat 

alla felaktigheter som till dess förekom i den franska översättningen. Sammanfattningsvis har 

Pippi Långstrump än idag svårt att slå igenom hos de franska barnen vilket kan tyda på att hon 

fortfarande är för provocerande.
98

 I länder som till exempel England och USA har de flesta 

böcker blivit omillusterade.
99

  

                                                             
94 Kvint, s. 23. 
95 Kvint, s. 24. 
96 Kvint, s. 25. 
97 ”Världen runt – karaktärerna i andra länder”, http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-

lander, besökt 2013 – 04 – 23, kl. 09.34 
98 ”Världen runt – karaktärerna i andra länder ”, http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-

lander, besökt 2013 – 04 – 23, kl. 09.40 
99 Kvint, s. 26. 

http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-lander
http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-lander
http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-lander
http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-i-andra-lander
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Den figur som blivit mest omillustrerad är Pippi Långstrump. Kerstin Kvint menar att det 

beror på att Ingrid Vang Nymans illustrationer och bildlösningar var långt före sin tid. Pippi 

Långstrump ser annorlunda ut på olika ställen i världen. Kvint skriver att så länge inte texten är 

förändrad, så har det ingen större inverkan på hur Pippi är avbildad.
100

  

3. Tre översättningar 
 

3.1. Finland: Peppi Pitkätossu 

Utgåvan som analyseras är tryckt 2005 och är en faksimilupplaga av den tjugosjätte upplagan av 

den finska översättningen som första gången gavs ut 1946, då i Borgå/Helsingfors. 

Översättningen är gjord av Laila Järvinen och illustrationer av Ingrid Vang Nyman som var 

Astrid Lindgrens första illustratör. Enligt NE (Nationalencyklopedien) ska en litterär 

faksimilutgåva grafiskt avbilda en tidigare utgåva och då i det här fallet en tidigare finsk utgåva. 

Den ska avbildas bokstav för bokstav samt behålla samma typsnitt, radbrytning och 

papperskvalitet.
101

 Det finns elva kapitel i originalutgåvan av Pippi Långstrump som avslutas 

med ”Pippi firar födelsedag”. I den finska översättningen stämmer detta överens med originalet.  

Följaktligen presenteras det i den finska översättningen hur Pippi Långstrump ser ut och 

översättningen följer ordagrant beskrivningen som den uttrycks på svenska. Den finska 

grammatiken skiljer sig dock avsevärt från den svenska, vilket innebär att fler ord behövs för att 

beskriva något på finska än det gör på svenska. 

Det första som av egen analys skiljer sig märkbart i berättelsens början är att huset som 

Pippi Långstrump bor i heter ”Huvikumpu” på finska. Där har översättaren valt ett helt annat 

namn, vilket jag ser som ett alternativ till översättning av ”Villa villekulla”. Berättelsen fortsätter 

och bara några sidor in i boken uppdagas en skillnad i hur Pippi Långstrump beskriver sin pappa, 

som i den svenska översättningen beskrivs direkt som ”negerkung” men beskrivs i den finska 

översättningen som ”alkuasukaskuningas” vilket rent ordagrant betyder ”infödd kung”. Själva 

ordet ”alkuasukas” betyder ”aborigin” eller ”urinvånare” och aboriginer som bekant är 

benämningen på den australiensiska urbefolkningen. Enligt min egen tolkning förklarar den 

                                                             
100 Kvint, s. 26. 
101 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/faksimil. Besökt: 2013 – 04 – 01, kl. 14.57  

http://www.ne.se/faksimil
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finska översättningen pappans ursprung mer konkret än i originalet på svenska samt att 

översättningen sätter en modernare ”ton” på den idag vulgära benämningen ”neger”. I övrigt så 

är det egentligen inte skillnad att påpeka då innebörden är densamma. I sin helhet finns det inga 

skillnader i hur Pippi Långstrump framställs i den finska översättningen. Uttrycken som Pippi 

använder är väl presenterade på finska och karaktärsskildringen känns igen vid läsningen.  

Översättaren Laila Järvinen har lyckats återge orginalberättelsen på ett nästintill identiskt 

sätt, förutom att språket är ett annat. I följande citat hämtat ur Översättarens röst beskrivs 

följande:  

Citatet beskriver att en översättares läsning är speciell genom att den förmedlas till andra. 

Översättaren har läsningen som sin utgångspunkt för sitt arbete som sedan riktar sig till andra 

läsare. I Gullins bok tar hon upp Wolfgang Isers teorier kring översättning. Iser nämner 

begreppet ”wandering viewpoint” där han menar att texten som översättaren läser ständigt 

modifieras. Iser menar att läsningen som översättaren tillämpar beskrivs som en form av 

bearbetning.
103

 I förhållande till Järvinens översättning stämmer det till viss del överens med vad 

Iser talar om, men överlag är den finska översättningen knappt modifierad eller omarbetad.  

Det finns förstås skillnader i den finska översättningen. Exempelvis när det handlar om ord 

på svenska som i finskan inte kunnat översättas på annat sätt. I kapitel fyra ”Pippi börjar i 

skolan” på sidan 46 i originalberättelsen beskrivs en scen då Pippi utför sin morgongymnastik 

och ställer sig på golvet för att utföra 43 frivolter efter varandra. I den finska versionen är ordet 

”frivolter” översatt till kuperkeikkaa vilket ordagrant översatt betyder ”kullerbyttor”.
104

  

Jag anser att en viss förändring i karaktärsskildringen har skett, då frivolter inte kan ses som 

detsamma som kullerbyttor. Frivolter på finska skulle exempelvis kunna översättas till 

”vapaavoltti” eller endast ”voltti”.  

                                                             
102 Gullin, s. 50. 
103 Gullin, s. 50. 
104 Lindgren, Astrid, Peppi Pitkätossu, (Helsinki, 2005), s. 43 

[E]n dynamisk, vital, tolkande läsarposition utgör en dimension som är nödvändig att relatera 

till studiet av översättarens roll, eftersom det är resultatet av ett sådant möte mellan 

originaltext och läsare/översättare i ’the interpretative space beteween reader and text’.102 
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I samma kapitel följer läsaren Pippi då hon till slut övertalas av kamraterna Tommy och 

Annika så att hon faktiskt kommer till skolan. Där får Pippi bekanta sig med Tommy och 

Annikas klasskamrater och därefter berätta för alla vad hon heter:  

Pippi Långstrumps namn är säkerligen något läsaren funderar över hur de skulle se ut i 

översättningar och om de förändrats på något sätt. I den finska översättningen stämmer 

ordningen på namnen och de namn som skiljer sig från originalet är Viktualia och Krusmynta. På 

finska översätts de till Sikuriina och Kissanminttu. Viktualia i sig är ett svenskt namn enligt en 

internetsökning på sidan svenskanamn.se.
106

 Den icke liknande översättningen kan bero på att 

namnet inte går att översätta till finska, eftersom det inte existerar i det finska ordförrådet, men 

det har jag inga stadiga belägg för. Ulla Lundqvist beskriver dock i sin avhandling att Viktualia 

syftar på ”viktualier” som i sin tur är ett äldre namn för livsmedel.
107

 Krusmynta är översatt till 

”Kissanminttu”, vilket inte helt överensstämmer med den egentliga finska översättningen av 

krusmynta som är ”viherminttu”.
108

 Ordvalet är säkert ett medvetet val från översättarens sida 

och jag anser här att det stämmer väl överens med den teori som Wolfgang Iser presenterade 

tidigare presenterade i den här uppsatsen om att texten som översättaren läser kan modifieras. 

Pippis namn är i sin tur ett lysande exempel på en nonsensramsa och överhuvudtaget nonsens 

som ofta förekommer i boken. Namnen i sig existerar men själva namnföljden som Pippi bär på 

är bara påhitt.
109

 

Ytterligare ett exempel på en förändring i översättningen är i kapitlet då Pippi, Tommy och 

Annika leker kull med poliser. I originalet uttrycker sig Tommy ”[H]är komma de svenske med 

buller och bång!” medan han i den finska översättningen säger ”[M]usiiki se pelasi, kun pojat ne 

marssi!”.
110

 Översatt till svenska betyder det ” musiken den spelades, när pojkarna marscherade” 

vilket innebär att hela poängen med vad Tommy säger har försvunnit. Det nationalistiska i 

originaluttrycket finns inte med i översättningen och därmed har ”översättaren gjort sin röst 

                                                             
105 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 51. 
106 Svenska namn. http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/Viktualia+. Besökt: 2013 – 04 – 01, kl. 17.00 
107 Lundqvist, s. 188. 
108 Shenet. ”Viherminttu”, http://www.shenet.se/vaxter/gronmynta.html. Besökt: 2013 – 04 – 01, kl. 16.18. 
109 Lundqvist, s. 188. 
110 Lindgren, Peppi Pitkätossu, s. 41 

[J]ag heter Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, dotter till 

kapten Efraim Långstrump, fordom havens skräck, numera negerkung.105 

http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/Viktualia
http://www.shenet.se/vaxter/gronmynta.html
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hörd.”
111

 Det som också känns obekant i den översatta meningen är rytmen som finns i 

originaluttrycket. Läser man ”[H]är komma de svenske med buller och bång!”
112

 känner man 

som läsare att rytmen är stadig och kantig. Det finska uttrycket ger känslan av att det inte går att 

skandera det som sägs, men ändå finns där en melodi som skulle kunna liknas vid en sång. En 

ytterligare skillnad är dessutom att tempus skiljer sig. Det Tommy säger i originalet är pågående 

form och uttrycket sker medan han säger det. Det Tommy sedan säger i översättningen är dåtid 

och därmed förändras läsarens känsla till att Tommy möjligen sjunger en melodi istället för att, 

som i originalet berätta att: ”här kommer vi”.   

Sammanfattningsvis finns det inga skillnader i hur Pippi Långstrump framställs i den finska 

översättningen i jämförelse med den svenska. Skillnader förekommer i grammatiken, den 

svenska kontra finska, vilken uppsatsen inte behandlar i större utsträckning. Uttrycken som Pippi 

använder är väl presenterade på finska och karaktärsskildringen av Pippi känns igen vid 

läsningen då den förutom språket är identisk, vilket är en god sak då översättningen inte blivit 

omtolkad utan istället följer originalberättelsen så som den bör vara. Berättelsen som helhet har 

inte heller förändrats i översättningen.  

 

3.2.  Norge: Pippi Langstrømpe  

Den norska översättningen är gjord av Hans Braarvig och illustrationerna gjorda av Alice 

Midlefart. Översättningen som analyseras är den 14 upplagan, utgiven 1977. Den första upplagan 

gavs ut 1946.  

Den första märkbara skillnaden i den norska översättningen av Pippi Långstrump är att 

”Villa Villekulla” översatts till ”Utsikten”. Det visar på att översättaren gjort ett medvetet val att 

själv styra över innehållet i originalberättelsen. I Översättarens röst presenteras en tanke kring 

översättning och original. Christina Gullin presenterar i sin bok en teori av Giuliana Schiavis, 

författare till artikeln ”There’s always a Teller in a Tale” som riktar kritik mot bruket av original 

                                                             
111 Gullin, s. 13. 
112 Fetmarkeringarna i citatet ovan har markerats av mig då det tydligare ska framgå hur rytmen ska låta och vilka 

bokstäver som bör betonas. Dessa fetmarkeringar finns alltså inte med i originalcitatet. 
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och översättningar som om de utgick från samma villkor.
113

 Schiavis menar att en översättning 

skiljer sig från originalet då en ytterligare röst gör anspråk på textens originalitet, översättarens 

originalitet.
114

 Följaktligen menar Schiavis att man ”inte kan analysera original och 

översättningar parallellt” om man inte behandlar en översatt text som ett original.
115

 När Villa 

Villekulla bytts ut mot villa ”Utsikten” har översättaren med sin röst gjort anspråk på textens 

originalitet, det vill säga, att översättaren gjort sin röst hörd.  

I kapitlet då Pippi leker kull med poliser i den norska översättningen på sidan 40 uttrycker 

sig Tommy ”Her kommer vi med bulder og brak!”.
116

 I originalet står det: ”Här komma de 

svenske med buller och bång!”.
117

 Här har alltså översättaren gjort valet att helt och hållet stryka 

meningen ”de svenske” och ersätta det med ”vi”. Möjligen skulle förändringen bero på att Norge 

som land väljer att distansiera sig från Sverige och att man därför valt att inte nämna Sverige på 

grund av den starka kärleken till den egna nationen. Rytmförändringan som ovan nämnts 

förekommer även i den finska översättningen och kan jämföras på sidan 23 i uppsatsen. 

I kapitel elva som heter Pippi går på kafferep finns en märklig skillnad som dyker upp. 

Tommy och Annika bjuder Pippi på kafferep hemma hos deras familj. Pippis agerande i 

originalet och översättningen skiljer sig inte men det gör däremot klockslaget för själva 

kafferepet. I översättningen har man valt att skriva att kafferepet börjar klockan fem medan 

tillställningen börjar klockan tre i originalet. Den skillnaden är märkbar då översättaren valt att 

ändra tiden helt och hållet.
118

 Jag spekulerar kring varför översättaren har gjort detta val och 

kommer fram till den mest logiska tanken att det möjligen skiljer sig i traditioner länder emellan.  

Karaktärsskildringen av Pippi Långstrump är trots allt inte förändrad i översättningen vilket 

inte berättelsen i sig heller är. Pippis uttryck faller sig lika naturligt som i det svenska originalet. 

Hennes anekdoter och fräcka uttalandet finns med och det är ingenting som tagits bort eller lagts 

till i originalet.  

                                                             
113 Gullin, s. 52. 
114 Gullin, s. 52. 
115

 Gullin, s. 53. 
116 Astrid, Lindgren, Pippi Langstrømpe. s. 40. 
117 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 44. 
118 Lindgren, Pippi Langstrømpe. s. 102. 



26 

 

3.3. England: Pippi Longstocking 

Utgåvan som används vid analysen är en paperback utgåva från 2002 med översättning av Edna 

Hurup. Översättningen utgavs första gången 1954. Illustrationerna är omarbetade av den 

engelske illustratören Tony Ross. Ross har bland annat illustrerat några av författaren Roald 

Dahls böcker. Det märks tydligt att det är i Dahl-anda på framsidan av Pippi Longstocking då 

bilden av henne ser ut som något taget ur en serietidning. Det skriker något modernt ur 

avbildningen, där Pippi står på en grön äng med armarna bestämt lagda i kors och såklart med 

Herr Nilsson eller Mr. Nelson, som han heter på engelska, på sin vänstra axel.  

Till att börja med är beskrivningen i den engelska översättningen av Pippi identisk med 

originalberättelsens. Det är först när Pippis pappa presenteras i översättningen som den första 

förändringen tar vid. Istället för att pappan omnämns som ”negerkung” i originalet är han för 

Pippi ”cannibalking” i den engelska. Negerkung och kannibalkung anser jag är två olika saker. 

Frågan som dyker upp är om det är ett medvetet val att översättaren valt ett annat ord, ett kanske 

mer lämpligt ord än ”neger”. Översättningen är trots allt från 1954 och lite nyare än de övriga 

översättningarna som analyserats i uppsatsen. Dock har översättaren till viss del förändrat 

historien genom att inte använda ordet ”neger”.  

I artikeln ”Historien om när det svarta ordet skulle bytas ut” skriven i Språktidningen från 

juni 2011 presenteras följande citat: ”Ska orden ändras efter dagens värderingar eller ska verket 

statuera exempel och påminna oss om de orättvisor och den ojämlikhet som har förekommit i 

historien?”
119

 Den senare frågan är mer självklar än den första då, i det här fallet, ordet ska 

påminna oss om att det funnits ett hånfullt ord gentemot mörkhyade människor och en historia 

om hur utsatta svarta människor varit i alla tider. Artikeln tar också upp meningskiljaktigheter 

mellan författarförbundet och Rabén & Sjögren gällande en tvist kring Åke Holmbergs böcker 

om ”Ture Sventon”. Rabén & Sjögren såg gärna att man ändrade innehållet till något som inte 

var ”rasistiskt” medan författarförbundet ansåg att man då skulle mörka en historia som faktiskt 

existerar. Samma sak ville man göra med Pippi Långstrump.
120

  

                                                             
119 Svensson, Nils, Språktidningen. ”Historien om när det svarta ordet skulle bytas ut”, 

http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-bytas-ut, Juni 2011. Besökt 18 

april, 2013. 
120 Svensson, Språktidningen. http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-

bytas-ut, Juni 2011. Besökt 18 april, 2013. 

http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-bytas-ut
http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-bytas-ut
http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-bytas-ut
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Det omdiskuterade ordet var såklart ”negerkung” och frågan ställdes om det inte var 

lämpligt att stryka ordet. Efterföljande frågor dök upp såsom att man då undrade vad som skulle 

skrivas istället. Karin Nyman, som publicerade ett nyskrivet förord
121

 till Pippi Långstrump går 

ombord, kommenterar att det inte är så lätt som man tror. Nyman menar att Pippi aldrig någonsin 

kan ”göras till ett 2000-talsbarn” och att Pippi aldrig uppträder fördomsfullt i någon av böckerna. 

Nyman skriver i förordet att de människor som arbetar som Astrid Lindgrens 

rättighetsinnehavare efter Lindgrens bortgång inte har velat göra någon modernisering av Pippi-

böckerna. I slutet av artikeln från Språktidningen finns en beskrivning av historien bakom ordet 

”neger” och som här i uppsatsen presenteras i följande citat: 

Jag går fortsättningsvis närmre in på hur Pippi uttrycker sig i originalberättelsen, så har vissa 

uttryck förändats till viss del i översättningen. Ett exempel är då Pippi steker pannkakor i det 

första kapitlet och ber Tommy och Annika att äta fort, så att inte maten kallnar. 

 

 

 

 

Till skillnad från den svenska så skiljer sig ”cried” och ”skrek” enligt min egen, subjektiva 

tolkning. Den känslan läsaren troligen känner när de läser den svenska versionen är att Pippi 

verkligen höggljudt ger ifrån sig ett skrik när hon uttrycker sig. Detta är något som för mig, 

genom mina subjektiva ögon, skiljer sig. Orden skiljer sig egentligen inte på något sätt: enligt 

Nordstedts Engelsk ordbok från 2000 betyder ordet ”cried” just ”skrika, ropa”.  

                                                             
121 Förordet kan läsas i den 29 uppl. av Pippi Långstrump. Utg. av Rabén & Sjögren, (Stockholm, 2005) 
122

 Svensson, Språktidningen. http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-

bytas-ut, Juni 2011. Besökt 19 april, 2013. 
123 Astrid Lindgren, Pippi Longstocking. Oxford University Press, (1954), s. 10. 
124 Lindgren, Pippi Långstrump. s. 18. 

Neger kommer från spanskans negro som betyder 'svart'. Det kommer i sin tur från latinets 

niger. Ordet började användas under 1600-talets slavhandel för att beteckna de afrikanska 

slavar som skeppades till Virginia i södra USA, men det spred sig snart till andra delar av 

landet. På 1900-talet började ordet anses problematiskt.122  

‘Eat it!’ she cried. ’Eat it before it gets cold!’123   

Ät, skrek hon, ät innan den kallnar!124 

http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-bytas-ut
http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/historien-om-nar-det-svarta-ordet-skulle-bytas-ut
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Det är mer i det skriftliga som känslan förändras vid läsningen av översättningen. Vivi 

Edström skriver bland annat om att det inte finns något ”avslipat eller dämpat” i Pippis repliker. 

Edström menar att Pippi inte säger saker utan att anföringsverbet istället är ”skrika”.
125

 I den 

engelska översättningen känns uttrycket mer desperat och en vädjan att Tommy och Annika ska 

skynda sig att äta innan maten kallnar. Det ger en viss känsla av förändring i karaktärsskildringen 

av Pippi. 

Vidare i kapitel två då Pippi hamnar i slagsmål visar sig ytterligare en förändring. Då Bengt 

och de andra pojkarna ska reta henne ropar de ”Rödluvan! Rödluvan!” i originalet medan de i 

översättningen ropar ”Carrot top! Carrot top!”. På något sätt känns översättningen en aningen 

grovare och mer som ett hån än originalets val av ”glåpord”.  

Fortsättningsvis finns det skillnader även i kapitel tre då Pippi leker kull med poliser. På 

sidan 35 då kapitlet börjar i originalet beskrivs det att ”stans tanter och farbröder” inte alls tyckte 

om att Pippi bodde ensam i det stora huset medan tanterna och farbröderna översatts till 

”mothers and fathers”. Här beskrivs fyra helt skilda kategorier: tanter och farbröder är inte alls 

detsamma som mammor och pappor, vilket i sin tur antagligen ger läsaren två olika känslor och 

ett annat ställningstagande till vad som presenteras. Det kanske är självklart att mammor och 

pappor tycker att ett barn inte ska bo ensam och därmed presenteras Pippi Långstrump som 

rebellisk men också tydligare som det föräldralösa barnet som hon faktiskt är. Känslan i 

originalet blir istället en mer allmänkänsla hos stadens invånare som tycker att Pippi borde ha 

någon vuxenperson som ser efter henne eftersom barn inte bör bo själva. I övrigt finns det inga 

skillnader i hur Pippi sedan bemöter poliserna hon leker kull med – det stämmer i hög grad 

överens med vad originalet berättar.  

I kapitel sju som heter Pippi går på cirkus finns återigen en intressant förändring i 

översättningen kontra originalet. I början av berättelsen beskrivs det hur Tommy och Annika får 

pengar av sin far för att kunna gå på cirkus tillsammans med Pippi. Pappan ger Tommy och 

Annika ”några sköna silverkronor”.
126

 I översättningen får barnen ”some of the shiny Swedish 

silver coins called crowns”.
127

 För det första så har beskrivningen om de ”sköna” kronorna fallit 

bort som finns i originalet samt att det tydligt förklaras vad det är för pengar barnen får: svenska 

                                                             
125 Edström, s. 103. 
126 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 94. 
127 Lindgren, Pippi Longstocking. s. 69. 
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silvermynt som kallas kronor. I den brittiska valutan, enligt en sökning på Google, finns det 

silvermynt vilket medför att översättningen ter sig onaturlig. Som läsare av översättningen kan 

man undra varför översättaren inte bara översatt meningen till att barnen fick pengar eller helt 

enkelt som det står i originalet, silvermynt, som det faktiskt finns i brittiska pund.  Detta verkar 

vara ett tydligt exempel på den process Christina Gullin beskriver om översättaren som läsare, 

tolkare och återskapare. I det här fallet har översättaren valt att göra en omtolkning och möjligen 

försökt framhäva ”det svenska” i Pippi Långstrump. En distans länder emellan som berättar för 

läsarna att Sverige är ett land, långt bortom vad de engelska barnen i Storbritannien är vana vid.  

I det näst sista kapitlet Pippi uppträder som livräddare förekommer återigen en skillnad på 

det översatta språket. I originalet beskrivs det hur varje liten stad har ett torg.
128

 I översättningen 

står det istället på följande sätt: ”All Swedish country towns have a market place, and this town 

had one too”.
129

 Här har översättaren valt att lägga till en mening som beskriver att det finns ett 

torg i den lilla staden. Det ter sig märkligt att det måste specifieras att det i ”svenska byar” finns 

ett torg då det brukar finnas torg i nästan alla världens länder. Kanske har översättaren valt att 

göra på det sättet då Astrid Lindgren beskriver en svensk idyllisk stad som kanske inte kan 

beskrivas på annat sätt i översättningen. Sverige som land i översättningen känns återigen väldigt 

distansierat England. Det är ett torg som beskrivs, men inte vilket torg som helst utan ett torg i 

Sverige.  

För att slutligen återkoppla till det tidigare uttrycket ”[H]är komma de svenske med buller 

och bång!” som förändrats i den finska och norska boken, så har det inte förändrats i den 

engelska. Där står det: ”[H]ere come the Swedes with a hullabaloo!”
130

 Återigen finner läsaren 

känslan av distans mellan Sverige och England. Översättaren har inte valt att förändra ordet 

”svenskar” utan troligtvis behållit det på grund av att det i den engelska översättningen vill 

tyddliggöra att det faktiskt handlar om Sverige och om svenskar.  

                                                             
128 Lindgren, Pippi Långstrump, s. 146. 
129 Lindgren, Pippi Longstocking. s. 106. 
130 Lindgren, Pippi Longstocking. s. 32. 
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4. Avslutande diskussion 

Syftet med min uppsats var att ta reda på hur bilden av Pippi Långstrump tolkats av ledande 

Astrid Lindgren-forskare samt ta reda på om bilden stämde överens med översättningarna. Syftet 

var också att ta reda på om originalberättelsen i helhet förändrats innehållsmässigt i 

översättningarna från Norge, Finland och England.  

Genom att ingående ha studerat tre översättningar av Pippi Långstrump har det visat sig att 

det inte förekommer några märkbara förändringar i karaktärsskildringen av Pippi. Det är i själva 

berättelsen som helhet det förekommer en del förändringar då översättaren tolkat originalet på 

sitt sätt. Detta faller sig naturligt då översättarens roll är en tredje röst i sammanhanget författare, 

läsare samt översättare som Christina Gullin skriver om i sin bok Översättarens röst. 

Översättarna i de analyserade Pippi-översättningarna har på vissa ställen, troligen medvetet valt 

att översätta vissa ord och uttryck på det sätt de själva har tolkat.  

Enligt teorierna finns det alltså ingen självklarhet att översättare bör eller ska översätta 

identiskt med originalet och dess berättelse. De skillnader som främst förekommer är i 

grammatiken, ordval och i syntaxen. Jag ser tillbaka på Schiavis teori som presenteras i Gullins 

bok, om att en översättning skiljer sig från originalet då en annan röst sätter spår på 

originaltexten och att man inte kan analysera ett original och en översättning parallellt. När jag 

studerat översättningarna har jag i största mån utgått från originalet för att studera om 

förändringar förekommit i översättningarna, vilket det visat sig har gjort. En förståelse för hur 

översättningar skapas har gett mig en bild av varför det förekommer förändringar och varför 

översättaren har gjort vissa val.   

När exempelvis namnet på Villa villekulla bytts ut mot villa ”Utsikten” har översättaren med 

sin röst gjort anspråk på textens originalitet, det vill säga, att översättaren gjort sin röst hörd och 

tolkat något som hen ansett varit mer passande i översättningen. 

Det jag har kommit fram till gällande karaktärsskildringen av Pippi Långstrump har 

översättarna knappt gjort några förändringar i hur Pippi agerar, uttrycker sig eller beter sig. Pippi 

i England, Norge och Finland följer den figur som Astrid Lindgren för länge sedan skapade. Det 

visar på att kulturerna i dessa länder inte skiljer sig mer än i språklig översättning. Kulturer i de 

olika länderna har säkert en inverkan på varför översättaren ibland väljer att förändra uttryck och 

innehåll i berättelsen. Till exempel om jag tittar tillbaka på uttrycket ”[H]är komma de svenske 
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med buller och bång!” som Tommy så slagkraftigt ropar ut, förändras det i både den finska och 

norska boken men inte i den engelska. En teori varför det förändrats i de två förstnämnda 

översättningarna kan bero på att nationalkänslan och distansen är större i de nordiska länderna 

gentemot England, varpå man då väljer att inte skriva med ordet ”svensk” eller att någonting ska 

vara så svenskt. I England väljer man istället att ta distans från Sverige och därmed beskriva så 

mycket som möjligt som är typiskt ”svenskt” för de engelska läsarna. Översättaren vill kanske få 

fram att Sverige är ett exotiskt land med ett historiskt förflutet som de engelska läsarna ser som 

intressant och spännande. Jag vill också understryka att England och hela Storbritannien inte på 

något sätt skulle vara mindre nationalistisk än vare sig Norge eller Sverige, men jag väljer här att 

lyfta fram distansen mellan England och Sverige. Bilden av Pippi Långstrump har i den finska 

översättningen inte förändrats. Skildringen är identisk med den som förekommer i originalet. 

Förändringar som finns är bl.a vissa ord som ändrats samt uttryck som på svenska betyder en 

sak, men dessa har i sin tur översatts till ett helt annat ord på finska samt att dessa två språk 

såklart skiljer sig övergripande.  

Om man istället jämför de tre översättningarna med originalet så kan jag som läsare ändå 

känna en förändring i att läsa en översättning även om den i text inte är så tydlig. Pippi 

Långstrump som leker med sina ord och spelar med språkets alla normer försvinner 

känslomässigt i en översättning och är inte lika välpresenterade som i originalet.  

Sammanfattningsvis finnes inga större förändringar i de tre översättningarna och troligen har 

det mycket med de liknande normerna och kulturerna som råder i åtminstone Norge, Finland och 

Sverige. I den engelska översättningen får man dock som läsare känslan av att Sverige framställs 

som ett litet land som behöver styrkas av små påpekanden om Sverige och vad som gör landet så 

speciellt. 
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