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1 Inledning 
För svensk barnlitteratur sägs året 1945 ha varit betydande då det blev startskottet för en ny 

typ av barnlitteratur. Under detta år fick flera stora författare sina genombrott och bland dessa 

återfinns bland annat Tove Jansson, Lennart Hellsing och Astrid Lindgren.
1
 1945 var 

följaktligen året som Astrid Lindgren blev ett bekant namn hos den stora allmänheten och det 

blev hon genom Pippi Långstrumps entré i svenska hem – en entré som har kallats för 

”revolutionen i barnkammaren”.
2
  Pippi har sedan dess kommit att bli en av våra mest älskade 

och omdiskuterade litterära karaktärer inom barnlitteraturen och genom åren har hon kommit 

att symbolisera flera saker: bland annat har hon fått agera frontfigur för den nya barnboken 

och det fria barnet. Utöver det har hon för många varit sinnebilden av det moderna barnet.
3
  

Vidare menar en del forskare, där ibland Ulla Lundqvist i Barnboken i samhället (2009), 

att den tid och det sociala, kulturella eller ideologiska klimat som råder i en viss tid generellt 

är avgörande för olika verks möjlighet att nå framgång. Lundqvist menar vidare att det 

pedagogiska klimat som rådde 1945 därmed var avgörande för Lindgrens framgångar inom 

barnlitteraturen. Med Pippi utmanade Lindgren de pedagogiska konventionerna och enligt 

Lundqvist indikerar barn- och ungdomsböcker som bryter emot sin tids pedagogiska 

strömningar och uppfostringsideal att den rådande diskursen utmanas. Något som i sin tur 

öppnar för en diskursutveckling.
4
  

Historiskt har det funnits en konflikt mellan krav- och behovspedagogik där det 

förstnämnda innebär att barnet ska följa de normer och regler som vuxenvärlden fastställt 

medan det sistnämnda placerar barnets behov i centrum vilket i sin tur påverkar vuxnas 

beteende gentemot barnet. Denna skilda syn på uppfostran och pedagogik speglas också 

genom litteraturen. I äldre barnlitteratur är auktoritär uppfostran normen och uppfostrings-

metoderna som används utgörs främst förmaningar och straff. Detta skiljer sig markant ifrån 

den fria syn på uppfostran som lanserades i och med första boken om Pippi Långstrump och 

barnboken fick därmed en ny funktion: från uppfostransmedel till en barnboksvärld som 

gjorde det omöjliga möjligt.
5
 

En slags frihetspedagogik utmärker med andra ord Lindgrens böcker och detta har 

kopplats samman med människors behov av att lägga kriget bakom sig och skapa en bättre 

värld. Om målet var att lägga kriget bakom sig sågs såväl skratt som livsglädje av många som 

                                                 
1
 Eva Wahlström, Fria flickor före Pippi, Göteborg: Makadam förlag 2011, s. 11. 

2
 Wahlström 2011, s. 46. 

3
 Wahlström 2011, s. 11 f. 

4
 Ulla Lundqvist, Århundradets barn, Stockholm: Rabén & Sjögren 1979, s. 15. 

5
 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur 2009, s. 21 f. 
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medlet för att nå målet. Barns behov av respekt och kärlek belystes och på barnboksscenen 

blev Pippi ansiktet utåt för barn som såg vuxenvärldens förljugenhet och vågade säga något.
6
 

Barnuppfostran sattes under denna period under debatt och de progressiva 

uppfostringsidéerna som blev tongivande utgick ifrån barnens behov samt präglades av 

avstånd från tvång och aga.
7
 Med Pippi gick utvecklingen vidare från sluten barnkammaridyll 

till samhällskritisk realism där normen om prydliga, hjälpsamma och fogliga barn utmanades.
8
 

Att Pippi var kontroversiell blev vidare tydligt redan innan den första boken om Pippi såg 

dagens ljus då bokförlaget Bonniers refuserade manuskriptet med argumentet att ingen skulle 

vilja läsa om en ouppfostrad flicka.
9
 Förlaget Rabén & Sjögren tackade dock ja och idag 

betraktar många Pippi som en feministisk förebild och ikon.
10

 Denna bild delas emellertid inte 

av alla varför jag utifrån kritisk diskursanalys kommer att studera och analysera debatten om 

Pippi som förebild i allmänhet och som feministisk förebild i synnerhet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som blir synliga i debatten om Pippi 

som förebild: dels i samband med att de första böckerna om Pippi publicerades, 1945–1946, 

dels i samband med Pippis 70-årsjubileum 2015. Jag ämnar följaktligen undersöka vilka 

diskurser som framträder samt vilka diskurser som tycks vara hegemoniska vid dessa olika 

tillfällen. Syftet är således även att identifiera och analysera en eventuell diskursutveckling. 

Frågeställningen är följande:  

 Vilken var den dominerande diskursen om Pippi som förebild 1945–1946 och vilken 

var den dominerande diskursen om Pippi som förebild i samband med 70-årsjubileet 

2015? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 ges en forskningsöversikt, i kapitel 3 följer en genomgång av den teoretiska och 

metodologiska basen och i kapitel 4 presenteras undersökningen. Uppsatsen avslutas med 

kapitel 5 i vilket undersökningen sammanfattas och diskuteras. I kapitlet ges även förslag på 

vidare forskning.  

                                                 
6
 Kåreland 2009, s.23. 

7
 Lundqvist 1979, s.34. 

8
 Kåreland 2009, s. 43. 

9
 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren – en levnadsteckning. Uppl. 2. Stockholm: Rabén & Sjögren 1999 

10
 Mia Österlund, ”Långstrumpan var århundradets maktflicka”, Kvinnoforskning, 2002:1, s. 63–66. 
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2 Tidigare forskning 
Intresset för Astrid Lindgren, hennes författarskap och böckerna om Pippi Långstrump har 

sedan 1900-talets mitt varit stort vilket innebär att en stor mängd forskning har bedrivits. Jag 

kan emellertid inte redogöra för all denna forskning utan nedan följer kortfattade 

presentationer av ett antal studier vilka har varit relevanta för min egen undersökning. 

År 1979 publicerades Ulla Lundqvists studie Århundradets barn om Pippi Långstrump. 

Infallsvinkeln i avhandlingen är hur tiden för publicerandet av Pippi Långstrump såg ut ur 

barnsynpunkt. Under 1930- och 1940-talet hade utbudet av pedagogisk och barnpsykologisk 

litteratur ökat samtidigt som förståelsen för och kunskapen om barns kroppsliga och själsliga 

utveckling blev allt större. I och med detta tog den politiska debatten om barnuppfostran fart. 

Politisk och social utveckling påverkade i sin tur barnlitteraturen och Lundqvist vill i 

avhandlingen belysa de framträdande mönster av orsakssammanhang vilka hon menar har lett 

till att Pippi uppfattas som emancipationslitteratur för barn. Tyngdpunkten i Lundqvist studie 

placeras på textanalys och syftet är att visa hur Lindgren utnyttjar såväl som bryter mot äldre 

barnlitteraturs mönster och därmed blir stilbildande inom sin genre.
11

  

Ytterligare en relevant studie är Vivi Edströms Astrid Lindgren – A critical studie från år 

2000.
12

 Edström vill med sin studie ge ökad insikt om Lindgrens författarkarriär, belysa och 

diskutera ofta förekommande teman i Lindgrens verk såsom inslag av både fantasy och 

klassisk saga samt den fiktionsvärld där vuxna inte kontrollerar barn som Lindgren skapat. 

Vidare har inte bara avhandlingar skrivits om Pippi utan även ett flertal uppsatser inom 

olika områden och en av dessa, vilken kan relateras till min egen undersökning, är Studie 

kring Pippi Långstrump som förebild för barn i pedagogiskt arbete (2004).
13

 Uppsatsen 

behandlar huruvida Pippi kan betraktas som en förebild eller inte samt hur synen på Pippi har 

förändrats. För att besvara uppsatsens frågeställningar har författarna använt sig av ett 

empiriskt material bestående av intervjuer med ett tiotal barn i åldrarna 8–10 år samt ett tiotal 

vuxna pedagoger. Resultatet visar att undersökningens informanter anser att Pippi kan 

användas som pedagogisk förebild för barn eftersom hon har ett gott hjärta, är rättvis mot alla 

samt vågar säga vad hon tycker och tänker.    

 

  

                                                 
11

 Lundqvist 1979, s. 9 f.  
12

 Vivi Edström, Astrid Lindgren – A critical studie, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2000, n:o 70. 
13

 Elin Bengtsson & Elisabeth Johansson, Studie kring Pippi Långstrump som förebild för barn i pedagogiskt 

arbete, Kandidatuppsats framlagd vid lärarutbildningen, Kristianstads högskola 2004. 
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3 Teori och metod 

Avsnittet inleds med en redogörelse för diskursanalys som teori, metod och filosofiskt 

antagande. Därefter följer en genomgång av ytterligare en utgångspunkt för analysarbetet, 

nämligen feminism och genusteori, och därpå följer en presentation av analysmaterial, 

analysverktyg och analysförfarande. Kapitlet avslutas med en kritisk metodreflektion  

3.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

3.1.1 Diskursanalys 

En av de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen i denna uppsats är att språket både 

formar och omformar vår verklighet – språket är diskursivt. Vid studier och analyser av 

språkets diskursiva funktion kan olika diskursteoretiska angreppssätt användas men innan en 

djupare genomgång av denna teoretiska bas är det viktigt att förklara begreppet diskurs. 

Diskursbegreppet används enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

Diskursanalys som teori och metod (2010) i en mängd olika sammanhang utan att begreppet 

definieras vilket de anser är problematiskt då begreppet blir otydligt och riskerar att användas 

på fel sätt. I allmänhet rymmer diskursbegreppet dock tanken att människan är en 

kommunikativ varelse som med språkets hjälp skapar olika representationer av verkligheten. I 

olika domäner struktureras språket på skilda sätt vilket gör att vårt språks mönster varierar 

beroende på situation. Genom att göra en diskursanalys kan dessa mönster analyseras.
14

 

Tanken om språkets centrala roll i skapandet av verkligheten är grundläggande och Winther 

Jørgensen och Phillips menar, något förenklat, att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller att avsnitt av världen)”.
15

 Vidare är diskursanalys en teoretisk och 

metodisk helhet, en slags paketlösning, och som forskare måste denna premiss godtas.
16

   

I denna uppsats används kritisk diskursanalys som teori och metod och därmed placeras 

fokus på socialkonstruktivistiskt grundade angreppssätt. Socialkonstruktivismen som sådan 

omfattar flera nyare teorier om samhälle och kultur vilka binds samman av ett antal 

filosofiska antaganden. Dessa antaganden bygger enkelt sagt på idén att det inte finns någon 

objektiv sanning utan att vår bild av världen och verkligheten är ett resultat av vårt sätt att 

kategorisera världen och allt som finns i den. Antagandena innebär också att vårt sätt att se på 

och tolka världen påverkas av historia och kultur, att världsbild och identitet är något 

                                                 
14

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur 

2010, s. 7. 
15

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 7. 
16

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 10.  
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dynamiskt och kontingent samt att gemensamma regler och sanningar skapas genom 

interaktion med andra. De sociala konstruktioner av världen såväl som de sanningar vi skapar 

får i sin tur reella konsekvenser eftersom olika världsbilder skapar skilda handlings-

möjligheter.
17

 Vidare får våra olika världsbilder betydelse genom diskurs och diskurser kan 

således vara både produktiva och begränsande.
18

 

Mats Börjesson och Eva Palmblad Diskursanalys i praktiken (2007) poängterar likt 

Winther Jørgensen och Phillips språkets bärande och därmed både representerande och 

konstruerande funktion. Det intressanta för en diskursanalytiker är därför att studera och 

analysera mönster i språkanvändningen; det i språket som gör någonting och som därmed 

bidrar till att skapa vår uppfattning om världen och verkligheten.  Vår uppfattning om världen 

leder till att olika versioner av sanningen framstår som mer sanna än andra, så kallade 

sanningseffekter, vilket Michael Foucault menar får stora konsekvenser för allt mänskligt 

handlande.
19

  

Vidare tillhandahåller den kritiska diskursanalysen redskap för att kunna empiriskt 

studera och teoretiskt problematisera förhållandet mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling. Inom den kritiska diskursanalysen ses Norman Fairclough som en av de 

mest tongivande forskarna och han har utvecklat filosofiska antaganden och premisser, 

teoretiska metoder och särskilda tekniker för att kunna genomföra språkliga analyser.
20

  

Genom att kritiskt läsa och granska texter kan rekonstruktioner av diskurser identifieras 

vilket exempelvis innebär att språkbruk kopplat till specifika grupper, exempelvis kvinnor 

eller invandrare, kan granskas med kritiska glasögon. Fairclough, Critical language 

awareness (1992a), menar vidare att alla texter skapar läsarpositioner då språket i texten 

signalerar vilka som anses vara möjliga läsare och läsaren utgör således en viktig del av 

texten. Läsare som inte tillhör den avsedda läsarkretsen kan dock framföra nya tolkningar 

vilket kan påverka enskilda diskurser såväl som en hel diskursordning.
21

 

Konsumtion och produktion av texter är vidare en form av diskursiv praktik vilken i sin 

tur är en betydande form av social praktik. Den sociala världen, identiteter, relationer samt 

kunskaps- och betydelsesystem konstitueras genom den sociala praktiken och med hjälp av 

kritisk diskursanalys går det att belysa hur sociala identiteter konstrueras samtidigt som 

                                                 
17

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 11 f. 
18

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 15. 
19

 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, Stockholm: Liber 2007, s. 9 ff. 
20

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 66. 
21

 Norman Fairclough (red.), Critical language awareness. London: Longman 1992a, s. 68. 
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sociala relationer vidmakthålls.
22

 Diskurser är således både konstruerande och konstituerade 

då de både påverkar och påverkas av sociala strukturer.
23

 Fairclough menar dock att världen 

visserligen konstitueras genom social praktik men att det finns samhälleliga fenomen som inte 

har en diskursiv karaktär, exempelvis ekonomiska strukturer eller strukturer inom offentlig 

förvaltning och näringsliv.
24

   

Ett centralt begrepp inom kritisk diskursanalys är social ordning. När sociala praktiker 

sammanlänkas på särskilda sätt konstitueras en social ordning och ett exempel på det är att 

utbildningssystemet, vid en bestämd tid i ett givet samhälle, konstruerar en social ordning. 

Den betydelsemässiga aspekten av social ordning kallas vidare för diskursordning och en 

diskursordning består i sin tur av olika diskurser och genrer.
25

 Ytterligare ett centralt begrepp 

inom kritisk diskursanalys är intertextualitet, alltså att texter (eller andra kommunikativa 

händelser) är i ständig dialog med andra texter genom att de antingen reagerar på dessa, 

bygger på dessa eller ombildar dessa.
26

  

Den kritiska diskursanalysen är vidare starkt förknippad med makt och en grundläggande 

tanke inom synsättet är att diskursiva praktiker bidrar till att producera och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper samt att skapandet av maktförhållanden 

sker i takt med att olika diskurser skapas och utvecklas. Korrelationen mellan vad diskurser 

möjliggör för vissa medan de begränsar andra skapar ett asymmetriskt maktförhållande vilket 

innebär att diskursens ramar begränsar den enskilda individens handlingsutrymme.
27

 

Asymmetrisk makt uppstår vidare mellan alla möjliga samhällsgrupper, exempelvis mellan 

socioekonomiska klasser och mellan olika etniska grupper.
28 

 

Enligt Fairclough syftar det diskursanalytiska fokuset därför till att systematiskt 

undersöka och synliggöra diskursiva praktiker som medverkar till att konstruera och 

upprätthålla den sociala världen så som vi känner den. Genom att belysa hur asymmetrisk 

makt skapas och upprätthålls genom mänskligt handlande belyses även hur sociala relationer 

och sociala identiteter bidrar till att skapa ojämlika maktförhållanden och det yttersta syftet 

med kritisk diskursanalys är således att främja en social utveckling.
29

 Detta innebär att kritisk 

diskursanalys inte är politiskt neutral utan intar ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

                                                 
22

 Bergström & Boréus 2000, s. 373 f. 
23

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 69. 
24

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 72 f. 
25

 Norman Fairclough, “The discourse of new labour: critical discourse analysis”, i Discourse as data: A guide 

for analysis, Margaret Wetherell et al. (red.), London: Sage 2003, s. 234 f.  
26

 Fairclough 2003, s. 233. 
27

 Bergström & Boréus 2000, s. 360 ff. 
28

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 69 f. 
29

 Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 69. 
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upprätthållandet av den sociala ordningen.
30

 Användandet av kritisk diskursanalys kan 

därmed kritiseras för att på förhand ta politisk ställning men det kan samtidigt motiveras av ett 

synliggörande av språkets diskursiva funktion i sociala praktiker.   

3.1.2 Feminism och genusteori 

Ett centralt mål för genusforskning är att belysa stereotypa könsföreställningar och upplösa 

dessa vilket i sin tur får språkliga konsekvenser. Genom att öppna upp för nya sätt att förstå 

kön blir även könsbegreppet rörligt och därmed krävs språkliga redskap och en begreppslig 

plattform för samtal om det biologiska könet och det sociokulturella könet, genus.
31

 Vidare 

finns det en mängd teorier om genusbegreppet och konsensus på området saknas. 

Utgångspunkten för undersökningen i denna uppsats är dock socialkonstruktivistisk vilket 

även speglas i tolkningen av genusbegreppet. Dagens feministiska diskussion kan sägas 

spänna mellan två poler – en dikotomi mellan konstruktivism och essentialism
32

 och denna 

dikotomi har länge utgjort ett centralt teoretiskt problem.
33

  

Det konstruktivistiska synsättet innebär att vårt sätt att se på världen, oss själva och andra 

är socialt konstruerat. Konstruktivister anser därmed att kvinnligt och manligt är något vi gör, 

inte något vi är. Feministiska konstruktivister menar därför att det inte finns några absoluta 

premisser som styr könsblivandet utan att det rör sig om processer som måste förstås i relation 

till kultur och historia.
34

 Den essentialistiska hållningen innebär i sin tur det motsatta; det 

finns en bakomliggande, sann natur vilket exempelvis innebär att kvinnligt och manligt ses 

som något av naturen givet. Essentialister menar vidare att sociala praktiker och dess lagar 

bygger på det naturliga medan konstruktivister menar att det naturliga är en social 

konstruktion även det.
35

 Dessa poler är dock inte statiska och de flesta feministiska hållningar 

rör sig på en flytande skala där konstruktivsm och essentialism utgör ytterligheterna.
36

 Något 

förenklat söker essentialister svar inom människan medan konstruktivister menar att svaren 

går att finna utanför människan i den sociala och kulturella kontexten.
37

 Oavsett om den 

filosofiska utgångspunkten är konstruktivistisk eller essentialistisk relateras dock synen på 

könens natur till analysen av patriarkatet.
38

  

                                                 
30

 Bergström & Boréus 2000, s. 373 f. 
31

 Nina Lykke, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. Stockholm: Liber 2009, s. 9 
32

 Nils Hammarén & Thomas Johansson, Identitet, Stockholm: Liber 2011, s. 66. 
33

 Claudia Lindén,”Feministisk teorireception inom litteraturvetenskapen”, i Lychnos: Årsbok för idé- och 

lärdomshistoria 2008, s. 201–227. 
34

 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk Agenda. Stockholm: Atlas 2002, s. 24. 
35

 Rosenberg 2002, s. 24. 
36

 Hammarén & Johansson 2011, s. 66. 
37

 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda Förlag 2005, s. 48 ff. 
38

 Gemzöe 2005, s. 49 ff. samt s. 149 f. 
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Enligt Diana Fuss ”Den essentiella risken” (2000) är dikotomin essentialism–

konstruktivism ofruktbar eftersom de är så nära sammanlänkade att de inte fungerar utan 

varandra. Fuss menar att det essentialistiska tänkandet är starkt rotat även inom den 

konstruktivistiska feminismen då kategorierna kvinna och man kvarstår än idag trots tanken 

att det naturliga skapas av det sociala. Kort sagt menar Fuss att konstruktivismen inte vore 

konstruktivismen utan att stå i relation till essentialismen.
39

 Vidare har den västerländska 

feminismen sedan sent 1980-tal kritiserats för att ensidigt fokusera på biologiskt kön vilket 

skapat incitament för utvecklingen av en intersektionell analys. Då en mängd faktorer 

påverkar vilka förtryck den enskilda individen utsätts för motiveras ett mer konstruktivistiskt 

analysgrepp där kvinnor betraktas som enskilda individer och inte en inte en enhetlig grupp.
40

  

Enligt radikalfeminismen utsatts dock alla kvinnor för förtryck just på grund av att de är 

kvinnor och den gemensamma fienden är patriarkatet: ett samhällssystem som bygger på ett 

assymetriskt maktförhållande och att maktförhållandet utgörs av manlig dominans inom alla 

samhällsområden. När makten så tydligt domineras av en specifik grupp och därtill 

genomsyrar ett helt samhälle blir ideologin osynlig och idéerna internaliseras av både män 

och kvinnor vilket leder till att en osynlig makthierarki omedvetet upprätthålls.
41

 Genom att 

belysa hur vi talar om kvinnor och män kan vi identifiera och analysera språkliga skillnader 

vilket i sin tur leder till att förändring kan ske.  

Om utgångspunkten är att ordningen mellan könen är systematisk och genomsyrar hela 

samhället måste även något sägas om detta system. I feministiska diskussioner har 

patriarkatbegreppet alltmer ersatts av begreppen genussystem och genusordning. I Sverige 

introducerades begreppet genussystem av Yvonne Hirdman ”Genussystemet – reflexioner 

kring kvinnors sociala underordning” (1988)  och begreppet omfattar det nätverk av processer, 

föreställningar och förväntningar som med sina inbördes förhållanden ger upphov till 

regelbundenheter. Vidare utgörs genussystemet främst av två principer: dels dikotomin 

manligt–kvinnligt, även kallad isärhållningens princip, dels hierarkiseringsprincipen vilken 

innebär att mannen görs till norm.
42

  

I genussystemet återfinns hierarkin mellan könen i alla samhällssfärer och hierarkin 

baseras på internaliserade idéer om manligt och kvinnligt. I samhället tilldelas män och 

kvinnor olika arbeten, ämbeten och status vilket grundas på en slags genusdualism. Kvinnor 

                                                 
39
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40
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42
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antas bland annat vara omvårdande, mjuka, känslosamma och relationsinriktade vilket gör att 

de lämpar sig för ansvar över hem och familj. Män antas i sin tur vara självständiga, 

målmedvetna och förnuftiga vilket är egenskaper som passar i ett professionellt yrkesliv. 

Föreställningar om kön bidrar således till att upprätthålla en viss maktordning.
43

  

Detta kan kopplas till ett grundläggande problem för många feminister idag, nämligen 

tanketraditionen och dikotomin mellan män och kvinnor. Hur kan användningen av kategorin 

kvinna motiveras samtidigt som det essentialistiska synsättets indelning av kvinnor och män 

förkastas?
44

 Att sociala grupper existerar går inte att förneka men det är angeläget att vara 

medveten om att de även skapas och befästs när de namnges och belyses. Val av beteckningar 

på företeelser och sociala grupper innebär därmed alltid ett normativt ställningstagande.
45

 

Vidare kan det dock finnas ett temporärt politiskt behov av att tala om människor i form av 

kategorier såsom män och kvinnor.
46

  

Jag har valt att använda mig av begreppen man–kvinna då jag anser att det är viktigt att 

ha en begreppsapparat som så många som möjligt är bekanta med så att medlen för social 

förändring inte ska gå ut över målet. Jag anser dock att det är viktigt att ständigt ifrågasätta 

sociala kategorier och de maktförhållandena som omger dessa. 

Avslutningsvis vill jag belysa Judith Butlers tanke, i Genustrubbel (2007), att 

genusidentitet inte är expressiv utan performativ.
47

 För att exemplifiera detta kan påståendena 

”Hon gör som en kvinna för att hon är kvinna” och ”Hon är kvinna för att hon gör som en 

kvinna” användas. Det sistnämnda illustrerar i detta fall performativitet.
48

 Med 

utgångspunkten att genusidentitet är performativ och därmed i ständigt blivande kan 

förändring ske genom att betydelsebärande handlingar och språkande belyses.
49

  

3.2 Analysverktyg och analysförfarande 
Diskurser har enligt Fairclough tre funktioner vilka enkelt förklarat innebär att diskurser har 

en innehållslig dimension, att identiteter skapas i olika diskurser och att relationer skapas 

mellan olika grupper.
50

Vid undersökningens analysarbete har Faircloughs tredimensionerade 
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analysmodell för arbete med kritisk diskursanalys tillämpats och analysmodellen baseras på 

tanken att alla kommunikativa händelser utgörs av de tre ovan nämnda dimensionerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Då diskurser främst utgörs av talad eller skriven text är utgångspunkten för analysen 

lingvistisk: texten fungerar som den diskursiva praktikens kärna. Därefter analyseras 

interaktionen mellan människor, ergo den diskursiva praktiken vilken omfattar både 

produktion, konsumtion samt tolkning av text. Avslutningsvis införlivas den sociala praktiken 

vilket innebär att diskursen placeras i ett större sammanhang, en social kontext, och den 

aktuella diskursen relateras till andra konstituerande och konkurrerande diskurser.
51

  

Faircloughs modell speglar syftet med kritisk diskursanalys – att identifiera och 

undersöka relationen mellan diskurs och social kontext – och även om analysnivåerna är 

införlivade i varandra är det möjligt att analytiskt skilja dem åt. Detta genom att 

diskursteoretikern själv växlar fokus mellan den enskilda textens specifika diskurs och 

diskursordningen den ingår i.
52

 För att reda ut vad som faktiskt sägs samt för att systematiskt 

kunna beskriva detta används ett antal analysverktyg vilka alla syftar till att belysa diskursiva 

processer.
53

  

Inga texter, varken talade eller skrivna, produceras i ett vakuum utan all text existerar i 

relation till andra texter. Text kan, som Fairclough benämner det, stjäla från andra texter och 

genrer.
54

 Genom att studera och analysera text kan dessa intertextuella förhållanden belysas 

och påverkande diskurser kan identifieras. I den sista analysnivån placeras texten i en vidgad 

social kontext och eftersom text är en väsentlig form av social praktik måste något sägas om 

dess diskursordning.
55

 Det yttersta målet är att kontextualisera, att placera texten och den 

diskursiva praktiken i ett större socialt sammanhang, för att kunna identifiera den sociala 

ordning diskursordningen tar plats i. Syftet med detta är att redogöra för de maktordningar 

som fungerar som gränssättare för både diskurser och diskursordningar samt för att studera 

om gränserna transformeras eller upprätthålls.
56

 

Alla diskursiva praktiker, i den här uppsatsen ett flertal texter om Lindgrens Pippi 

Långstrump, bör enligt Fairclough kunna relateras till andra diskurser. Genom en ansats att 

urskilja vilka diskurser som den aktuella diskursanalysen måste ta hänsyn till går det att tyda 

en diskursordning vilken utgörs av både konkurrerande och konstituerande diskurser.  När 

diskurs som social praktik analyseras är det med andra ord relevant att fråga sig vilka andra 

                                                 
51
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diskurser som kan påverka det undersökta området och därmed konkurrerar om 

diskursinflytandet; det kan röra sig om allt från professionsdiskurser till demokratidiskurser 

och ideologiska diskurser.
57

 

I denna uppsats undersökning genomförs textanalysen med hjälp av kritisk lingvistik och 

texterna bearbetas i relation till den sociala kontexten. Bruk av bestämda analysverktyg gör 

det vidare möjligt att analysera diskursers förverkligande i texter och utöver det övergripande 

analysverktyget, Faircloughs tredimensionella analysmodell, används ytterligare ett antal 

relevanta analysverktyg i analysdelen: framträdande teman, representation av sakfrågan, 

identitetskonstruktioner samt hierarkisering av källor.
58

  

Genom att analysera texters framträdande teman synliggörs strukturer och mönster.
59

 

Verktyget representation av sakfrågan används vidare för att klarlägga hur sakfrågan, 

huruvida Pippi kan eller bör ses som en förebild, beskrivs och hänvisas till men även vilka 

argument som används för att stödja bilden av sakfrågan. Genom att studera de 

identitetskonstruktioner som skapas i texten samt vilket utrymme dessa får går det att säga 

något om vilka funktioner dessa har samt hur den dominerande diskursen medverkar till att 

konstruera olika identiteter. Hur sakfrågan representeras och vilka identiteter som konstrueras 

är vidare nära förbundet med avsändarens intressen och status i samhället.
60

  

Identitetskonstruktioner och representation av sakfrågan är vidare nära sammankopplat 

med hierarkisering av källor. Officiella källor såsom myndighetspersoner och forskare 

tillskrivs enligt Fairclough hög status och dessa källor räknas därmed som legitima. Icke-

officiella källor, exempelvis privatpersoner eller intresseorganisationer tillskrivs i sin tur 

sällan något värde och avfärdas med att deras uttalanden saknar legitimitet. Den dominerande 

sociala minoritet som utgör samhällets etablissemang är således den grupp vars uppfattningar 

om verkligheten ofta dominerar enskilda diskurser och hela diskursordningar.
61

 De valda 

analysverktygen möjliggör ett adekvat analysarbete och ger därtill struktur i undersökningen. 

Inledningsvis genomförs textanalysen på en övergripande nivå med anledning av behovet 

att skapa en översiktlig bild av analysmaterialet, kunna urskilja tematiskt röda trådar samt 

identifiera rådande diskurser. Eftersom texttolkning är något subjektivt skulle dock andra 

forskare kunna föreslå andra teman varför tematisering noga motiveras och redovisas i 

undersökningsdelen.  Därefter följer en närstudie av analystexterna och i samband med varje 
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närstudie redovisas en analys av texternas diskursiva praktik genom att urskilja och belysa de 

diskurser och intertextuella förhållanden som analysobjekten kan sägas bygga på.  

Vid textdekonstruktionen appliceras även begrepp från de genusteorier som framförs 

ovan under rubriken feminsim och genusteori. Främst inkorporeras Hirdmans isärhållnings- 

och hierarkiseringsprinciper samt tanken att kön att något som ständigt förhandlas och 

omförhandlas. Att applicera genusteori på ett diskursteoriskt arbete är vidare i linje med den 

kritiska diskursanalysens maktfokus då fokus placeras på språkets diskursiva makt i 

förhållande till kön och genus. Genom att identifiera hur skribenterna uttrycker sig om Pippi 

och om egenskaper kopplade till män respektive kvinnor kan stereotypa föreställningar 

belysas, ifrågasättas och utmanas vilket är en viktig del av den kritiska diskursanalysen.    

3.3 Texturval 
I uppsatsen undersöks diskursen i sammanlagt 20 texter: 10 stycken publicerade 1945–1946 i 

samband med att de första böckerna om Pippi gavs ut och 10 stycken publicerade 2015 i 

samband med 70-årsfirandet av Pippi. Analystexterna utgörs av artiklar från dags-, kvälls- och 

månadstidningar. Utgångspunkten för urvalet har varit att analystexterna främst ska behandla 

Pippi Långstrump och inte andra verk, karaktärer eller liknande varför en del texter har valts 

bort. Texturvalet består vidare enbart av texter som publicerats i tidningar vilket medför att 

även texter som publicerats i andra medier valts bort. Skälet till detta är att i största möjliga 

mån skapa ett enhetligt analysmaterial och därmed underlätta analysarbetet. 

Med anledning av att texterna från 1945–1946 inte finns att tillgå digitalt utan endast i 

fysisk form medan alla texter från 2015 finns i digital form har urvalsmetoden emellertid skett 

på olika sätt. Texterna från 1945–1946 är hämtade från Astrid Lindgrens arkiv vid Kungliga 

biblioteket och materialet utgörs av de äldsta texterna från arkivets pressklippsböcker från de 

berörda åren. Urvalet av texter som publicerades i samband med 70-årsfirandet av Pippi har 

skett genom en googlesökning där sökorden Pippi Långstrump 70 år + förebild har använts.  

I undersökningsdelen nedan refereras texterna till enligt följande: texterna från 1945–

1946 har nummer 1–10 medan texterna från 2015 har nummer 11–20. Äldst text från 

respektive tillfälle har lägst nummer och vice versa.
62

 

3.4 Kritisk metodreflektion 
Inledningsvis är det angeläget att belysa att diskursanalytiska studier aldrig kan göra anspråk 

på sanningen eftersom en av grundpremisserna är att objektiv sanning inte existerar. Vid valet 
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av diskursanalys som metod accepteras även de icke-essentiella och konstruktivistiska 

grundvillkor som metoden bygger på. Finns det då någon poäng med diskursanalytiska 

studier? Jag menar det eftersom jag, likt Fairclough, anser att det alltid finns ett behov av 

kritiskt inriktad forskning. Vidare menar Bergström och Boréus att en diskursanalytisk ansats 

har flera fördelar, bland annat fokuset på maktfrågor, då medvetenhet om språkets tvingande 

karaktär är viktigt. Frågor om diskursiv makt och identitet är essentiella för mänskligt 

meningsskapande och studier av maktrelationer motiveras därmed.
63

  

Ett problem med den metodologiska utgångspunkten är att alla människor, så även 

diskursteoretikern, är del av olika diskurser varför en objektiv hållning inte är självklar. 

Genom att belysa och problematisera konstruktivistiskt grundade antaganden och hypoteser 

kan dock detta undvikas.
64

 Vidare riktas ofta en generell kritik mot diskursanalytiska 

angreppssätt på grund av bristande transparens. Eftersom valet av teoretiska och 

metodologiska avgränsningar påverkar undersökningens natur och lätt ger diskursanalytiska 

studier en abstrakt karaktär är ett transparent analysförfarande är av stor vikt. 

Diskursanalys handlar om att tolka diskurser och eftersom alla tolkningar inte tillskrivs 

samma värde är det som diskursteoretiker ytterst viktigt att motivera sina tolkningar för att 

öka undersökningens validitet.
65

 Reliabiliteten är vidare mer problematisk i vissa 

diskursteoretiska angreppssätt än andra. God intersubjektivitet, det vill säga att en uppfattning 

delas av en större grupp människor, uppnås företrädelsevis genom bruk av lingvistiska 

tekniker samt välutvecklade och explicita analysverktyg.
66

 Med detta i åtanke fungerar texten 

som analysens kärna och analysen genomförs med hjälp av explicita analysverktyg med målet 

att hålla en hög transparens.  
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4 Undersökning 
Efter noggrann läsning av alla analysobjekt har tematiskt röda trådar urskiljts och dessa teman 

fungerar sedermera som rubriker för och fundament åt den fortsatta analysen. Under varje 

tematiskt indelad rubrik följer sedan en lingvistisk analys där analysverktygen tillämpas med 

målet att sammanbinda teori och metod på ett tydligt sätt samt för att kunna belysa de aktuella 

diskurserna och relatera dessa till uppsatsens teoretiska bas. Relevanta citat från de olika 

texterna används för att motivera såväl valet av tematisk indelning som för att exemplifiera de 

aspekter kopplade till olika analysverktyg jag anser vara viktiga. Varje tematiskt indelad 

textanalys följs av en analys av diskursiv praktik och avsnittet avslutas med en genomgång av 

diskursordning och social praktik. 

4.1 Tematisk analys 
Totalt har 20 texter analyserats och fyra övergripande teman har identifierats: Pippi som 

eskapism, Pippi – ett hot mot den goda uppfostran, dikotomin Pippi–Annika och Pippi som 

symbol. 

4.1.1 Pippi som eskapism 

I texterna 1–6 samt i text 10 är det övergripande temat Pippi som eskapism. I texterna 

framhålls att Pippi-böckerna fungerar som ett avbrott i vardagen för många barn. I text (4) 

framkommer detta genom att skribenten hävdar att synen på uppfostran endast ger barn ett 

ytterst litet utrymme för urladdning men att Pippi ”fungerar som en ventil”. I flera av texterna 

poängteras att Pippi gör sådant som alla barn drömmer om men inte kan eller vågar göra. 

Bland annat framhålls att barn lever under stor press från sina föräldrar och att de därför 

njuter av att höra om Pippi som ju gör det som faller henne in (6).  Detta återkommer i text (5) 

där skribenten hävdar att barn njuter av tanken på att Pippi ”vågar sätta sig upp mot all slags 

överhet och roar sig med åtskilligt som ’städade’ och ’väluppfostrade’ barn måste avstå ifrån”. 

Vidare framhålls i text (10) att Pippi förstås av barn och det antyds att barn genom Pippi ”får 

leva ut sina hämningar i sund sinnlighet”. Skribenterna skapar således bilden av att Pippi 

erbjuder barn en slags verklighetsflykt.  

Det övergripande temat uttrycks något annorlunda i text (1), (2) och (3). Exempelvis 

belyses Pippis egenskaper och dessa ställs i kontrast till de presumtiva läsarna av Pippi-

böckerna, nämligen barnen. I samtliga tre texter poängteras att Pippi ”måste tilltala den yngsta 

publiken” (1), ”göra starkt intryck på barn” (2) och att Pippi gör vad som faller henne in men 

att Pippis upp- och nedvändande av konvenansbegreppen bara är härligt - speciellt när det 



17 

 

”inte är ens egen lilla Lisa som gör det”. Sammantaget skapas, om än på olika vis, bilden av 

att barn genom Pippi får utlopp för sina önskningar, behov och frustration över den egna 

avsaknaden av makt vilket motiverar valet av övergripande tema. 

I texterna går ett antal representationer av sakfrågan att uttyda.  I fem av de sju texterna 

skapas bilden av Pippi som potentiell förebild och det framhålls att Pippi handlar ridderligt 

och renhårigt och att hon är finkänslig (2); att hon har en godhet och ett ofördärvat sinne samt 

att hon är omgiven av en hjältegloria (1); att fler barn kanske skulle bli lika godhjärtade och 

rejäla om de fick chans att, likt Pippi, följa sitt hjärta och förstånd (5); att Pippi både är 

”intelligent och rolig, givmild och hjälpsam, har en stark tro på sig själv och är inte rädd för 

någonting” (4). I text (4) menar skribenten dessutom att Pippis karaktärsdrag är en medveten 

men väl kamouflerad pekpinne från Lindgrens sida. Skribenterna framhåller således Pippi 

som en slags förebild för hur en god människa bör vara och handla samtidigt som skribenterna 

i samtliga texter (undantaget text 2) understryker att föräldrar  inte behöver oroa sig för att 

barn ska ta efter Pippi. Att hävda att föräldrar nog inte behöver oroa sig indikerar att det 

faktiskt finns något att oroa sig för även om skribenterna generellt skapar en positiv bild av 

Pippi där hon i många fall idealiseras. Indirekt förmedlas emellertid tanken att Pippi inte 

nödvändigtvis bör betraktas som en förebild.  

I text (10) framhålls i sin tur att Pippi visserligen är underhållande och skapar utrymme 

för barn att ”leva ut sina hämningar” men däremot framställs hon inte som en given förebild. 

Skribenten menar att Pippi inte ”reservationslöst kan […] mottagas”, bland annat då Pippis 

uppträdanden anses vara ”makabra”, tröttande och något överdrivna. Skribenten frågar sig 

vidare om det inte är möjligt att förmedla en mer ”lämplig positiv moral” där ”den naturliga 

hjälpsamheten och ett naturligt hänsynstagande till sina medmänniskor” understryks.  

Avslutningsvis förmedlas i texterna (3) och (6) en tveksamhet angående Pippi som 

förebild. Precis som i föregående texter används en hel del positiva omdömen om Pippi, 

exempelvis att hon är en ”uppskattad bekantskap” samt att hon ”gör exakt vad som borde 

göras”. Samtidigt framhärdar skribenten i text (6) att Pippi är ”ful som få” och ställer henne i 

kontrast till städade och väluppfostrade barn och skribenten i text (3) menar att det visserligen 

är härligt med ”någon som vågar” men att det är ännu härligare att det inte är ”ens egen 

väluppfostrade lilla Lisa som gör det”. Även om Pippi i dessa tre texter till stor del beskrivs i 

positiva ordalag blir det ändå tydligt att hon inte bör ses som någon förebild, åtminstone inte 

för de egna barnen.  

Vad gäller identitetskonstruktioner i texterna framkommer i text (4) och i text (5) en 

tydlig skillnad mellan vuxna och barn där vuxna beskrivs som maktutövande subjekt medan 
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barn beskrivs som objekt vilka hämmas av vuxnas regler och ”större kroppskrafter”. I text (5) 

förmedlas emellertid även bilden av vuxna som en ”trygghet” inget barn skulle byta bort ens 

mot Pippis frihet. I samtliga texter skapas även en dikotomi mellan Pippi och riktiga barn: 

Pippi är det aktiva, handlande subjektet som de riktiga barnen – de handlingslösa och 

hämmade objekten – får höra sagor om. Därmed förmedlas bilden att barns enda möjlighet att 

leva ut sin sanna natur är genom Pippi.  

Vidare beskrivs Pippi exempelvis som god och ofördärvad (1), finkänslig och hygglig 

(2), givmild och hjälpsam (4) samt godhjärtad (5) vilket är egenskaper som historiskt har 

tillskrivits kvinnor. Pippi faller dock inte helt inom ramen för hur en flicka bör vara och bete 

sig vilket framkommer då hon beskrivs som respektlös, temperamentsfull och bullersam (10), 

ful och trotsig (6), orädd och stark (4) samt ouppfostrad (1). Samtliga skribenter framhåller 

både positiva och negativa aspekter av Pippis sätt att vara och agera men generellt idealiseras 

de egenskaper som associeras med flickor och kvinnor; det är Pippis omtänksamma, givmilda 

och ofördärvade sidor som framhålls som positiva. De egenskaper som inte faller inom ramen 

för det kvinnliga framhålls i sin tur som negativa.  

Om detta ska kopplas till Hirdmans tankar om isärhållning och hierarkisering är en 

möjlig tolkning att isärhållandets princip mellan könen manifesteras genom skribenternas 

åsikter om Pippis beteende. Medan de traditionellt kvinnliga egenskaperna idealiseras 

framhålls de övriga egenskaperna som negativa. Enligt hierarkiseringsprincipen värderas 

manliga egenskaper alltid högre, men generellt bara om du är man. Visserligen kan ett 

övertagande av den manliga normen generera ett visst mått av beröm men detta på bekostnad 

av att vara kvinna. Att de traditionellt manliga egenskaperna i texterna inte tillskrivs något 

högre värde kan även det kan kopplas till isärhållandets princip: kvinnor ska vara som 

kvinnor är medan män ska göra som män gör. Som kvinna ska du inte göra som en man, du 

ska vara som en kvinna: passiv, inte aktiv. Detta kan i sin tur vara orsaken till att Pippi inte 

framhålls som en självklar förebild även om hon i mångt och mycket hyllas.  

Vidare används inga källhänvisningar i texterna varför hierarkisering av källor 

egentligen inte kan kommenteras. Att det enbart är skribenternas åsikter som framkommer 

signalerar dock att de inte anser sig behöva andras stöd för sina åsikter. Till saken hör 

emellertid att några av skribenterna vid tiden för publicerandet av texterna var 

litteraturkritiker, välkända journalister och författare med ett relativt högt socialt-, symboliskt- 

och kulturellt kapital vilket kan förklara avsaknaden av källor.   
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Diskursiv praktik 

Ett flertal diskurser kan urskiljas i dessa analystexter. Bland annat framträder en 

uppfostransdiskurs vilken står i tydlig kontrast till den syn på barnuppfostran som tidigare 

varit förhärskande. Denna diskurs korrelerar i sin tur med den maktdiskurs som framkommer i 

texterna. Maktdiskursen utgörs av ett hierarkiskt förhållande mellan vuxna och barn där de 

vuxna tillskrivs all makt medan barn är maktlösa. Detta maktförhållande ifrågasätts av 

skribenterna och det framhålls att barn är i behov av att få ge utlopp för sina känslor och 

önskningar. Vidare påverkar tanken om Pippi som eskapism för barn i hög grad Pippi-

diskursens utformning. Därmed tycks diskursen om Pippi omfatta ett flertal konkurrerande 

diskurser vilka har en gemensam ideologisk ram som omfattar barn och barns rättigheter, 

önskningar och behov. Den övergripande och allmänt positiva diskursen om Pippi präglas 

dock av en tveksamhet och hon ses inte som en given förebild trots att hon ofta idealiseras. 

Utöver ovan nämnda diskurser framträder ytterligare en diskurs kopplad till synen på 

män och kvinnor, nämligen en isärhållande diskurs där Pippis traditionellt kvinnliga 

egenskaper idealiseras medan egenskaper som inte faller innanför den ramen kritiseras och 

ifrågasätts. Detta kan tolkas som kritik mot könsöverskridande uttryck och handlingar. Då den 

övergripande diskursen om Pippi i texterna är ideologisk indikeras ett reproducerande av 

rådande diskursordning. Dock konkurrerar flera diskurser om diskursinflytandet. 

Samtliga texter bygger avslutningsvis på boken om Pippi vilket innebär ett självklart 

intertextuellt förhållande mellan texterna. Vidare jämförs Pippi i text (2) samt i text (3) med 

den litterära figuren Mary Poppins och i text (10) refererar skribenten till John Landquists 

kritik av Pippi vilken skribenten menar grundas på den felaktiga tanken att avsikten med Pippi 

är att skapa en ”realistisk, idealbildande berättelse”. Avslutningsvis referererar skribenten i 

text (3) till uppgifter om att juryn i Rabén och Sjögrens barnbokstävling var tveksamma till 

Pippi.  Materialet präglas med andra ord av en rad intertextuella förhållanden, både verkligt 

explicita som mer implicita sådana. 

4.1.2 Pippi – ett hot mot den goda uppfostran  

Det framträdande temat i de tre återstående texterna, det vill säga text7–9, tycks vara Pippi 

som hot mot den goda uppfostran vilket innebär att temat sammanfaller med representation 

av sakfrågan. Temat framkommer i samtliga texter men kanske främst i text (7). Skribenten 

hävdar bland annat att upptågen i Pippi är ”meningslösa” eftersom de saknar sammanhang 

”med ett barns själsliv”. Därtill framhärdar skribenten att han ”storknade” inför de ”hopade 

dumheterna” och han uttrycker sin oro över att barn som inte vet bättre ska ta efter Pippis 

omdömeslösa upptåg och som exempel på sådana upptåg nämner han att Pippi äter en 
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flugsvamp utan att bli sjuk, att hon trivialiserar en eldsvåda där barn kunnat komma till skada 

eller rent av dö samt att hon ofta bryter mot alla vedertagna konventioner på ett sätt skribenten 

menar går i linje med sinnesjukdom och tvångsföreställningar. 

I text (8) utkristalliseras temat genom att textförfattaren menar att boken om Pippi är en 

”konstig bok att sätta i barns händer”, att boken utgörs av ansvarslös ”smörja” samt att boken 

står ”allt annat än andligen högt”. Enligt skribenten beter sig Pippi på ett cyniskt, dumt och 

meningslöst vis och hen är rädd att Pippis tilltag ska ”smitta av sig” på barnen som läser om 

henne. Vidare framträder temat om Pippi som ett hot mot god uppfostran även i text (9) men 

denna textförfattare använder sig inte av lika starka ord som övriga två skribenter. Skribenten 

refererar till sig själv som ”pedagogiskt intresserad” och förklarar att hen därför införskaffade 

den hyllade Pippi-boken. Vidare förklarar skribenten hur de egna barnen uppskattade boken 

och därtill idoliserade Pippi vilket i sin tur ledde till att de ”tyvärr” började leva efter sina 

”nya ideal”. Skribenten ställer avslutningsvis barns förtjusning av Pippi i kontrast till den 

andakt som uppstår då barn lyssnar på klassiker av Selma Lagerlöf och texten avslutas med en 

retorisk fråga om inte ”både och” är bättre än ”antingen eller”.  

Sammantaget framträder i alla tre texter en oro för hur barn kan påverkas av Pippis 

förehavanden. Pippi framhålls som en slags anti-förebild för barn: dels genom att skribenterna 

uttrycker en klar oro över att Pippis beteende ska smitta av sig, dels genom att framhålla Pippi 

som onormal och ”sinnessjuk” (7), ”cynisk” och ”upprörande” (8) samt ”lätt irriterande” (9). 

Detta motiverar såväl valet av övergripande tema som tanken att Pippi framställs som en anti-

förebild.  

Vad gäller identitetskonstruktioner skapas i text (7) en bild av Lindgren samt den jury 

som hyllat Pippi-boken som oseriösa aktörer vilka borde ta ett större ansvar för vilken typ av 

litteratur de sätter i händerna på barn. Dessa åsikter framkommer även i text (8).  I båda 

texterna framhålls gruppen barn som passiva mottagare av det vuxna förmedlar, i detta fall 

dålig litteratur och i och med det dåliga värderingar. I förlängningen kan detta, enligt 

skribenterna, leda till att barnen börjar agera lika oansvarigt som Pippi. Skribenten i text (9) 

framhärdar i sin tur att hens barn direkt idoliserade Pippi och att de därefter börja leva efter 

sina nya ideal varför oron för Pippi kan anses vara befogad.  

Att koppla identitetskonstruktionerna i texterna 7–9 till genusteori och Hirdmans 

isärhållnings- och hierarkiseringsprinciper förefaller något vanskligt. Skribenterna talar 

nämligen i första hand om Pippi som ett barn och alltså inte som en flicka. Pippis 

förehavanden beskrivs dock princip uteslutande i negativa ordalag och skribenterna målar en 

bild av Pippi som ett busigt, ohyfsat barn och oansvarigt barn. Att Pippi i dessa texter blir så 
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starkt kritiserad kan måhända kopplas till föreställningarna om och kraven på hur en flicka 

bör vara och bete sig. En möjlig tolkning är därmed att den i texterna framträdande kritiken 

mot Pippi – som inte av någon av textförfattarna beskrivs med traditionellt kvinnliga 

egenskaper utan snarare tvärtom – grundas på internaliserade idéer om manligt och kvinnligt. 

En sådan tolkning innebär att Pippi, åtminstone delvis, kritiseras då hon inte uppfyller den 

kvinnliga normen.  

Angående hierarkisering av källor saknar text (9) referenser och texten bygger därmed 

enbart på skribentens egna åsikter samt hävdanden om empirisk erfarenhet. Även text (7) 

saknar källor men texten är författad av professor John Landquist som däremot kan sägas 

inneha socialt, symbolisk och kulturellt kapital varför hans åsikter av gemene man bör 

tillskrivas högre legitimitet än åsikterna som framkommer i text (9). Vidare hänvisar 

skribenten i text (8) till Landquist vilket tyder på att skribenten söker legitimera sina åsikter 

och därmed vinna publikt stöd.   

Diskursiv praktik 

Den dominerande diskursen i texterna 7–9 tycks utgöras av en uppfostransdiskurs där Pippi 

får stå som motpol till den goda uppfostran. Diskursen konstrueras av tankar om vuxen- och 

föräldraansvar, barns naivitet och litteraturens påverkan. I diskursen framförs kritik mot såväl 

Lindgren som mot den del av kultureliten som prisade Pippi och en av grundstenarna i 

diskursen utgörs av idén om Pippi som en slags anti-förebild för barn. Diskursen legitimeras 

av skribenterna genom argument som talar till läsarens känslor och förnuft samt genom att 

återge empiriska erfarenheter. Pippi framställs som oförnuftig och skadlig och genom att 

hänvisa till att barn kan härma Pippis beteende, något som enligt skribenterna framhålls som 

potentiellt rent livsfarligt, vädjar skribenterna till läsarens förstånd samtidigt som de anspelas 

på läsarens känslor: barn och död är två ord ingen vill se eller höra i samma mening.  

Vidare finns ett explicit intertextuellt förhållande mellan text (7) och (8) där den 

sistnämnda bygger på den förstnämnda och samtliga texter grundas på såväl böckerna om 

Pippi som på den redan existerande debatten om desamma. Även om det främst är en diskurs 

som blir tydlig i dessa tre texter, vilket ofta indikerar ett reproducerande av rådande 

diskursordningen, kan den ändå sägas utgöra en motdiskurs som utmanar övriga diskurser om 

företräde i diskursordningen. Detta då den övergripande diskursen i övriga sju texter från 

1945–1946 har en mer positiv prägel med fokus på nya idéer om samhälle och uppfostran 

medan diskursen i ovan analyserade texter grundas på en traditionell och konventionell syn 

som går stick i stäv med det brytande av normer och konventioner som Pippi representerar.           
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4.1.3 Dikotomin Pippi–Annika 

I texterna 11, 14, 16, 18 och 20 är det framträdande temat dikotomin Pippi–Annika. I alla fem 

texter talas det om förebilder i allmänhet och om Pippi eller Annika som möjliga förebilder i 

synnerhet. Ordet eller är i detta fall essentiellt då Pippi och Annika framställs som varandras 

motsatser: de anses representera skilda ideal och tillskrivs därmed olika förebildspotential. I 

några av texterna förkastas emellertid förebildskonceptet helt. Vidare sammanfaller det 

framträdande temat med texternas representation av sakfrågan varför dessa delar i det 

följande behandlas parallellt. 

I text (20) menar skribenten att Annika ”är en stel och blodfattig porslinsdocka, en död 

och orörlig borgarprinsessa” medan Pippi framhålls som ”något helt annat”. Pippi beskrivs 

som ”en sann och orädd rebell” som ifrågasätter normer och ”patriarkala och borgerliga 

auktoriteter”. Enligt skribenten är det oförståeligt hur man kan ha Annika som ideal och hon 

uppmanar alla föräldrar att ”fostra sina barn till Pippor och inte till Annikor” med 

motiveringen att Pippor kan klassresa och förändra världen. Det skapas i texten en tydlig 

distinktion mellan Pippi och Annika där den förstnämndas personlighetsdrag framställs som 

mer eftersträvansvärda varför Pippi bör betraktas som en god förebild även om skribenten 

menar att Pippiböckerna har en del ”problematiska fläckar” i form av ”rasism, exotism och 

kolonialism”. 

Temat framträder i text (14) genom att skribenten refererar till en i Expressen publicerad 

artikel i vilken författaren ifrågasatte varför alla måste vara som Pippi och istället hävdade att 

det är flickor som Annika som kan klassresa. I text (14) framhärdar skribenten i sin tur att det 

är dags att radera ”duktig flicka”-fenomenet då det är en ”skuldbörda att släpa runt på”. 

Skribenten ifrågasätter om fler bör vara som ” timida Annika” och undrar om den kvinnliga 

frigörelsen på 70-talet skett utan ”Pippi-typer”. Slutligen uttrycker skribenten dock en 

tveksamhet till om Pippi verkligen kan betraktas som en förebild och menar att Pippi i vissa 

avseenden inte bör det då hon exempelvis vägrar att gå i skolan. Samtidigt menar skribenten 

att det fortfarande finns ett behov av ”flickan som visar att man får vara som man vill” även 

om hen hoppas att det behovet ska minska. Det skapas i texten en distinktion mellan Pippi och 

Annika, Pippi-typer och Annika-typer. Medan Annika och Annika-typens potential i viss mån 

ifrågasätts betonas Pippi och Pippi-typens potential även om inte heller Pippi ses som en 

given förebild i alla lägen.   

Extra tydlig blir dikotomin Pippi–Annika, eller kanske ännu hellre, Pippi–

Disneyprinsessor i text (16). I texten förmedlas en stark kärlek till Pippi och Pippis 

egenskaper idealiseras. Skribenten förklarar att hon som liten ” levde, andades, somnade och 
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åt till Pippi” vilket skapar bilden att skribenten har ett personligt förhållande till Pippi och 

därtill har idoliserat henne sedan tidig ålder. Vidare menar skribenten att ”en del politiker, 

maktmän och myndighetspersoner” förmodligen hade tyckt att hon istället borde ha sett upp 

till ”Disneyprinsessor som väntade […] på den största lyckan i livet: att en MAN skulle 

komma och rädda dem”. Skribenten framhåller sin glädje över valet av Pippi som förebild och 

ställer Pippi i kontrast till ”de där spinkiga, sorgliga prinsessorna”. Den starka Pippi framhålls 

därmed som förebild medan Disneyprinsessor beskrivs som spinkiga, sorgliga och dåliga 

förebilder.    

Dikotomin Pippi–Annika framträder i text (11) på ett litet annorlunda sätt. Denna 

skribent refererar, likt skribenten i text (14), till artikeln om Pippi, Annika och klassresor. I 

text (11) framhålls att ”duktiga” Annika i den refererade artikeln ”ges agens” vilket 

textförfattaren anser vara problematiskt då ordet duktig innebär en värdering. Skribenten vill 

inte se fler ”duktiga flickor” utan hon vill att ordet duktig ska bytas ut mot ”ambitiös, 

kompetent, intellektuell” eller vad som helst som inte är förknippat med en berömmande 

klapp på huvudet. Vidare vill skribenten slippa dikotomin Pippi–Annika och detta 

framkommer i meningen: ”Jag vill att världen ska se att det både i Pippi och Annika bor ett 

geni”. I texten framkommer således åsikten att alla flickor, både flickor som Pippi och flickor 

som Annika, bör ses som värdefulla men att duktig flicka-fenomenet bör ifrågasättas då 

skribenten menar att duktighet är kopplat till en samhällelig idé om ”det svagare könet”. 

Skribenten menar avslutningsvis att ”prestationsförmågan, makten och tänkandet ska få ägas 

av alla kön” och således även av alla flickor. 

Även i text (18) framförs liknande åsikter och skribenten menar att förebilder bara är 

”ännu ett ideal att förhålla sig till” och att flickor borde få finna sig själva utan jämförelser 

med andra. Vidare hävdar skribenten att barnens ”egna lilla feminist” och ”Flickornas 

Främsta Förebild” Pippi ställs mot ”duktiga Annika, den snälla flickan som inte gör så mycket 

väsen av sig” vilket leder till att Pippi framställs som det bättre sättet att vara tjej på. 

Skribenten hävdar vidare att Pippi inte längre behövs som förebild och att det är dags att 

”skrota Pippi som förebild, en gång för alla” samt att hon istället bör ses som en ”första 

klassens underhållare som alltid är på barnens sida”. Skribenten tar således avstånd från 

dikotomin och hierarkiseringen mellan Pippi och Annika och menar att ”alla kvinnor är 

hjältar”. Förebildskonceptet placerar enligt skribenten krav och ansvar på den som idealiseras 

samtidigt som det placerar press på alla som försöker leva upp till idealet.  

I texterna framkommer olika identitetskonstruktioner. I text (11) framhålls att både Pippi 

och Annika, samt flickor och kvinnor likt dem, är handlingskraftiga subjekt och att det i dem 
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båda ”bor ett geni”. Vidare framförs en tydlig kritik mot maktobalansen mellan män och 

kvinnor; en maktobalans skribenten menar leder till att kvinnor tvingas prestera högre än män 

”för att värderas lika högt”. En tolkning är att bilden av män som subjekt och kvinnor som 

objekt ifrågasätts och skillnader i hur vi talar om män respektive kvinnor framhålls: ”Duktig 

säger man om barn och hundar. Man kan säga det om pojkar, men aldrig om män. Kvinnor är 

däremot duktiga hela livet. Men aldrig något annat.” Vidare påpekar skribenten att den 

refererade textförfattaren i Expressen-artikeln genom sina formuleringar och värderingar 

bidrar till en hierarkisering av rätt sätt att vara kvinna. 

I text (20) och i text (16) skapas bilden av Pippi som ett handlande subjekt, ett ideal att 

eftersträva och se upp till, medan Annika såväl som Disneyprinsessor beskrivs som passiva 

objekt utan mening och mål. Dikotomin Pippi–Annika, subjekt–objekt, framträder i text (20) 

genom skribentens kritik av Annika: ”Annika har noll eget driv och överlevnadsinstinkt”, 

”Annikas ängslighet och präktighet innebär inte bara att hon helt saknar förmåga att förflytta 

sin egen position i systemet. Värre är att hon helt saknar förmåga att förändra det rådande 

systemet”. Samtidigt som Annika kritiseras idealiseras Pippi med ord om att hon ”är en sann 

och orädd rebell”, att hon ”är världens starkaste tjej” som vågar ifrågasätta patriarkatet, 

auktoriteter och normer.  

Ovan nämnda argument återkommer i text (16) och även där presenteras Pippi som ett 

starkt subjekt, en förebild för starka tjejer som vill tänka ”what if” om allt och skribenten 

framhåller sin glädje över att just Pippi valdes som förebild till förmån för sorgliga prinsessor 

som bara väntar på ”att en MAN skulle komma och rädda dem”. Fram träder i dessa texter 

bilden av ett idealiserande av den starka kvinnan, av Pippi och Pippi-flickor, och det är enbart 

dessa som betraktas som aktiva subjekt. De som inte är Pippi-starka framställs som orörliga, 

sorgliga och passiva objekt. 

I analystext (18) ifrågasätter skribenten varför den moderna kvinnan, likt Pippi, måste 

vara stark, ta för sig och ha självkänsla; varför hon endast förtjänar jämställdhet ”om hon är 

tuff nog att slåss för den”. Skribenten målar en bild av kvinnan, och därmed även av Pippi, 

som ett ofrivilligt objekt, ständigt utsatt för granskning och som olikt män alltid ”ska ta ansvar 

för andra kvinnor”. Denna tanke återfinns till viss del i text (14) där författaren kommenterar 

de ideal som omgärdar flickor och kvinnor, Pippi och inte minst Annika, och menar att duktig 

flicka-syndromet skapar ”ännu en skuldbörda att bära runt på” vilken innebär att det inte 

räcker ”att man är duglig till bristningsgränsen, man ska få höra att det är fel också”. Något 

motsägelsefullt framhåller emellertid skribenten Annika som otillräcklig i vissa avseenden.  
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I tre av fem texter framträder en således en feministisk paradox där upphöjandet av starka 

kvinnor, representerade av Pippi, idealiseras på bekostnad av de kvinnor, ofta representerade 

av Annika, som faller utanför ramen.  Den feministiska diskurs som skribenterna skapar tycks 

därmed bara gälla driftiga Pippi-flickor medan andra sätt att vara kvinna förkastas, någon som 

i sin tur kopplas till den hierarkiska dikotomin man–kvinna. Annika beskrivs med ord som 

historiskt tillskrivits flickor och kvinnor så som ”timid” (14), ”ängslig” och ”präktig” (20) 

medan Pippi beskrivs med ord som historiskt förknippats med män då hon beskrivs som 

kreativ, livlig och orädd i text (20) samt stark och äventyrlig i text (16). Normbrytande Pippi 

hyllas: Pippi som tillskrivs både manliga och kvinnliga drag, som till viss del uppfyller den 

manliga normen men inte alls den kvinnliga normen. De klassiskt kvinnliga dragen värderas i 

dessa texter lägre vilket kan kopplas till genussystemets principer om isärhållande och 

hierarkisering. Ytterligare en tolkning är att genusdiskursen genomgår en förändring.  

Vad gäller hierarkisering av källor saknas det i fyra av fem texter hänvisningar till 

forskning eller liknande varför skribenterna förmedlar bilden av sig själva som bärare av stor 

kunskap. Delvis saknar därmed texterna legitima källor men skribenterna består dock av 

personer vilka av gemene man troligen tillskrivs viss legitimitet då de bland annat utgörs av 

en framstående feministisk bloggare (18), ansvarig utgivare av Bonnier tidskrifter (16) samt 

en författare (20). Samtliga skribenter verkar som aktörer i den samhälleliga debatten men 

förmodligen tillskrivs de olika legitimitet beroende på hur stort kapital de anses besitta. 

Åsikter från skribenter med ett välbekant namn och ett högt kulturellt kapital tillskrivs 

exempelvis en relativt hög legitimitet även om externa källor saknas. 

Diskursiv praktik 

I samtliga analystexter utkristalliseras en feministisk diskurs som hyllar kvinnan men hur 

diskursen manifesteras skiljer sig åt. Den feministiska diskursen kan vidare sägas fungera som 

en paraplydiskurs vilken omfattar tre konkurrernade diskurser: en idealiserande diskurs där 

Pippi och Pippi-typen framhålls som det eftersträvansvärda idealet, en systerskapsdiskurs där 

såväl Pippi och Annika som alla andra sorters kvinnor tillskrivs samma värde och 

förebildspotential samt en idealiseringskritisk diskurs som ställer sig starkt kritisk mot 

förebildskonceptet och menar att idealiserande enbart genererar fler omöjliga ideal att leva 

upp till. Även om de tre underdiskurserna kan tyckas skilja sig åt markant har den 

övergripande diskursen en ideologisk prägel. Ideologiskt grundade diskurser innebär vidare en 

relativt låg grad av interdiskursivitet vilket tyder på att analystexterna i mångt och mycket 

reproducerar den rådande diskursordningen. Underdiskurserna konkurrerar emellertid om 
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diskursinflytande vilket tyder på att diskursen om kvinnliga förebilder samt vilka egenskaper 

dessa bör ha, och därmed även diskursen om Pippi, genomgår någon slags förändring. 

Vidare präglas analystexterna av en hög grad av intertextualitet. Alla texter bygger på 

såväl implicita som explicita referenser till Pippi-böckerna vilket innebär att man som läsare 

förväntas ha kunskap om den allmänna debatten om Pippi samt om Pippiböckerna – ett 

antagande som åtminstone i Sverige kan anses vara rimligt. I text (11), (14) och (16) refereras 

även till en i Expressen publicerad artikel om Pippi, Annika och klassresor av Therese 

Bohman (15 april 2015) och dessa tre texter bygger till stor del på Bohmans artikel.  I text 

(14) refereras vidare till ytterligare texter, bland annat en ledare i Aftonbladet där skribenten 

Eva Franchell skriver om kvinnliga ideal samt en ledare i DN där skribenten Amanda 

Björkman belyser att flickor aldrig duger även om de tillhör normen. I text (20) refereras det 

bland annat till ett sommarprat av Alice Teodorescu där Annika-idealet framhålls och 

avslutningsvis görs i text (18) implicita referenser till andra texter genom att skribenten 

framhåller debatten om Pippi. 

4.1.4 Pippi som symbol  

I resterande texter från år 2015 (12, 13, 15, 17 och 19) tycks det övergripande temat vara 

Pippi som symbol. I text (12) belyser skribenten att Pippi tillskrivs ”en symbolisk mening” 

inom exempelvis kvinnorörelsen, litteraturen och queerrörelsen. I text (13) fastslås att Pippi 

”markerat ett skifte i både uppfostran och litteraturen” samt att hon ”feministiskt har […] 

blivit en ikon för den starka flickan, och för den goda människan”.  

Att Pippi är ”odödlig” poängteras i två av texterna, (15) och (19), och i den sistnämnda 

används ordet ikonisk. I båda texterna framkommer att Pippi ses som en symbol såväl för 

barnperspektivet som för det paradigmskifte i synen på barnuppfostran som skedde under 

1940-talet. Denna bild framkommer exempelvis genom ordval så som ”’Försök aldrig lura ett 

barn’, tycks du gasta genom decennierna” och ”[s]å länge det finns barn  […] som hör 

frihetens och upprorets hemligstämplade dunk-dunk-dunk […] kommer du att förbli älskad” 

(15).  Att Pippi-böckerna står för en frihetlig barnuppfostran ”där de vuxna respekterar 

barnens upplevelser av tillvaron” samt att Pippi därmed betytt mycket ”för samhället i stort” 

framkommer i text (19). Det övergripande temat är inte lika explicit i text (17) men det 

framträder ändå genom att skribenten hävdar att det efter krigets slut var dags för ”individens 

frihet, med en rödhårig stormsvala som tar ut en ny riktning för människan”. I samtliga texter 

tillskrivs Pippi alltså ett symboliskt värde vilket stärker den tematiska indelningen. 
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Vad gäller representation av sakfrågan, huruvida Pippi kan eller bör betraktas som en 

förebild, framkommer delvis skilda men ändå liknande åsikter. I text (12) framhåller 

skribenten att Pippi ofta tillskrivs olika epitet men att Pippi inte ägs av oss utan är sin egen 

varför textförfattaren menar att ”alla epitet är korrekta” samtidigt som de är ”åt helvete fel”. 

Skribenten tillskriver dock själv Pippi ett epitet då hon menar att Pippi är den ”bästa av 

förebilder”. Vidare framhålls i texten att Pippi är allt det vi människor har potential att vara 

men som vi förstör genom ”fostran, skolning och disciplin”. Pippi både idealiseras och 

tillskrivs förebildsrollen trots skribentens uttalade kritik mot tillskrivande av epitet.   

I texterna (15), (17) och (19) används ordet förebild inte explicit men ändå skapas bilden 

av Pippi som förebild. Exempelvis framhålls att Pippi står för självständighet, att hon är 

empatisk och snäll samt att hon förmedlar ”att vi alltid klarar oss och tar oss igenom saker, 

även om det kan se mörkt ut” (19). Pippi beskrivs även som en ”frälsare” på prickig häst och 

en skribent avslutar sin text med orden att hon inte är orolig för kommande generationer 

eftersom att Pippi ”kommer att hålla ställningarna” (15). I text (13) skapas bilden av Pippi 

som förebild genom att skribenten hoppas att Pippi läses i framtiden då Pippi står för att 

”människan kan vara både stark, klok och rättvis om hon bara törs”.  Dock framhålls i texten 

att Pippi inte kan göras till ett ”2000-talsbarn” eftersom att hon är ”förankrad i 40-talet”. I 

samtliga texter, antingen explicit eller implicit, förmedlas likafullt bilden att Pippi både är och 

har varit en förebild för många.    

I texterna skapas ett antal identitetskonstruktioner . I text (12) framhålls Pippi som ett 

handlande subjekt, en egen person med stark jag-styrka (och därför en förebild) men att alla 

anser sig ha äganderätt till henne då hon betraktas som ”allas och envars men samtidigt 

ingens”. Genom texten skapas känslan att Pippi finns i oss alla och därmed utgör en del av 

den ursprungliga allmänmänskliga identiteten: ”genusfri, klassfri och åldersfri”. Pippi är som 

vi människor kan vara, om vi vill. Ett kollektivt vi framhålls som en aktör vars strävan efter 

disciplin, god fostran och konformitet förstör vår egen potential att äga Pippi-identiteten. 

Pippi-identiteten framställs således som ett ouppnåeligt ideal och eftersom Pippi är allt vi 

själva inte är blir vi ”så väldigt upprörda när någon annan gör anspråk på henne”. 

I text (17) och (19) presenteras Pippi som katalysator för barns identitetsutveckling och 

detta framkommer bland annat genom att skribenten i text (17) hävdar att ”aningslösa 

föräldrar” tror sig läsa en torr klassiker men istället ”levererar grunden för föräldrarevolt”. I 

text (19) menas det att Pippi eggar barns fantasi och att barn behöver en frihetlig karaktär som 

Pippi som kontrast till vardagen och den ”tunga föräldramakten”. I båda texterna framställs 

barn som hjälplösa objekt som utsätts för vuxnas maktuttryck. Även i text (13) återfinns 
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tankar om förtryck, både föräldraförtryck och förtryck kopplade till krigsperioden, och Pippi 

presenteras som en ”ventil” samt som en förebild för identitetsskapande. 

I text (15) målas bilden av Pippi som verklig person; en person som ständigt objektifieras 

och ifrågasätts; en person som tänker och känner. Pippi tycks i texten få representera kvinnor i 

allmänhet men kanske icke-normativa kvinnor i synnerhet. Texten är formulerad som ett brev 

till Pippi och skribenten skriver: ” jag känner din sorg när du inte kan uppföra dig” vilket 

tyder på att skribenten sympatiserar med dem som inte förmår leva upp till förväntningarna på 

hur man bör vara och bete sig. Vidare belyses att främlingar recenserar Pippis utseende och 

skribenten poängterar att detta recenserande tyvärr är djupt rotat i samhället än idag . Ett sista 

exempel på att Pippi likställs med kvinnor i allmänhet är att skribenten jämför Pippi med Carl 

Bildt och menar att ingen någonsin skulle råda honom att avsätta tid för skönhetsbehandlingar 

eller städning men att Pippis ostädade hem och olikfärgade strumpor ifrågasätts. Pippi får 

representera alla kvinnor medan Carl Bildt får representera alla män. Detta kan tolkas som en 

kritik mot samhällets olika förväntningar på män och kvinnor. 

Identitetskonstruktionerna ovan kan vidare kopplas till Hirdmans tankar om isärhållande 

och hierarkisering mellan könen. Pippi beskrivs i analystexterna med ord som ”frälsare” och 

”starkast” (15), som ”uppstudsig” men en ”ventil”, som ”stark” och ”äventyrslysten” (13), 

”kreativ” och ”rebellisk” men empatisk och snäll (19) samt ”stark, klok och rättvis” (17). 

Främst beskrivs Pippi med egenskaper som historiskt har tillskrivits det manliga könet även 

om en del kvinnliga egenskaper finns representerade. Att det övergripande temat i dessa texter 

är Pippi som symbol tyder på att Pippi, och i förlängningen även manliga egenskaper, 

idealiseras. I text (15) framhålls dock att även kvinnor som likt Pippi agerar efter ett manligt 

mönster objektifieras och ifrågasätts vilket kan ses som kritik mot könsmaktsordningen och 

kvinnans underordnade ställning – som kvinna kan du aldrig göra rätt.     

Vidare hänvisas det endast i två av texterna till olika källor varför analysverktyget 

hierarkisering av källor blir relevant. I text (13) citeras Lindgrens dotter Karin Nyman samt 

forskaren och författaren Eva Wahlström. Därtill refereras till barnboksforskaren Lena 

Kåreland. I text (19) hänvisas till regissören och författaren Suzanne Osten samt Mikael 

Kallin, teaterregissör på Astrid Lidgrens värld. Generellt tillskrivs forskare hög legitimitet 

vilket innebär att åsikterna i text (13) av gemene man förmodligen ses som riktiga. Att det 

därtill refereras till Lindgrens dotter öka legitimiteten då Nyman kan förväntas känna Pippis 

verkliga betydelse. Även åsikterna i text (19) torde tillskrivas relativt högt värde då källorna 

som citeras kan antas ha stor kännedom om Pippi. Övriga texter saknas källor vilket tyder på 
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att skribenterna tillskriver sig själva hög legitimitet. Dessa använder istället argument som 

talar till läsarens etos och patos i syfte att vinna publikt stöd.  

Diskursiv praktik 

I analysobjekten framträder tydligast en symboldiskurs där Pippi figurerar som sinnebilden 

för allt från starka kvinnor, feministiska strömningar och queerrörelse till värnandet av barn, 

fantasi och frihet.  Den övergripande diskursen domineras således av tanken att Pippi 

representerar och symboliserar utveckling. Diskursen byggs upp av två konkurrerande 

diskurser: en feministisk diskurs där makthierarkier och kvinnans underordning belyses samt 

kritiseras och en identitetsdiskurs där Pippi, likt det oskyldiga barnet, symboliserar den 

ursprungliga fria och rena kärna som finns i oss alla men som förvanskats av samhället.  

Den övergripande diskursen byggs således upp av ideologiska diskurser vars syften 

främst tycks vara att belysa olika makthierarkier: dels mellan könen, dels i samhället. Vidare 

genomsyras diskursen av ett idealiserande av Pippi vilket kort sagt innebär att Pippi ses som 

en given förebild inom flera områden. Att såväl den övergripande diskursen som de 

konkurrerande diskurserna har en ideologisk prägel indikerar att den rådande 

diskursordningen i media åtminstone delvis reproduceras. Det är emellertid viktigt att vara 

medveten om att feministiskt orienterade diskurser inte per automatik har ett publikt stöd. Då 

feminism är medlet för att nå ett jämställt samhälle är användandet av feministiska diskurser 

ett tecken på att den i samhället dominerande diskursen om samhällelig utveckling, förebilder 

och symboler grundas på patriarkala idéer. I ett patriarkalt samhälle utmanar feministiska 

diskurser därmed alltid den rådande diskursordningen.  

Avslutningsvis visar den intertextuella analysen att samtliga texter bygger på implicita 

referenser till såväl Pippi-böckerna som till tidigare debattinlägg om Pippi. Två av texterna, 

text (12) och (17), kommenterar även John Landqvists kritik av Pippi-böckerna och Landquist 

får även agera ansikte utåt för senare kritik och ”feltolkningar” av Pippi. Texterna präglas av 

en hög grad av intertextualitet vilket generellt indikerar att läsaren inte förväntas ha så stor 

kunskap om ämnet. Det blir dock tydligt att läsaren förväntas ha en relativt stor förförståelse, 

främst när det kommer till Pippi-referenserna, men i övrigt förväntas läsaren dras med genom 

skribenternas egna åsikter och argument.      

4.2 Diskursordning och social praktik 
Diskurserna som blir synliga i analystexterna utgör en del av den diskursordning om Pippi 

som år 1945–1946 och år 2015 har skapats i den sociala praktik media kan sägas utgöra. Inom 

alla sociala praktiker produceras diskursordningar vilka utmanar och påverkar varandra i ett 
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dialektiskt samspel. Alla sociala praktiker påverkas vidare av andra sociala praktiker varför 

både sociala praktiker och diskursordningar ständigt förhandlas och omförhandlas. Vidare 

omfattar analysobjektens diskursordning, både 1945–1946 och 2015, såväl konkurrerande 

som konstituerande diskurser. Diskursen om Pippi rent allmänt men även diskursen om Pippi 

som förebild både påverkar och påverkas av relaterade diskurser – exempelvis pedagogiska 

och feministiska sådana.  

En både konstituerande och konkurrerande diskurs i materialet från 1945-1946 är 

uppfostransdiskursen: en diskurs med pedagogisk prägel grundad på idéer om uppfostran. 

Diskursen som på ytan ser relativt enhetlig ut omfattar dock två vitt skilda 

uppfostransdiskurser. Den dominerande diskursen om uppfostran utmärks emellertid av en 

friare syn på uppfostran som innebär en maktförskjutning mellan vuxna och barn. Den 

konkurrerande diskursen om uppfostran präglas i sin tur av traditionella och konventionella 

idéer om uppfostran och en möjlig tolkning är att texterna innebär en kritik mot 

diskursordningen om Pippi men även mot den samhälleliga utvecklingen. Båda dessa 

diskurser påverkar diskursen om Pippi som förebild: i den dominerande diskursen idealiseras 

Pippis egenskaper medan de i den konkurrerande diskursen förkastas. Det sammantagna 

resultatet av ett utpräglat pedagogiskt fokus, och kanske i viss mån även på grund av 

essentialistiska tankar om manligt och kvinnligt, resulterar dock i att Pippi varken inom den 

dominerande eller konkurrerande diskursen framställs som en förebild. 

En konstituerande diskurs i materialet från 2015 är den övergripande feministiska diskurs 

som präglar materialet. Den feministiska diskursen rymmer i sin tur ett antal konkurrerande 

diskurser vilket tyder på att den feministiska diskursen om Pippi genomgår en förändring. 

Användandet av en feministisk diskurs går emellertid att tolka som en kritik mot hur 

relaterade diskursordningar ser ut och därmed fungerar diskursen även konkurrerande. Den 

övergripande och även konstituerande diskursen om Pippi går dock i linje med en 

samhällsutveckling där feministiska diskurser inom allt fler diskursordningar konkurrerar om 

diskursinflytande. Vidare kan diskursen om manligt och kvinnligt i flera av texterna, och då 

främst att traditionellt manliga egenskaper idealiseras, antingen tyda på ett omedvetet 

upprätthållande av patriarkala normer alternativt ses som tecken på diskursutveckling.  

De övergripande diskurserna är med andra ord uppbyggda av många komponenter som 

bidrar till meningskapandet och alla dessa underkomponenter utmanar varandra och slåss om 

diskursinflytande. Hur diskurserna utnyttjas i texterna säger något om hur författarna vill se 

diskursutvecklingen då alla komponenter påverkar den övergripande Pippi-diskursen. 

Meningen förändras genom vilka diskurser som används och hur dessa diskurser används.  
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5 Sammanfattning och diskussion 
Syftet med uppsatsen var att identifiera vilka diskurser som framträdde i debatten om Pippi 

som förebild i samband med publicerandet av de första böckerna 1945– 1946 och i samband 

med Pippis 70-årsjubileum 2015 samt att identifiera en eventuell diskursutveckling. 

Frågeställningen var: vilken var den dominerande diskursen om Pippi som förebild 1945–

1946 och vilken var den dominerande diskursen om Pippi som förebild i samband med 70-

årsjubileet 2015? 

Sammanfattningsvis går det att tyda ett antal diskurser i analysmaterialet men de 

övergripande diskurserna i samtliga analystexter tycks ha en ideologisk prägel även om fokus 

i dessa skiftar. I texterna 1–10, vilka publicerades 1945–1946, placeras stort fokus på barn och 

uppfostran medan texterna 11–20 från 2015 har en feministisk prägel med fokus på 

maktfrågor och identitet. Samtliga diskurser påverkar i allra högsta grad diskursen om Pippi 

som förebild.  

I sju av tio texter från 1945– 1946 framkommer en uppfostransdiskurs som står i tydlig 

kontrast till tidigare idéer om barnuppfostran. Därtill framträder en maktdiskurs där 

makthierarkin mellan barn och vuxna kritiseras. Diskursen innebär ett skifte från 

vuxenperspektiv till barnperspektiv vilket bland annat signalerar ett ställningstagande för 

barns rätt till frihet. Den övergripande diskursen i texterna präglas vidare av tanken om Pippi 

som eskapism för barn. Texterna har ett gemensamt ideologiskt ramverk med fokus på barns 

utveckling och känsloliv och Pippi framhålls som en ventil för barn att leva ut sina önskningar 

igenom. Den allmänt positiva diskursen om Pippi formas emellertid av en tveksamhet – hon 

idealiseras men ses ändå inte som en given förebild – vilket i sin tur skulle kunna kopplas till 

en diskurs om manligt och kvinnligt grundad på en isärhållningsprincip.  

Även i de resterande tre texterna från 1945–1946 tycks den övergripande diskursen om 

Pippi utgöras av en uppfostransdiskurs. Denna diskurs bygger främst på idéer om 

föräldraansvar, barns naivitet samt litteraturens påverkan och en av hörnstenarna i diskursen 

tycks vara tanken om Pippi som anti-förebild. En möjlig tolkning är att diskursen om Pippi 

färgas av internaliserade idéer om manligt och kvinnligt. Även om diskurserna från har 1945–

1946 vid en första anblick har ett gemensamt fokus bör diskursen om Pippi  i texterna 7–9 

betraktas som en motdiskurs vilken konkurrerar om diskursinflytande. Avslutningsvis är den 

dominerande diskursen om Pippi präglad av idealiserande och Pippi framhålls som en 

potentiell förebild. Trots detta vill jag påstå att den dominerande diskursen om Pippi som 
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förebild vid denna tidpunkt ändå formas av en skepticism som manifesteras genom att Pippi 

endast betraktas som en potentiell förebild för andras barn men inte för de egna. 

Den övergripande diskursen om Pippi i materialet från 2015 tycks även den vara 

ideologisk då den har en feministisk prägel med fokus på identitet och förebildskoncept. I 

hälften av texterna framträder en feministisk diskurs som i sin tur utgörs av flera 

konkurrerande diskurser. Den mest framträdande feministiska diskursen i dessa texter utgörs 

emellertid av en feministisk paradox: syftet är att hylla starka kvinnor men det görs på 

bekostnad av kvinnor som inte uppfyller det framhållna idealet. Denna diskurs utmanas dock i 

två texter där förebildskonceptet antingen skrotas helt eller framhålls vara applicerbart på alla 

typer av kvinnor, på såväl Annika som på Pippi. Konkurrerandet om diskursinflytande tyder 

vidare på att synen på Pippi som förebild genomgår någon slags förändring.  

I resterande fem texter från 2015 utgörs Pippi-diskursen främst av en symboldiskurs där 

Pippi tillskrivs symboliskt värde inom en rad områden och diskursen domineras av tanken att 

Pippi symboliserar utveckling. Diskursen i texterna genomsyras av idealiserande och Pippi 

ses som en given förebild. Inom diskursen ryms två konkurrerande diskurser: en feministisk 

diskurs med fokus på makthierarkier och kvinnans underordning samt en identitetsdiskurs där 

Pippi symboliserar den ursprungliga kärna som finns i oss alla. Att diskurserna har en 

ideologisk prägel tyder på ett reproducerande av diskursordningen men feministiska diskurser 

bör i ett patriarkalt samhälle alltid ses som diskursutmanande.  

Vidare tycks den dominerande diskursen om Pippi ha gått ifrån att 1945–1946 vara 

idealiserande men ändå inte framhålla Pippi som en given förebild till att 2015 återigen vara 

idealiserande, om än på andra grunder, men denna gång präglas av tanken om Pippi som god 

förebild för såväl feminism som mycket annat – en diskurs som emellertid tycks genomgå en 

förändring då förebildskritiska diskurser konkurrerar om diskursinflytande i Pippi-debatten.  

Som nämnt i den kritiska metodreflektionen kan diskursanalytiska undersökningar 

ifrågasättas då andra tolkningar av analysmaterialet är möjliga men teman och diskurser har 

motiverats i syfte att öka intersubjektiviteten och hålla hög transparens. Resultatet bör dock 

inte betraktas som någon absolut sanning utan snarare som en möjlig av tolkning av rådande 

diskurser och diskursordningar vilken kan ge signaler om hur diskursen ser ut i allmänhet. 

Avslutningsvis vore det intressant att jämföra den idag rådande mediala diskursen om 

Pippi som förebild med en mer folklig sådan för att se om diskurserna är konstituerande eller 

konkurrerande. Detta skulle kunna göras genom att, som i denna uppsats, analysera material 

publicerat i dags- och kvällspress och sedan jämföra dessa analyser med analyser av material 

publicerat i sociala medier.  
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Bilaga 1 
Nedan följer en översikt av analysobjekten. Syftet är att förtydliga vilket nummer varje text 

har samt när texterna publicerades för att på så vis öka transparensen.  

Textnummer Rubrik Publiceringsdatum 

1 ”Årets barnbok” 1/12-1945  

2 ”Humor och fantasi” 3/12-1945 

3 ”Barnböcker med humor” 7/12-1945 

4 ”En ovanlig barnbok” 28/12-1945 

5 ”En fullträff” * 

6 ”Alla tiders barnbok” * 

7 ”Dålig och prisbelönt” 18/8-1946 

8 “Pippi Långstrump ingen barnbok” 26/8-1946 

9 “Barn och böcker” * 

10 ”Pippi Långstrump kommer igen” 16/11-1946 

11 ”`Duktig´säger man om hundar” 15/4-2015 

12 ”Malena Janson om Pippi Långstrump, 70 år: `I 

vår tid har hon, till följd av en grund analys, 

beskyllts för att vara rasist´”    

5/5-2015 

13 ”Pippi Långstrump 70 år - fortsätter leka”         6/5-2015 

14 ”Må Pippi leva – men hoppas att behovet av 

henne blir mindre”   

13/5-2015 

15 ”Montelius gratulerar Pippi: `Du är odödlig!´” 18/5-2015 

16 ”Det är jag som är Pippi. Jag kände det.” 20/5-2015 

17 “Grattis Pippi!” 20/5-2015 

18 ”Nej, jag vill inte ha Pippi som förebild” 

 

21/5-2015 

19 “70 år av egensinnighet” 21/5-2015 

20 “Arbetarklassens bästa kompis” 13/8-2015 

* Publiceringsdatum saknas. 



37 

 

Bilaga 2 
Analysmodell enligt Fairclough (1992a, s.10).  
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