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Abstract 
 

 

Syftet med studien var att undersöka hur de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna 

samt relationerna dem emellan framställdes i sex animerade filmer utgivna 2015 

respektive 2016. Filmerna hade visats i några fritidshem i Sverige, varför filmernas 

framställning av genus problematiserades i relation till läroplanens värdegrund. Metoden 

som användes för analysen var en kvalitativ innehållsanalys, likaså användes en 

enkätundersökning för att göra filmurvalet. Under bearbetningen av resultatet 

formulerades nio kategorier. “De optimistiska kvinnorna och de cyniska männen”, “Män 

och kvinnor bad om hjälp på olika sätt - om män ens bad om hjälp”, “Kvinnor och män 

gestaltas i olika kläder och attribut”, “De atletiska tjejerna”, “Alla räddar alla - men genus 

avgör ibland vid narrativt viktiga scener”, “Hur manliga karaktärer kunde bete sig 

otrevligare än kvinnliga”, “Förekomsten av tydliga kvinnliga ledare”, “Kärleksuttryck 

mellan kille och tjej” och “Relationer med problem, men som sedan ofta utvecklas till det 

bättre”. Baserat på de nio kategorierna identifierades tre bredare teman: “Motsatser”, 

“Genusuttryck förändras men genusstrukturer består” och “Kärlek, relationer och 

problem”. Resultatet av undersökningen visade att kvinnor och män på flera sätt 

framställdes genusstereotypiskt. Samtidigt fanns det tydliga skillnader mot tidigare 

analyser av många äldre filmer. De analyserade filmerna i denna studie var mer 

nyanserade i den mån att flera av de kvinnliga karaktärerna hade anammat traditionellt 

maskulina egenskaper såsom att de var självständiga och atletiska, likaså saknades det, i 

relationerna mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna, traditionella kärleksuttryck 

såsom ”kärlek vid första ögonkast.” I diskussionen betonades vikten av att 

fritidshemslärare applicerar ett ”genustänk” i verksamheten. 

 

Nyckelord: fritidshem, genus, genusanalys, jämställdhet, animerad film, filmanalys, 

innehållsanalys, normer 
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Inledning 
 

Vi upplever att genus är ett aktuellt ämne som diskuteras av politiker, i tidningar, i 

debattprogram på tv och på internet samt på diverse internetfora. En central fråga som 

behandlas inom genusforskningen är jämställdhet (Hedlin, 2006). I FN:s konvention om 

barnets rättigheter (Unicef Sverige, artikel 2) tydliggörs att människor, oavsett kön, är 

lika värda och att människor inte ska åtskiljas baserat på könstillhörighet. Skollagen (SFS 

2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2016) är explicita med att skolan, förskolan och 

fritidshemmet ska arbeta för allas lika värde, motverka traditionella könsmönster och 

arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor. Jämställdhet är en fundamental del av 

svensk demokrati.  

Baserat både på vår egen erfarenhet av fritidshem och diverse diskussioner med 

lärarstudenter är det tydligt att filmvisning är en vanlig aktivitet i fritidshem. En filmstund 

kan vara mysig och avkopplande för eleverna, menar många. Fritidshemmet är, precis 

som skolan, ålagd att följa läroplanen. Vår erfarenhet av hur vanligt det är med 

filmvisning i fritidshem har gjort oss intresserade av att undersöka hur ett antal filmer 

som har visats i några fritidshem i Sverige framställer de kvinnliga och manliga 

huvudkaraktärerna samt relationerna mellan dem. Forskning visar att filmer, precis som 

litteratur, är en betydande faktor i konstruerandet och förstärkandet av föreställningar och 

attityder om vad det innebär att vara kvinna och man, flicka och pojke (Taber & 

Woloshyn, 2011). De berättelser som förmedlas via film och litteratur är vad flickor och 

pojkar bygger många av sina föreställningar om manligt och kvinnligt på, eftersom dessa 

berättelser till stor del utgår från ”traditionellt normativa strukturer” (Baker-Sperry, 2007, 

s. 718, refererat i Taber & Woloshyn, 2011, s. 228). Eftersom filmvisning är ett vanligt 

inslag i vardagsarbetet i fritidshemmet, och forskningen stärker att film har möjlighet att 

påverka barns föreställningar om manligt och kvinnligt, är det således intressant att 

undersöka hur filmerna framställer genus. Detta är viktigt med tanke på det tydliga 

jämställdhetsuppdrag som läroplanen (Skolverket, 2016) framhåller att fritidshemmet ska 

arbeta utifrån. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur filmer som har visats för elever i några fritidshem 

i Sverige framställer de kvinnliga huvudkaraktärerna och de manliga huvudkaraktärerna, 

likaså hur relationen de två emellan framställs. Vi ämnar således svara på följande frågor: 

 

• Hur framställs de kvinnliga huvudkaraktärerna? 

•  Hur framställs de manliga huvudkaraktärerna? 

• Hur framställs relationerna mellan de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna? 
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Bakgrund 
 

 

I bakgrundsavsnittet redogörs först studiens litteraturval, vilket även inkluderar en lista 

med sökord. Därefter presenteras tidigare innehållsanalyser av bilderböcker och filmer 

som har utförts utifrån ett genusperspektiv, vilket följs av en del om massmedia och dess 

påverkan. Dessa två delar är placerade under rubriken ”Tidigare forskning”. En 

sammanfattning av den tidigare forskningen har inkluderats i slutet av den tidigare 

forskningsdelen. Eftersom det i denna studie har utförts en innehållsanalys av filmer 

utifrån ett genusperspektiv är den tidigare forskningen central. Därefter, under delen 

”Genus som konstruktion”, redogörs de relevanta teoretiska utgångspunkterna och 

begreppen som ligger till grund för vår studie. Avsnittet avslutas med en del om 

bildanalys utifrån ett genusperspektiv. 

 

Sammanställningen av litteraturen 

 

För de vetenskapliga artiklarna användes ERIC som den initiala sökmotorn. I de artiklar 

som hittades via ERIC undersöktes referenslitteraturen för att se om tidigare forskare hade 

använt sig av (för denna studie) relevant litteratur. Om relevant litteratur hittades på detta 

sätt, exempelvis en innehållsanalys som utförts enligt ett genusperspektiv, då undersöktes 

vilken tidskrift artikeln i fråga hade publicerats i. Då användes sökmotorn Discovery via 

hig.se för att få tillgång till tidskriften och därigenom den relevanta artikeln 

(innehållsanalysen utifrån ett genusperspektiv), men även för att söka efter andra, 

liknande artiklar i hela tidskriften. För annan litteratur användes uteslutande Högskolan i 

Gävles bibliotekskatalog Higgins på hig.se. 

 Sökorden som användes var gender, sex, content analysis, school, after school 

programs, pre-school, education, influence, media, mass media, film, movies, pictures, 

picture books, books, animated movies, Disney, Pixar, princess, identity, gender roles, 

genus, kön, identitet, bildanalys, semiotik, genusanalys, socialkonstruktivism, 

konstruktion, innehållsanalys, skola, fritidshem.  
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Tidigare forskning 

 

Innehållsanalyser utifrån ett genusperspektiv har utförts på många typer av media som 

inkluderar bilder och text/tal. Taber och Woloshyn (2011) analyserade tre böcker som är 

skrivna i diary cartoon form, vilket skulle kunna översättas till en sorts bilderböcker 

skrivna i dagboksformat. Resultatet av analysen visade hur alla böckerna illustrerade och 

förstärkte genusstereotypiska framställningar av karaktärerna. Bland annat betonade 

böckerna, genom berättelsen och bilderna, vikten av att ”passa in” – det goda i att vara 

”normal” –  och att erhålla det rätta utseendet, både kläd- och kroppsmässigt, för att vara 

populär. Två av de kvinnliga karaktärerna vill vara en del av ”innegänget”, vara vackra 

och populära, medan en av de manliga karaktärerna vill vara maskulin och tuff. 

Författarna menade att detta är ett av flera sätt som traditionella femininiteter och 

maskuliniteter framställdes och förstärktes. Dale, Higgins, Pinkerton, Couto, Mansolillo, 

Weisinger och Flores (2016) analyserade 58 bilderböcker med prinsessor som 

huvudkaraktär. Till skillnad från tidigare studier, menade författarna, framställdes 

prinsessorna i deras undersökning mer sällan som beroende, försiktiga och undergivna, 

utan prinsessorna var ofta snälla, intelligenta, självständiga och aktiva. Det fanns dock 

tydliga genusstereotypiska framställningar i bildböckerna. Prinsessorna beskrevs ofta 

som naiva, likaså att det var i nöd (att de var i behov av någon eller något att hjälpa dem). 

Författarna betonade även att det i synnerhet var i Disneys bilderböcker som prinsessorna 

framställdes som icke starka och i nöd (det fick ofta hjälp av icke mänskliga karaktärer). 

Prinsarna i bilderböckerna framställdes ofta som snälla, men de uppvisade generellt en 

hög grad av genusstereotypiska egenskaper: prinsarna (det vill säga den manliga 

huvudkaraktären) var aktiva, starka och självständiga. Författarna menade att denna typ 

av genusstereotypiska framställningar är problematiska och betonade: 

 

This finding is disconcerting, as it sets a gender stereotype of how males should act, while 

instilling a message that these are the types of men women should look for in a mate. In 

addition, boys who do not meet these characteristics may begin to believe that they are less 

male or are inherently flawed (Dale et al, 2016, s. 195). 

 

Vidare visade analysen av bilderböckerna genusstereotypiska representationer av både 

prinsessornas och prinsarnas utseende – prinsessorna framställdes ofta som smala, av 

medellängd och attraktiva, prinsarna var ofta långa, av medelvikt och attraktiva – men 

även att det fanns variation inom det analyserade materialet. Däremot fanns det ingen 
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variation bland Disneyprinsessorna, utan prinsessorna var smala samt attraktiva och 

prinsarna var långa samt attraktiva.  

            Elizabeth England, Descartes och Collier-Meek (2011) analyserade nio 

animerande filmer som hade prinsesstema. Deras syfte var att undersöka hur könsroller 

framställdes. Resultatet av studien visade att det i filmerna både fanns genusstereotypiska 

och icke genusstereotypiska framställningar av prinsessorna och prinsarna. Författarna 

jämförde tidiga animerande filmer, exempelvis Snövit och de sju dvärgarna (1937) och 

Askungen (1950), med senare, bland andra Pocahontas (1995), Mulan (1998) och 

Prinsessan och grodan (2009). De observerade att filmerna inte på ett konsekvent sätt 

rörde sig bort från traditionella framställningar av könsroller ju senare produktionsår de 

hade, utan framställningarna var blandade. Författarna betonade dock att senare 

prinsesskaraktärer uppvisade mer icke genusstereotypiska egenskaper och drag än vad 

prinskaraktärerna gjorde, det vill säga prinsessorna i senare filmer framställdes med fler 

traditionellt ”manliga egenskaper” än vad prinsessor i tidigare filmer gjort. Författarna 

noterade: “The princess role retained its femininity over time, and was rewarded for that, 

but also expanded to incorporate some traditionally masculine characteristics” (Elizabeth 

England et al., 2011, s. 566). En liknande slutsats finner vi hos Marshall och Sensoy 

(2009). De analyserade filmen Shrek 2, vilken handlar om Shrek, ett stort, grönt troll som 

funnit kärleken i Fiona, även hon ett stort, grönt troll. Författarna betonade att trots att 

Fionas karaktär framstår som en representant för begreppet ”girl power” och är fysiskt 

stark, har kampsportsfärdigheter och inte är rädd för att uttrycka sig, används dessa 

egenskaper (som är traditionellt ”manliga”) för att tävla om och behålla Shrek, hennes 

man. Att ha sådana traditionellt manliga egenskaper är således en utveckling bort från 

sagor såsom Törnrosa, ”in which princesses lie in real or metaphorical comas waiting for 

their prince charmings” (Marshall & Sensoy, 2009, s. 158), men Fionas handlingar är, 

som nämnt, inte baserade på hennes egenintresse, utan på att få en man. På detta vis 

framställs Fiona, den kvinnliga huvudperson, på ett liknande sätt som klassiska kvinnliga 

huvudpersoner (såsom prinsessor) i animerade filmer, trots att flera egenskaper får Fiona 

att, utifrån ett perspektiv, framstå som en motsats till den genusstereotypiska 

framställningen av en kvinnlig huvudperson som passiv och undergiven.  

Ett annat vanligt förekommande tema i animerade filmer är kärlek mellan en 

kvinnlig och manlig karaktär (ofta huvudkaraktärer). Detta har noterats av både Elizabeth 

England (2011) och Renée Tanner, Haddock, Schindler Zimmerman och Lund (2003). 

Renée Tanner et al. undersökte 26 klassiska och nyare Disneyfilmer. Deras syfte var att 
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identifiera hur par och familjer framställdes. Deras fokus inkluderade således 

huvudkaraktärer av olika slag. Utöver det generella temat kärleksuttryck mellan manliga 

och kvinnliga karaktärer, observerade de även att både de manliga och kvinnliga 

karaktärerna uppvisade genusstereotypiska föreställningar och attityder om ”kärlek vid 

första ögonkast”, vilket ger intrycket av att mäns och kvinnors utseende är det viktigaste 

i en relation. Elizabeth England et al. (2011) observerade liknande tendenser om 

konceptet kärlek vid första ögonkast. 

 Ett genomgående tema i den tidigare forskningen är hur det manliga och det 

kvinnliga definierades genom motsatser. Detta motsatsförhållande kunde uttryckligen 

observeras i de kodlistor på traditionellt feminina egenskaper och traditionellt maskulina 

egenskaper som exempelvis Elizabeth England et al. (2011) sammanställde för sin studie 

(se bilaga 1). Do Rozario (2004) analyserade disneyprinsessan och hennes relation till sitt 

rike, sin far och andra manliga karaktärer. Författarna menade att det manliga ställdes 

mot det kvinnliga, som motsatser, vilket bland annat uttrycktes via karaktärernas 

sexualitet och fysiska proportioner. Den kvinnliga karaktären Ariel (ur filmen Den lilla 

sjöjungfrun) framställdes som Venus - det fanns ett sexuellt element - och var smal och 

hade avslöjande kläder. En av de manliga karaktärerna, Eric, framställdes snarare 

“uppiffad”, som Elvis eller James Dean, och hade en kraftfull överkropp och trånga 

byxor. 

 

Massmedia och dess påverkan 

 

Många studier har utförts om massmedias påverkan på barn och ungdomar (Fouts et al 

2006). O’neil (2010, s. 41, refererat i Taber & Woloshyn, 2011) betonar: “From 

traditional characters and plots to postmodern stories that question status quo, the writers 

and illustrators of our culture present images of daily life in America that young readers 

can internalize and build upon’’ (s. 227). Enligt Hayes och Tantleff-Dunn (2010) samt 

Strasburger et al (2009) (refererat i Dale et al, 2016) kan framställningen av prinsessor i 

litteratur påverka flickors förståelse av vad det innebär att vara flicka, det vill säga att 

man som flicka ska vara som en prinsessa eller prinsesslik. Böcker, både med och utan 

bilder, är något som barn tar del av både hemma och i skolan. Genustypiska 

framställningar i litteratur kan bidra till utvecklingen av barns självidentitet och 

socialiseringsprocess (Hamilton et al, 2006, refererat i Koss, 2015), ty barnböcker ”have 

been recognized for their power to reproduce societal norms, teaching children (and 
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reminding adults) of what is considered normal and acceptable” (Lee & Collins, 2009; 

Wannamaker, 2006; Zipes, 1999, 2002, refererat i Taber & Woloshyn, 2011). 

Konstruerandet, förstärkandet men även utmanandet av femininiteter och maskuliniteter 

sker i barnböcker (Taber & Woloshyn, 2011), men även filmer förmedlar föreställningar 

och attityder om vad det innebär att vara flicka och pojke. Trots att barn och ungdomar 

har förmågan att ifrågasätta och stå emot stereotypiska framställningar (ibid.), visar 

forskning att barn till väldigt stor del bygger sina föreställningar om exempelvis kön, 

manligt och kvinnligt, på ”traditionellt normativa strukturer” (Baker-Sperry, 2007, s. 718, 

refererat i Taber & Woloshyn, 2011, s. 228), vilka alltså kan konstrueras och förstärkas i 

berättelser, det vill säga i böcker, film, TV och annan massmedia. Berättelser har även 

undersökts för sin förmåga att påverka barn på ett positivt sätt. Litteratur som används 

inom skolverksamheten, och som har ett positivt budskap, kan utveckla elevernas 

självmedvetenhet och deras självidentitet, likaså kan de användas för att undervisa i 

exempelvis diskriminering och hjälpa eleverna att förstå vad diskriminering innebär 

(Koss, 2015).  

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

 

Den tidigare forskning visar flera olika kategorier. Ett av dessa är vikten av att vara 

”normal” och att ”passa in”, likaså att erhålla det rätta utseendet, kläd- och kroppsmässigt, 

för att vara populär och bli en del av innegänget. Vidare identifierades att senare kvinnliga 

karaktärer har mer traditionellt manliga egenskaper än tidigare, exempelvis att de är 

aktiva, självständiga och intelligenta. Däremot har senare prinskaraktärer inte ändrats lika 

mycket som prinsessorna, det vill säga prinskaraktärerna har inte anammat traditionellt 

kvinnliga egenskaper i lika hög grad. Det tydliggjordes även att genusuttryck har 

förändrats, men att genusstereotypiska framställningar består, vilket exempelvis Fiona-

karaktären i Shrek 2 visade. Vidare fanns det genusstereotypiska framställningar av 

prinsessors och prinsars utseende, exempelvis smala och attraktiva kvinnor samt starka 

män. Att män och kvinnor definieras genom motsatser är ofta ett genomgående tema i 

animerade filmer. Avslutningsvis observerades kärlek mellan kvinna och man i många av 

filmerna, vilket ofta uttrycktes genom konceptet ”kärlek vid första ögonkast”, vilket 

förmedlar budskapet att utseendet är viktigast. 

Att massmedia (bilderböcker, film, tv och så vidare) påverkar barn är belagt i 

mycket forskning. Framställningen av exempelvis prinsessor påverkar flickors förståelse 
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av vad det innebär att vara flicka. Vidare menas det att barns självidentitet och 

socialiseringsprocess kan påverkas av genustypiska framställningar i litteratur. 

Konstruerandet, förstärkandet och utmanandet av femininiteter och maskuliniteter sker 

dock både i barnböcker och i filmer. De stereotypiska framställningar som finns i 

massmedia har barn förmågan att stå emot och ifrågasätta, men likväl bygger de till stor 

del sina föreställningar om manligt och kvinnligt på de normativa strukturer som finns i 

berättelser i litteratur och film. Berättelser kan även påverka barn positivt, exempelvis där 

litteratur som används i skolan kan bidra till att utveckla elevers självmedvetenhet och 

självidentitet. Ett annat sätt att använda litteratur i skolan är genom att undervisa eleverna 

om exempelvis diskriminering. Forskningen som utförts om massmedias påverkan ter sig 

alltså vara relativt samstämmig: Massmedia (litteratur, bilderböcker, filmer och så vidare) 

förmedlar, konstruerar, förstärker och utmanar alltså attityder, föreställningar och normer, 

både positiva och negativa. 

 

Genus som konstruktion 
 

En socialkonstruktivistisk utgångspunkt 

 

Är en människas attityder, föreställningar och göranden resultatet av biologi 

(”naturgivna”) eller har dessa, genom sociala processer, konstruerats, utmanats och 

omkonstruerats? Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar man att de är 

konstruktioner och inte essentialistiska, det vill säga attityder och föreställningar är något 

som människor skapar och återskapar tillsammans, genom sociala praktiker, och de är 

inte en naturlig del av människan (Wenneberg, 2010). Människor gör, inom olika sociala 

och kulturella kontexter, antaganden om verklighetens beskaffenhet och gemensamma 

tolkningar av deras kunskaps- och idéutbyte. Mattsson (2015) skriver: 

 

Med konstruktivistiska perspektiv menas att eftersom vi människor är sociala varelser delar 

vi med oss av våra erfarenheter och kunskaper och tillsammans kommer vi därför att göra 

tolkningar av dem. Dessa tolkningar kommer att fogas samman och göras gemensamma. 

Genom olika former av sociala processer, som exempelvis hur vi talar och agerar, men 

också särskilt genom vår produktion av vetenskap, nyheter och politik, skapar och 

återskapar vi våra gemensamma antaganden om verkligheten och om hur saker och ting är 

[…] Vi påverkar och påverkas av varandra och kommer att skapa antaganden om 
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verkligheten som delas av de flesta av oss, något som gör att vi kommer att uppfatta dem 

som sanningar, som objektiva och/eller naturliga (Mattsson, 2015, s. 32). 

 

Socialkonstruktivism är ett namn som betecknar flera olika teoretiska perspektiv 

(Wenneberg, 2010; Mattsson, 2015) och har en varierande grad av radikalitet beroende 

på vilket av dessa perspektiv som åsyftas (Wenneberg, 2010). Historiskt sett var det 

socialkonstruktivistiska perspektivet en reaktion mot traditionella synsätt såsom 

positivismen, rationalismen och realismen. Kuhn, Wittgenstein och Garfinkel är tre 

viktiga tänkare för utvecklingen av socialkonstruktivismen, likaså har 1900-talets 

postmodernistiska idéer och synsätt varit viktiga för anammandet och legitimerandet av 

socialkonstruktivismens arbeten (ibid.). Föreställningen om avsaknaden av 

transcendenta, universella sanningar, vilket är utgångspunkten inom postmodernismen, 

liknar det socialkonstruktivistiska antagandet om centraliteten av det kontextuella och 

lokala (ibid.). 

I denna studie är utgångspunkten socialkonstruktivistisk, där kön tolkas som en 

konstruktion: kön, manlighet och kvinnlighet, vad det innebär att vara ”man” eller 

”kvinna”, är sociala och kulturella konstruktioner och inte essentialistiska, naturliga delar 

av människans beskaffenhet. Denna utgångspunkt är central inom genusforskningen 

(Hedlin, 2006; Mattsson, 2015). 

 

Genus och kön 

 

”Genus” är ett begrepp som det råder många missförstånd om (Hedlin, 2006). Ett vanligt 

missförstånd är att genusforskare, eller forskare som utgår från ett genusperspektiv, 

förnekar det ”biologiska könet” eller förnekar att det finns biologiska skillnader mellan 

män och kvinnor. Så är inte fallet. Genus är ett begrepp som åsyftar de aspekter av manligt 

och kvinnligt som är socialt och kulturellt konstruerade (ibid.). Hedlin (ibid.) betonar: 

”Genus som könsteoretiskt begrepp kommer från engelskans gender och betecknar det 

sociala och kulturella kön en människa formas till. Ett genusperspektiv lyfter fram idéer 

och föreställningar om manligt och kvinnligt” (s. 43). Vi noterar alltså en tydlig koppling 

till socialkonstruktivismens idéer och resonemang, ty att studera genus som en social och 

kulturell konstruktion är intressant för socialkonstruktivisten, eftersom genus är något 

som kan uppfattas som essentialistiskt, naturgivet, och det är just den typen av 
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essentialistiska föreställningar som socialkonstruktivismen vänder sig mot och utmanar 

(Wenneberg, 2010). 

Om genus åsyftar de aspekter av ”manlighet” och ”kvinnlighet” som är socialt och 

kulturellt konstruerade, är då ”kön” en synonym till genus? Det råder 

meningsskiljaktighet bland forskare om innebörden av de två begreppen och hur de kan 

eller bör användas (Mattsson, 2015). Kön och genus är översättningar av engelskans sex 

och gender, vilka är begrepp som den amerikanska forskaren Gayle Rubin introducerade 

på 1970-talet (ibid.). Med kön (sex) åsyftades det kroppsliga, biologiska könet, medan 

genus (gender) åsyftade det socialt konstruerade könet. Genom åren har både Rubins 

ovannämnda definition och andra forskares definitioner av kön och genus diskuterats, 

värderats och kritiserats. Ovan nämnde vi att socialkonstruktivistiska teorier har olika 

grader av radikalitet (se Wenneberg, 2010). I diskussionerna kring genus, kön och 

konstruktion kan detta exemplifieras med filosofen Judith Butlers syn på genus och kön. 

Butler menade att även det som vi definierar som ett ”biologiskt kön” är en konstruktion, 

det är något vi tillskriver en kropp (Mattsson, 2015). Diskussionerna kring genus och kön 

är alltså inte helt okomplicerade. Det svenska ordet ”kön” kan dock åsyfta både det 

biologiska och sociala könet, varför diverse svenska genusforskare menar att det betyder 

– eller kan betyda – samma sak, och man undviker ofta en uppdelning av begreppen 

(ibid.). Notera att begreppet genus, inte begreppet kön, kommer att användas i detta 

arbete. 

 

Manligt, kvinnligt och genusstereotypiskt 

 

Ännu ett lager av komplexitet kan läggas till när man även introducerar begrepp såsom 

manligt och kvinnligt, men i detta arbete är det nödvändigt. Oavsett om biologiskt kön 

även det är en konstruktion eller inte, måste en avgränsning någonstans ske, ty annars 

kommer man att tolka in konstruktioner i alla företeelser och inte ha möjlighet att 

verkligen definiera det man vill undersöka (se exempelvis Wennebergs [2010] kritik av 

det kritiska socialkonstruktivistiska perspektivet). Trots att genusneutralitet i diverse 

kontexter kan vara nödvändigt, kan det vara problematiskt att ”osynliggöra kön” och 

undvika kategorisering, i synnerhet om man har som syfte att belysa genusstereotyper och 

icke jämställda samhälleliga genusförhållanden (Mattsson, 2015). Det manligt och 

kvinnligt genusstereotypiska är således föreställningar och egenskaper som inte är 

biologiska och ”självklara” delar av kvinnor eller män, utan föreställningar och 
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egenskaper som inom en europeisk-amerikansk kulturell kontext traditionellt har 

tillskrivits män och kvinnor som om dessa föreställningar vore biologiska och 

”självklara”. 

 

Maktbegreppet, intersektionalitet och identitet 
 

Makt och maktordning är centrala begrepp inom feministisk teori och genusforskning 

(Hedlin, 2006; Mattsson, 2015), men även inom andra forskningsfält som ofta har sin 

utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv, exempelvis postkolonial forskning 

(Kasselias Wiltgren, 2016). Utifrån ett postkolonialt perspektiv talar man om makt utifrån 

ett etnicitetsperspektiv (vilket är ett kritiserat begrepp i sig, se Kasselias Wiltgren, 2016) 

eller ett europeiskt (som historiskt definierats som det normativa) kontra icke europeiskt 

(som representerat det avvikande) perspektiv. Genusforskare använder maktbegreppen 

för att betona att män historiskt sett, men även i dag, har utgjort normen och kvinnan har 

varit avvikande (Hedlin, 2006; Mattsson, 2015). Denna norm har manifesterat sig i ett 

hierarkiskt system där män rangordnas högre än kvinnor, både samhälleligt – det vill säga 

strukturellt – och på en individnivå (Mattsson, 2015). Det är bland annat sådana strukturer 

som genusforskningen vill synliggöra: ”Genusforskningen undersöker hur våra idéer om 

manligt och kvinnligt skapar möjligheter och hinder inom olika områden” (Hedlin, 2006, 

s. 43). 

Historiskt sett har man talat om den första, andra och tredje vågens feminism och 

de olika feministiska teoribildningarna som vuxit fram ur dem. På 1990-talet började man 

inom feministisk teori ifrågasätta och kritisera tidigare feministisk teori och forskning. 

Man kallade detta för den tredje vågens feminism. Detta var en feminism som var starkt 

influerad av postmodernism, och man riktade kritik mot tidigare feministiska teorier och 

menade att dessa primärt avsåg den vita, västerländska medelklasskvinnan (ibid.). Fokus 

började således att även riktas mot vad vi i dag definierar som ett intersektionellt 

perspektiv, där företrädarna menar att bland annat genus, etnicitet och klass samverkar 

för att konstruera människors identitet (ibid.). Man talar alltså i dag inte enbart om 

genusstrukturer på en samhällelig nivå, utan även om individer och hur de uppfattar sig 

själva och sina identiteter (i plural) samt hur genus socialt konstrueras (ibid.). 

Vad innebär då identitet? Det är ett begrepp som kan ha många betydelser beroende 

på vem som använder det, hur det används och i vilken kontext det används (Kasselias 

Wiltgren, 2016). I detta arbete avser identitet en konstruktion, i enlighet med hur Mattsson 
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(2015) och Kasselias Wiltgren (2016) använder det. Identitet innebär positionering, man 

positionerar sig själv och blir positionerad av andra, det vill säga det är en kommunikativ 

och meningsskapade process (ibid.). Identitet säger dock inte allt, möjligen inget alls, om 

hur en individ verkligen är (ibid.). Layla definierar möjligen sig själv som algerier ibland 

och svensk ibland, som kvinna ibland, som muslim ibland, som svart ibland – men detta 

berättar inget om hur Layla är som person. Kasselias Wiltgren (ibid.) menar därför att vi 

i stället bör ”rikta fokus mot hur identiteter och skillnader skapas i olika situationer, hur 

de beskrivs, förklaras, kommuniceras fördelas och reproduceras” (s. 16). Identiteter är 

således resultatet av sociala processer och formade i specifika historiska kontexter, och 

”är beroende av att vi kan spegla oss i föreställda olikheter för att tydliggöra hur vi 

uppfattar oss själva” (ibid., s. 16). Identitet kan vara självvald, tilldelad eller påtvingad 

positionering (ibid.). Detta förtydligar varför maktaspekten är viktig inom aktuell 

feministisk teori och genusforskning. Hur en individ, eller en grupp av individer som 

uppfattas som homogena, positioneras i förhållande till andra kan resultera i att en grupp 

representerar normen och har tolkningsföreträde, medan den andra gruppen anses vara 

avvikande och underordnas. Ett exempel är könsmaktsordningen, där män har en 

hegemonisk ställning gentemot kvinnor, som har en underordnad ställning, och män 

representerar normen och har mer makt (Mattsson, 2015). 

 

Jämställdhet, skolan och normkritik 
 

Inom genusforskningen ryms flera teoretiska utgångspunkter och forskningsfält. Även 

om det inte per definition är nödvändigt att genusforskning behandlar jämställdhet mellan 

män och kvinnor (Mattsson, 2015), är jämställdhet en central fråga för många 

genusforskare. Som Hedlin (2006) betonar undersöker genusforskningen ”hur våra idéer 

om manligt och kvinnligt skapar möjligheter och hinder inom olika områden” (s. 43), 

vilket åsyftar jämställdhet och lika villkor inom alla områden, oavsett om man är man 

eller kvinna (ibid.). Skollagen (SFS 2010:800) är explicit med att skolan, förskolan och 

fritidshemmet är ålagda att verka för jämställdhet: ”Utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (SFS, 2010:800, 

§5). Läroplanen (Skolverket, 2016) ekar detta: ”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 
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samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” 

(Skolverket, 2016, s. 7). I läroplanen betonas centraliteten av jämställdhetsarbetet 

ytterligare i följande stycke: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av könstillhörighet (Skolverket, 2016, s. 8). 

 

En förutsättning för ett aktivt jämställdhetsarbete i fritidshemmet, där flickor och pojkar 

erbjuds lika möjligheter, där flickor och pojkar inte konstruerar, reproducerar och 

förstärker ”traditionella könsmönster”, är att anamma ett normkritiskt perspektiv. Att 

utmana vad vi anser vara ”normalt” och ”avvikande” är viktigt i skolmiljöer, eftersom en 

sådan kategorisering ofta bidrar till diskriminering (Skolverket, 2011). Att synliggöra 

normer, att diskutera och ifrågasätta dem, är viktigt både för elever och lärare. Det är inte 

enbart elever som reproducerar och förstärker normer och föreställningar – om genus eller 

annat – utan även vuxna, personalen (ibid.). 

 

Genusanalys av bilder   
 

Eriksson och Göthlund (2012) skriver att bilder som vi omger oss med påverkar oss. 

Denna påverkan kan handla om förväntningar som finns på oss, hur vi formas. När dessa 

förväntningar ifrågasätts och vi reflekterar kring dem har vi vunnit möjligheten att skapa 

nya mönster. För att kunna göra det är ett kritiskt perspektiv viktigt. Genom historien kan 

vi se hur kvinnors kroppar blivit framställda på ett sätt som bidragit till att cementera 

vissa föreställningar om hur den kvinnliga kroppen ska se ut. På senare tid ökar det också 

gentemot den manliga. Konventioner för hur våra kroppar ser ut har skapats genom 

historien. Konventioner är nödvändiga för kommunikation. Den mesta kommunikationen 

bygger på överenskommelser även inom bildspråket. Men dessa konventioner kan hålla 

kvar gamla ideal. Historiskt har den kvinnliga kroppen i bildkonsten varit utsatt för 

kontroll genom tidens konventioner. Inte minst handlar det om den nakna kroppen och 

kvinnans sexualitet som framställs på ett sätt som faller in i en acceptabel eller förväntad 
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könsroll. Vare sig det gäller män eller kvinnor är den nuvarande normen den hårda 

kroppen. Varken synligt fett eller hull och med tydliga ofta skarpa konturer. Bildkonsten 

har historiskt visat upp konventioner gällande kontroll. När det gäller kvinnor är det 

personligt, de ska kontrollera sig själv, t.ex. vara oskuldsfulla och hjälpsamma. Medan 

för män är det att kontrollera händelser och utövandet av kontroll gentemot andra. 

Fortfarande är det att kvinnor i större utsträckning ska fokusera på att förbättra sitt 

utseende. Även om det även här finns tendenser där det blir vanligare att denna bild 

förmedlas också till och mot män. Kvinnor får lära sig att värdera sig själv anknutet till 

sitt utseende i högre grad än män, inte heller framställs kvinnan gärna som en omåttlig 

person. Vare sig det handlar om maktbegär, matbegär eller sexbegär. Inom reklam om 

mat riktade mot kvinnor riktar man in sig på de negativa sakerna med dålig mat, ät den 

bra maten då blir du inte tjock. Medan hos män tenderar den att rikta in sig på det som är 

bra med maten. Reklamen fokuserar på män som gör saker och kvinnor som upplever 

saker. Vidare menar Eriksson och Göthlund att det kan finnas dolda delar i en bild som 

ses men som det inte nödvändigtvis reflekteras kring eftersom de delarna blivit 

integrerade i vår kultur och normer men också sättet som vi tänker på, ser på. Vi tar dessa 

delar för givet utan att riktigt resonera kring det. Det maktförhållanden som råder i 

samhället speglas ofta i bilder (ibid.). 

Carlsson och Koppfeldt (2008) betonar vikten av att titta på vad genusforskningen 

kan bidra med i en genusanalys. De lyfter upp forskaren Yyvonne Hirdman som anser att 

genussystemet upprätthålls med hjälp av vardagliga handlingar genom två grundläggande 

principer. Den första är att det manliga och det kvinnliga hålls isär. En historisk 

tillbakablick visar upp manligt och kvinnligt som motpoler mot varandra. Medan mannen 

är en symbol för förnuft och kultur har kvinnan istället representerat natur och känslor. 

Det finns också andra motsatser symboliseras genom manligt och kvinnligt. Dessa är 

bland annat, aktiv,passiv. Själ och kropp. Offentligt, privat kan ofta uppfattas antingen 

som manliga attribut eller kvinnliga. Denna kulturella åtskillnad av könen hur de 

representeras börjar redan vid val av namn sedan kläder och leksaker. Deras utseende, 

funktion, färger skiljer sig åt. Det andra är principen är att det som upplevs maskulint blir 

gjort till norm. Mannen får representera människan medan kvinnan representerar endast 

sitt eget kön. I mångt och mycket är det en vit, heterosexuell man av medelklassen som 

utgör normen i samhället och det skapar en sorts riktpunkt för övriga samhället att sträva 

mot eller ställas mot. Även handlingar värdesätts utifrån detta system. Krig, 
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samhällsengagemang, teknik, försörjning av familjen, initiativtagande sammanlänkas 

med det som är manligt och får ett högre värde än tex uppfostran av barn, matlagning, 

vård som stereotypiskt är kvinnliga aktiviteter (ibid.). 

Eriksson och Göthlund (2012) lyfter fram ett antal viktiga saker att titta på i en 

genusanalys varav en också är skillnaden mellan könen. Hur dessa representeras och 

projiceras i det visuella. Det är viktigt att titta på båda könen eftersom det är i mötet 

mellan dessa två tecken som det går att förstå hur de skiljer sig åt i representation. 

Historiskt har kvinnan ofta representerat det andra. Eriksson och Göthlund (2012) skriver: 

”Frågor kopplade till makt och representation är ständigt närvarande och därmed frågor 

om förhållandet mellan blick, makt och seende” (s. 22). Med citatet lyfter Eriksson och 

Göthlund vems blick det ses med inom den visuella kulturen. Samhället och de 

bakomliggande normerna och intressena kan vara viktig i att förstå då det kan ha inverkan 

i en bild. Carlsson och Koppfeldt (2008) beskriver att bilder ofta ses utifrån den manliga 

blicken vilket är ett begrepp som förekommer inom feministisk-bildteori. Olika bilder har 

olika subjekt. Ofta framställs bilder utifrån mannens syn. Det betyder att bilden rättar sig 

efter den ”manliga” uppfattningen. Subjektet i bilden är den som bilden ”rättar sig efter” 

den som bilden konstruerats för. Det kan vara en person, en grupp, en organisation eller 

tradition. Sättet som bilder,filmer osv framställs är enligt detta sätt att granska inte 

friställda från resten av samhällets normer och traditioner (ibid). Eriksson och Göthlund 

(2012) betonar att blicken säger mycket. Vem får betrakta vem, hur? När den riktas bort, 

nedåt. När den inte bemöter betraktaren görs den avbildade till ett objekt som är mer 

tillgängligt. Detta är någonting som historiskt använts när kvinnor avbildats. Att inte ha 

en blick kan till och med ses avhumaniserande. En blick kan ses hotande medan 

avsaknaden gör det enklare att granska objektet men har den avbildade en blick kan den 

ses som ett subjekt. Olika metoder har använts historiskt i framställandet av den kvinnliga 

blicken för att göra den mindre hotfull. En av dessa är att blicken är bortvänd för att göra 

det enklare att betrakta. Ett annat är att hon blundar, ett tredje är att avbilda kvinnokroppen 

uppdelad, t.ex inget huvud etc. Det finns också en vanligt förekommande inbjudande 

blick. Blicken i sig måste förstås tolkas i samband med andra tecken och uttryck i bilden, 

varav kroppsspråk är en tydlig del. Män och kvinnor  visas ofta upp med olika 

kroppsspråk där kvinnor visas passiva och män mer aktiva. Ett exempel här är att kvinnor 

ofta berör vilket tenderar att vissa på någontings värde medan män håller. Mannens grepp 

kan då symbolisera ägande, styrka och dominans. På samma sätt som kvinnor använts 
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som ett tecken har män också gjort det. Med skillnad att det historiskt har varit män som 

grupp som har format innehållet för innebörden av båda tecknen. Dessa innebörder 

omförhandlas och förändras men mycket traditioner består och formar vårt visuella språk 

idag. Detta är viktigt eftersom det har en påverkan. Eriksson och Göthlund förklarar detta:  

Inverkan på betraktaren är avhängigt vilken typ av bild det är frågan om, det vill säga 

genre. Vilken inverkan och eventuell effekt bilden får är även beroende av vem 

betraktaren är och i vilken kontext bilden förekommer. I vissa kontexter, som 

reklambilder, finns en medvetenhet om att bilden har en inverkan på vårt beteende och 

därmed är normbildande, medan det finns andra sammanhang som exempelvis inom 

industrin där vi inte är lika uppmärksamma på vad bilden förmedlar för värderingar 

(Eriksson & Göthlund, 2012, s. 190). 

Citatet belyser att påverkan sker på olika sätt och att det handlar om olika faktorer. Vidare 

menar Eriksson och Göthlund (ibid) att det finns många bilder som verkligen påverkar 

oss på flera plan. Men att trots detta bör man vara försiktig med att slå fast några enkla 

orsakssamband eller verkan-samband. Hur olika personer möter en bild består i stora på 

dennes förutsättningar, bakgrund, kulturella-erfarenheter. Bilder är ett sätt för samhället 

att upprätthålla normer och ideal. Men också skapa nya. Men det ska också tilläggas att 

det är speglande för samhället i stort (ibid). “Men om man tror att ”bättre” eller mer 

”realistiska” bilder av kvinnor och män kan ändra våra föreställningar om manligt och 

kvinnligt, glömmer man bort att bilder är kulturella representationer, som därmed inte 

kan erbjuda någon alternativ ”verklighet”” (s. 200). Citatet betonar att även om vi ändrar 

bildkulturen betyder inte det att vi förändrar verkligheten. Med det inte sagt att det inte 

kan vara bra med en bred representation och öppenhet i sättet manligt och kvinnligt 

gestaltas samt sättet som det visuella representerar människan. 
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Metod 
 

Först kommer val av metod att förklaras, det vill säga vilka metoder som har använts för 

att svara på studiens undersökningsfrågor. Sedan följer urval. Däri förklaras hur valet av 

filmer att analysera har gjorts och hur fokuset i analysen lagts på olika karaktärer samt 

varför. Även en tabell med information om filmerna har inkluderats. Den sista delen 

behandlar bearbetning av resultat, där en beskrivning av hur resultatet bearbetades har 

inkluderats. 

 

Val av metod 
 

Två metoder användes i arbetet: 1) en nätbaserad enkätundersökning och 2) en kvalitativ 

innehållsanalys. Enkätundersökningen (se bilaga 3) användes för att få en idé om vilka 

filmer som visas på olika fritidshem i Sverige. Denna metod användes således för att få 

ett underlag för urval av filmer för den kvalitativa innehållsanalysen. 

En innehållsanalys är, precis som namnet gör gällande, en analys av ett innehåll. 

Innehållsanalyser kan utföras på många olika typer av media. Ofta utförs dessa analyser 

på texter (skönlitteratära böcker, dokument, examensarbeten, lagtexter, religiösa texter, 

läromedel och så vidare), men även stillbilder (fotografier, målningar, bilder i 

skönlitterära böcker eller i läromedel och så vidare) och rörliga bilder, exempelvis film, 

kan analyseras. Syftet med innehållsanalyser är att finna vilka innebörder, syften, avsikter 

och maktstrukturer som det analyserade innehållet rymmer (Nyby, 2017). Det finns två 

övergripande typer av innehållsanalys: den kvantitativa och den kvalitativa (ibid.). För 

denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys. Av de olika ansatserna man kan anta 

för en kvalitativ innehållsanalys baseras denna studie på en så kallad konventionell 

(induktiv) innehållsanalys, där ”texten tillåts ’tala fritt’ och generera teman och kategorier 

som beskriver innehållet” (ibid., s. 14).  

Bild- och filmanalys 

 

En kategori av innehållsanalys är bildanalys. Andersson och Hedling (2010) skriver att 

film går att betrakta som text och analyseras på likartat sätt. De betonar att det är 

nödvändigt att lägga fokus på helhet och processer i en analys. Det finns inte ett enda sätt 

att analysera rörlig bild på, utan det handlar mer om ett förhållningssätt, varför vissa 

moment alltid bör övervägas. Andersson och Hedling (ibid.) beskriver bland annat 
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följande moment, vilka till stor del har utgåtts från när filmerna i denna studie har 

analyserats.  

1. Först bör man reflektera över analysens kontext. Detta innebär att bestämma sig 

för vad som ska uppnås med analysen. Kontexten i denna studie var 

genusperspektivet för att få verktyg till att svara på undersökningsfrågorna.  

Vilken kunskap förutsätter man att läsaren har och för vem genomförs analysen?  

2. Den andra punkten som beskrivs är vikten att undersöka objektet. Alltså filmen 

som skall analyseras. Den som genomför analysen stiftar bekantskap med filmen. 

Det som man tittar på här är tillkomst, historiska kontexten, stilmedel och 

tematiska stoff. Noggrannhet kan här vara mycket fördelaktigt. Objektet kan 

studeras flera gånger för ökad förståelse. Noteringar kan tas under denna tid. Finns 

det tid kan man fördjupa sig med att titta på kompletterande material i litteratur 

eller databaser.  

3. Den tredje punkten handlar om att systematisera. Då renodlas iakttagelserna för 

uppgiften. Det är här man får nytta av den sammanfattade texten som skrivits som 

anteckningar under iakttagelserna. 

4. Avslutningsvis är den fjärde punkten är sammanställningen. Andersson och 

Hedling betonar vikten av vetenskaplig reflektion under alla momenten som de 

beskriver vidare skriver de att olika filmer kan kräva olika analyser, utifrån syftet 

med undersökningen. Det är svårt om inte omöjligt att göra någon fullständig 

analys eller visa upp en ”total bild” eller en ”definitiv tolkning” av en film. 

 

Som ett komplement till ovanstående analysmodell har även författarna Van Leeuwen 

och Jewitts (2001) beskrivning av stegen i en analysmodell för att genomföra visuell 

analys använts. En  av sakerna av vikt som betonades är att observera datan i sin helhet. 

Fokuset läggs här att hitta mönster. Det är viktigt att observatören kan lita på sina 

känslor och intryck. Dessa är viktiga och kan med fördel bidra senare till analysen. 

Vidare beskrev de att det är viktigt att sammanställa kategorier fokuserade kring vad 

analysen försöker undersöka. Analysen kan sedan struktureras genom att gås igenom 

med specifika frågor och detaljerade beskrivningar. Här går man alltså från helheten och 

in på detaljerna. Slutligen ställs detaljerna mot helheten och utifrån detta dras 

slutsatserna (ibid). 

 



 

19 

 

Semiotisk analys 

 

Bryman (2011) beskriver att den semiotiska analysen är ett sätt att betrakta bilder på 

genom ett systematiskt sätt att tolka och förstå tecken. Tecken är någonting som står för 

någonting annat. Semiotiken ger verktyg för att avslöja den dolda meningen i tecken. 

Carlsson och Koppfeldt (2008) förklarar att inom Semiotiken förmedlar tecken ett 

budskap, tecken i sig kan därför betraktas och användas som ett språk. Det som är 

tolkningsbart skulle kunna betraktas som tecken exempelvis, bokstäver, ord, ljud, siffror 

och ljussignaler. Även kulturella föremål kan ses som tecken, exempelvis en 

hockeyklubba, bil eller barbiedocka. För att tolka ett tecken är det viktigt att förstå att 

dess innebörd skapas i samverkan med andra tecken. Det är också viktigt att skilja på vad 

man ser och hur man ser det. Detta kallas helhetstecken och deltecken. Deltecken är de 

separata delarna eller byggsatserna. När vi tar alla dessa samman kallas det helhetstecken 

och kan ofta få en ny eller annorlunda innebörd än vad deltecknen säger enskilt. Ett 

bilduttryck är otolkat och när det fått en betydelse är det ett tecken. Van Leeuwen (2005) 

menar att ordet tecken inom semiotiken är problematiskt. Inom den sociala semoitiken  

används hellre begreppet resurs eftersom att begreppet tecken kan ge intrycket att 

innebörden alltid är förhandsgiven. Istället för att ett visst tecken alltid förmedlar samma 

sak förtydligas genom att tecken ses som en resurs att det rör sig om någonting som kan 

förändras beroende av dess kontext. Van Leeuwen (ibid) beskriver att den sociala 

semiotiken skiljer sig från den vanliga på två distinkta sätt. Den ska ej ses som renodlad 

teori. Den kräver att man tittar såväl på det semiotiska fältet samt ett annat fält. I vårt fall 

handlar det om vikten av genusteorier och verktyg för att förstå det. Social semiotik 

kommer heller inte med färdiga svar menar Van Leeuwen, det handlar snarare om att få 

ideer, att ställa frågor och ifrågasätta, tänka och få sätt att söka svar (ibid.).  

I Möten med bilder beskriver Eriksson och Göthlund (2012) utifrån ett brett 

bildanalytiskt perspektiv med tydliga influenser från semiotiken mm att en bild oavsett 

dess ursprung, kategori, eller syfte influerats av tidigare bilder. Precis som med andra 

språk påverkar historien även detta sätt att kommunicera och förståelsen av 

kommunikationssättet. Eriksson och Göthlund menar att bilder är bärare av sociala, 

politiska och kulturella betydelser såväl som estetiska. Vidare beskriver dem också att 

hur vi tar till oss en bild beror mycket på vår bakgrund och det vi har med oss, tidigare 

erfarenheter, etablerade konventioner, (till exempel att läsa bilden från vänster till höger) 

bilden går att dela upp i flera separata delar för att enklare förstå då mycket i den bär med 
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sig betydelser. Carlsson och Koppfeldt (2008) betonar att en bra början när man 

analyserar är att betrakta, sedan beskriva objektet på ett kortfattat sätt för att därefter 

diskutera och tolka det. Vad kan bli sagt och hur sägs det? Nedan följer en kort 

beskrivning av viktiga semiotiska begrepp, enligt Carlsson och Koppfeldt (ibid.).  

 

Bildens nivåer 

 

Vi kan dela upp strukturen av bilden i olika nivåer. När olika människor tittar på en bild 

är det inte säkert att alla kommer att tolka den på samma sätt. Med hjälp av denna struktur 

indelning av bilden kan vi förstå varför. Denotation är bildens grundbetydelse. Det som 

alla kan se. Den fasta grundbetydelsen av bilden. På exempelbilden (se bilaga 2) finns det 

en blå himmel i bakgrunden och i förgrunden är det ett flygplan som släpper människor 

med fallskärmar. Konnotation är den gemensamma kulturella associationerna eller dolda 

innebörder som kan finnas i bilden. Det är någonting som det finns stor chans att man inte 

heller är ensam om att uppleva.  Konnotationer i denna bild (Se bilaga 2) skulle t.ex. 

kunna vara att en militärövning pågår eller att soldater släpps ned för att strida. Någon 

med kunskap om flygplan kanske skulle veta vilket märke det är och kanske även då 

kunna dra slutsats om vilket land som släpper soldater. Även vilken övning eller krig det 

syftas på. Privat association är precis som det låter den privata förståelsen av bilden som 

endast du själv har. På exempel bilden (Se bilaga 2) skulle det kunna handla om att du 

suttit i flygplanet eller vet att du eller någon du känner är en av människorna som släpps 

med fallskärm. Bildens nivåer, denotation och konnotation kan användas för att som i 

vårt fall analysera hur en karaktär eller scen är i en film. Denotationen berättar hur 

karaktären/scenen faktiskt ser ut. Konnotationen mer om vad scenen/karaktären faktiskt 

berättar med hur det ser ut.  

 

Urval 
 

Den nätbaserade enkätundersökningen publicerades i två fritidspedagoggrupper på 

Facebook: ”Fritidshem – tips på aktiviteter inne och ute” och ”Fritidspedagogik.se”. 

Baserat på vår erfarenhet av grupperna (och vad vi observerat från deltagare och 

diskussioner) ansåg vi att de var seriösa och godtagbara för att publicera vår enkät i. I 

enkäten betonades att alla respondenter skulle vara anonyma och att ingen skola skulle 

namnges. Enkäten var konstruerad så att varken namn eller andra detaljer inkluderades, 
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varken för oss eller andra respondenter. Enkäten var frivillig. Totalt erhölls 17 svar, och 

totalt namngavs 67 olika filmtitlar. Sex av de filmer som hade utgivits 2016 och 2015 

valdes, baserat på utgivningsår och eventuellt vilken månad de först visades på bio. Syftet 

med denna urvalsmetod var en strävan efter att vara så objektiv som möjligt, likaså att 

filmerna var aktuella. 

 Analysen fokuserade på den viktigaste manliga och kvinnliga rollen, det vill säga 

de manliga och kvinnliga karaktär som var i fokus i filmen. I studien benämns dessa som 

manliga huvudkaraktärer och kvinnliga huvudkaraktärer. Valet att fokusera på de 

manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna baserades även på att studien skulle vara så 

snäv som möjligt i relation till syfte och frågeställning. 

I tabellen nedan presenteras de valda filmerna. I de två första kolumnerna anges 

filmtitel, produktionsår och produktionsbolag. I den tredje och fjärde kolumnen anges de 

manliga huvudkaraktärerna och de kvinnliga huvudkaraktärerna som analysen har 

fokuserat på. I den femte kolumnen anges biroller som förekom i analysen med namn och 

som interagerade med huvudkaraktärerna. 

 

Tabell 1: Översikt av filmer 

Filmtitel Produktionsår 

(produktionsbolag) 

Manlig 

huvudkaraktär(er) 

Kvinnlig 

huvudkaraktär(er) 

Biroller  

The Angry 

Birds Movie 

(Omnämns 

senare bara 

Angry Birds).  

2016 (Rovio 

Animation m.fl.) 

Red Matilda, Stella Terrence, 

Den mäktiga 

örnen, 

Chuck, 

Bomb 

Bling 2016 (Digiart 

Productions) 

Sam Sue Katherine 

Hitta Doris 2016 (Pixar) Marvin Doris Nemo, 

Ingvar 

Insidan Ut 2015 (Pixar) Ilska, Rädsla Jenny, Glädje, 

Vemod, Avsky 

Bing Bong 
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Trolls 2016 (DreamWorks 

Animation) 

Kvist Poppy Bäck, Kung 

Brosk jr., 

Bridget, 

Kocken 

Zootropolis 2016 (Disney) Nick Wilde Judy Hopps Gideon Grey 

 

 

Bearbetning av resultatet 
 

Innan analyserna av filmerna påbörjades sammanställdes en lista över traditionellt 

manliga egenskaper och traditionellt kvinnliga egenskaper (se bilaga 1). Dylika listor har 

använts i tidigare innehållsanalytisk forskning utifrån ett genusperspektiv (exempelvis 

Elizabeth England, 2011). Denna lista användes som en mall för att se hur de manliga och 

kvinnliga huvudkaraktärerna samt relationen dem emellan skulle kunna framställas. Vad 

”framställning” innebar definierades även i listform för att ge ett ytterligare, 

lättöverskådligt verktyg i analysen. Det var denna definition av framställning, skriven i 

punktform under, som relaterade direkt till syftet och undersökningsfrågorna. 

• Huvudkaraktärernas utseende (kläder, kroppsbyggnad) 

• Vad huvudkaraktärerna arbetar/sysselsätter sig med 

• Vilken roll huvudkaraktärerna har i berättelsen 

• Hur huvudkaraktärerna agerar i olika situationer 

• Vilka känslor huvudkaraktärerna uppvisar i olika situationer 

• Hur relationen mellan de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna framställs 

(interaktionen dem emellan, passiv-aktiv, undergiven-bestämmande och så 

vidare) 

Det första steget var att filmerna tittades igenom för att bilda en uppfattning om dem. 

Anteckningar fördes under tiden. Efter att filmerna hade tittats igenom en gång och 

anteckningar hade förts, påbörjades en andra tittning. Fortsatta anteckningar fördes. 

Under den andra tittningen analyserades specifika scener flera gånger. Sedan, baserat på 

anteckningarna, plockades meningsbärande enheter ut ur filmerna. På detta sätt skapades 

olika kategorier av det centrala innehållet i filmerna. Många förslag på kategorier föll bort 

under diskussioner för att de inte var tillräckligt förankrade i filmerna utifrån ett 
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helhetsperspektiv, det vill säga dessa potentiella kategorier visade inte att kategorierna 

fanns som en röd tråd genom flera av filmerna. När kategorierna hade valts ut 

formulerades dessa i rubriker med en beskrivning av dem under rubrikerna. När 

kategorierna definierades och skrevs ned i resultatdelen genomfördes återigen analyser 

av filmerna, i relation till kategorierna, för att ytterligare styrka tolkningarna. Eftersom 

denna studie riktas mot personal som arbetar i fritidsverksamheten, men även i 

förskoleverksamheten och i skolverksamheten, var det viktigt att kategorierna ställdes 

mot läroplanen (värdegrund och jämställdhetsarbete). Även vårdnadshavare och 

beslutsfattare är därför en tänkbar målgrupp för studien. 
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Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet av innehållsanalysen att presenteras. Först beskrivs 

filmernas handling och vilka karaktärer som analysen har utförts på. Därefter inkluderas 

en punktlista på de nio kategorier som har skapats utifrån analysen av filmerna. Sedan, 

efter punktlistan, presenteras resultatet av dessa nio kategorier. Under varje kategori listas 

de filmer som har fallit in under kategorin i fråga. Exempelvis är “Hur manliga karaktärer 

kunde bete sig otrevligare än kvinnliga” en kategori och Angry Birds, Hitta Doris, 

Trolls och Zootropolis de filmer som har fallit in under denna kategori. 

 

Sammanfattning av de sex filmerna 
 

Filmerna är Angry Birds, Bling, Hitta Doris, Insidan ut, Trolls och Zootropolis. Under 

beskrivs filmernas handling och huvudkaraktärer samt biroller listas. 

 

Angry Birds 

 

Handling 

Filmen följer karaktären Red som bor på en ö med andra fåglar. Denna plats präglas av 

att de flesta är glada, pacifistiska och snälla mot varandra. Red däremot är cynisk, bitter 

och har våldstendenser vilket resulterar i att han efter en incident under sitt arbete som 

clown blir dömd till ilske terapi. Vilket är det hårdaste straffet som lagen på ön har 

möjlighet att tillgå.  Detta innebär i att han trots sin motvillighet tvingas skapa relationer 

med nya vänner när han börjar besöka lektioner ledda av den harmoniske Matilda. Ön 

blir dock plötsligt besökt av skumma gröna grisar. Som visar sig ha en lömsk plan. 

Någonting Red på grund av sin cyniska natur är den enda som har möjlighet att 

genomskåda dessa till synes trevliga varelser.  

 

Karaktärer 

Red (manlig huvudkaraktär) 

Matilda (kvinnlig huvudkaraktär) 

Stella (kvinnliga huvudkaraktär) 

Bomb (manlig biroll) 

Chuck (manlig biroll) 
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Terrence (manlig biroll) 

Den mäktiga örnen (manlig biroll) 

 

 

Bling 

 

Handling 

Nöjesparksmekanikern Sam drömmer om att gifta sig med sin barndomskärlek, Sue. Sam 

tror att det enda sätt som hans drömmar om giftermål med Sue kan besannas är om han 

ger henne en “bling ring”, det vill säga en stor, iögonfallande och vacker diamantring. 

Sue vill att Sam ska fria till henne, men hon finner det jobbigt att han aldrig gör det på ett 

ordentligt sätt, utan snarare ofta klantar till det. När Oscar, superskurken, dyker upp och 

har en egen “bling ring” i kombination med en lömsk plan att gifta sig med chefsgestalten 

Katherine, förväxlas Sams och Oscars ringar och ett äventyr att rädda både ring och stad 

börjar. 

 

Karaktärer  

Sam (manlig huvudkaraktär) 

Sue (kvinnlig huvudkaraktär) 

Oscar (manlig biroll) 

Katherine (kvinnlig biroll) 

 

 

Hitta Doris 

 

Handling 

Filmen handlar om fisken Doris som har otroligt dåligt minne, hur hon tillsammans med 

fisken Marvin och hans son Nemo ger sig ut för att leta rätt på hennes familj. Detta innebär 

äventyr och hinder som måste överkommas. Doris minnesförlust ställer ofta till problem 

som måste lösas. Doris och Marvin kommer bort från varandra efter ett intensivt möte 

med en enorm bläckfisk. Vilket gör att Doris måste klara sig själv.  

 

Karaktärer 

Doris (kvinnlig huvudkaraktär) 
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Marvin (manlig huvudkaraktär) 

Nemo (manlig biroll) 

Ingvar (manlig biroll) 

 

Insidan ut 

 

Handling 

Insidan ut handlar om den unga tjejen Jenny och de känslor som bor i hennes Hjärnkontor, 

Glädje, Vemod, Ilska, Avsky och Rädsla. Jenny växte upp i delstaten Minnesota i Norra 

USA. Hon är väldigt hockeyintresserad, vilket inte är ovanligt för någon som kommer 

från dessa nordliga delar av USA. Jennys pappa får ett jobb i staden San Fransisco, vilket 

gör att Jenny och hennes föräldrar flyttar dit. Jenny försöker att vara positiv, trots att hon 

saknar sitt gamla liv väldigt mycket. När problem uppstår bland känslorna i Hjärnkontoret 

kastas Glädje och Vemod ut ur Hjärnkontoret, vilket är början på ett fartfyllt äventyr för 

känslorna att ta sig tillbaka och återställa den känslomässiga balansen, samtidigt som de 

tre känslor som är kvar i Hjärnkontoret, Ilska, Avsky och Rädsla, försöker sitt bästa i att 

hantera situationen. För i och med att Glädje och Vemod kastas ut ur Hjärnkontoret, och 

endast de tre andra känslorna finnas kvar, påverkas Jenny och hennes person… 

 

Karaktärer  

Jenny (kvinnlig huvudkaraktär) 

Glädje (kvinnliga huvudkaraktär) 

Vemod (kvinnlig huvudkaraktär) 

Ilska (manlig huvudkaraktär) 

Avsky (kvinnlig huvudkaraktär) 

Rädsla (manlig huvudkaraktär) 

Bing Bong (manlig huvudkaraktär) 

 

Zootropolis 

 

Handling 

I denna film följer vi Judy Hopps som är en kanin som vuxit upp på landet i hennes resa 

till att bli en polis i den stora staden där bytesdjur och rovdjur först började leva i harmoni 
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med varandra. Däremot finns det fortfarande hinder för kaniner att bli poliser, även andra 

fördomar lever kvar. Tillsammans med räven och små skurken Nick Wilde försöker hon 

lösa ett brotts mysterium. Många rovdjur har försvunnit från staden och det uppdagas att 

rovdjursattacker från vilda djur har börjat genomföras. Vilket hotar att förstöra den 

samexistensen rovdjur och bytesdjur lyckats skapa. 

 

Karaktärer 

Judy Hopps (kvinnlig huvudkaraktär) 

Nick Wilde (manlig huvudkaraktär) 

Gideon Grey (manlig biroll) 

 

 

Trolls 

 

Handling 

Trolls handlar om en magisk fantasivärld som befolkas av små troll, de som i början av 

filmen är “de goda”, och stora troll, vilka i början är “de onda”. De stora trollen, kallade 

bergen, vill äta de små trollen, eftersom det är endast de stora kan erhålla lycka. De små 

trollen är glada, de dansar och sjunger och är lyckliga - utom Kvist. Kvist är ointresserad 

av sång och dans, och menar att de övriga trollens eviga sjungande och festande kommer 

att locka till sig bergen. Under en av dessa trollfester händer just detta, ett stort troll rövar 

bort flera små troll. De små trollens prinsessa, Poppy, bestämmer sig för att rädda sina 

vänner, men hon först måste hon be Kvist, som har mycket kunskap om bergen, om 

hjälp… 

 

Karaktärer 

Poppy (kvinnlig huvudkaraktär) 

Kvist (manlig huvudkaraktär) 

Bäck (manlig biroll) 

Bridget (kvinnlig biroll) 

Kung Brosk jr. (manlig biroll) 
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Redovisning av resultatet 
 

Här redovisas resultatet i form av nio kategorier. Först redogörs, som en punktlista, vilka 

kategorier som har skapats. Därefter kommer varje kategori att beskrivas (vad kategorin 

handlar om). Under varje kategori, efter beskrivningen, listas vilka filmer som har fallit 

in under kategorin. Sedan kommer delen sammanfattning av resultat där listas teman som 

gick som en röd tråd genom kategorierna. 

 

De nio kategorierna är: 

 

• De optimistiska kvinnorna och de cyniska männen 

• Män och kvinnor bad om hjälp på olika sätt - om män ens bad om hjälp 

• Kvinnor och män gestaltas i olika kläder och attribut. 

• De atletiska tjejerna 

• Alla räddar alla - men genus avgör ibland vid narrativt viktiga scener 

• Hur manliga karaktärer kunde bete sig otrevligare än kvinnliga 

• Förekomsten av tydliga kvinnliga ledare 

• Kärleksuttryck mellan kille och tjej 

• Relationer med problem, men som sedan ofta utvecklas till det bättre 

 

De optimistiska kvinnorna och de cyniska männen 
 

Denna kategori avser att det var vanligare att kvinnliga huvudkaraktärer var mer 

optimistiska, det vill säga positiva, än de manliga. Detta har observerats i fyra av de sex 

analyserade filmerna: Angry Birds, Hitta Doris, Trolls och Zootropolis. De manliga 

huvudkaraktärerna hade i stället en tendens att uppvisa ett mer cyniskt beteende, vilket 

kunde framställas som en misstro mot omvärlden. Vad gällde optimismen kunde den vid 

somliga tillfällen manifesteras som en form av naivitet. 

 

Angry Birds 

I Angry Birds var det Reds cyniska beteende som gjorde att han genomskådade att 

grisarna hade någonting lurigt på gång. Medan alla andra på ön såg de som vänner som 

skulle välkomnas började han att ifrågasätta vad de gjorde där. Medan de andra uppvisade 

en större naivitet. Red bodde avskilt från de andra och uppvisades på så sätt som en cynisk 
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individ. En scen visar hur Red som ung är utsatt av andra. Någonting som kan tolkas som 

en förklaring till varför han beter sig aggressivt och avståndstagande från andra.  

 

Hitta Doris 

I många scener med Doris frågade hon främlingar om hjälp. Personer som hon precis mött 

blev inte sällan viktiga för att hon skulle ta sig vidare på sina äventyr. Doris var otroligt 

optimistisk och tenderade att lita på de hon möte. Medan Marvin var mer skeptisk mot 

sin omgivning och gav intrycket av att vara cynisk såväl som erfaren. Ett av många 

exempel hur Doris litade på främlingar återfanns i scenen där hon första gången träffade 

bläckfisken Ingvar. Hon vaknade upp mitt inne i ett akvarium på Marin Livsinstitutet. 

När Doris vaknade var hon i panik. En väldig bläckfisk tentakel sträckte sig ut från 

diskhon där den satt och petade till Doris för att få hennes uppmärksamhet. När hon 

upptäckte bläckfisken Ingvar utropade hon kvickt “Tack och lov” samtidigt som hon 

hoppade till. Det följs av att hon sade sitt namn och han sade sitt. Sen frågade han hur 

sjuk hon var. Hennes reaktion var blandad panik och förvåning. Hon köpte det han sagt 

och sade “Sjuk är jag sjuk” “Varför skulle du annars vara i karantän”-Ingvar.  “Oh nej 

hur långt har jag kvar? Jag måste hitta min familj”-Doris. Det mesta han sade köpte hon 

med hull och hår. En annan del av konversationen löd “Cleveland nej, jag kan inte åka 

till något Cleveland. Jag ska till juvelen i morgonbukten i Kalifornien och hitta min 

familj”-Doris. Ingvar svarade “Det är där du är. Marinlivinstitutet, juvelen i 

morgonbukten Kalifornien” “Menar du att jag är härifrån? Oh mina föräldrar är här jag 

måste hitta de! Vilken utställning är du ifrån? Va är jag från en utställning? Vilken då? 

Jag måste dit.”- Doris. Hon tolkade sedan en mening han inte ens hunnit slutfört som att 

han kunde hjälpa henne, att han kunde ta henne dit. Någonting som tydde på väldigt stor 

tilltro till andra individer och en gnutta naivitet eftersom att han precis mött henne. Samt 

att hon var en liten fisk och han var en stor bläckfisk. Överlag gav bläckfisken ett oärligt 

intryck. Det var tydligt att Ingvar var ute efter någonting som Doris hade och att han 

försökte att lura henne. Samtidigt som Doris första intryck var att hoppa till och att hon 

uppvisade förvåning eller rädsla blev hon direkt efteråt glad över att ha någon där. Doris 

gav i scenen intrycket av att vara helt beroende av andra individer. Ett intryck som 

repeterades likt ett mönster i stora delar av filmen. 

 

Trolls 
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I Trolls var Kvist en oerhört cynisk karaktär. Hans cynicism framställdes som en generell 

misstro mot omvärlden. Han verkade i synnerhet ogilla den dans, sång och glädje som 

övriga troll gav uttryck för i trollbyn. Kvist bodde för sig själv i vad som skulle kunna 

definieras som en bunker, eller ett isolerat hem med bunkerkapacitet. Vi får senare i 

filmen veta att denna misstro var konsekvensen av att Kvist, som liten, bevittnade hur en 

bergen åt upp hans mormor. Kvist sjöng och dansade och noterade inte bergen som dök 

upp bakom honom, varpå Kvists mormor offrade sig själv för att rädda honom. Kvist 

kände sig skyldig till mormorns död, och i och med denna händelse associerade han dans, 

sång och glädje till denna hemska händelse. Efter detta blev Kvist blågrå, färglös, både 

till utseende och personlighet, vilket kommer till uttryck genom hans cyniska karaktär. 

Poppy var motsatsen till Kvist och var färgglad till utseende och personlighet. Hennes 

karaktär var betydligt mer optimistisk, vilket bland annat kom till uttryck via hennes 

ihärdiga kämpande. 

 

Zootropolis 

Judy såg det bästa i varje individ medan Nick var mer cynisk och hade en världssyn som 

var mycket mer skeptisk. Tidigt i filmen under Judys barndom fick vi se hur hon hjälpte 

eller räddade några andra små djur som blev mobbade av räven Gideon Grey när de alla 

var unga. Det slutade med att hon blev klöst över ansiktet av honom. Trots att hon försökte 

se det goda i varje individ innebar denna erfarenhet att hon agerade på fördomar när hon 

såg Nick Wilde första gången och följde efter honom i tron att han skulle hitta på 

någonting skumt. Vilket visade att hon trots sin optimistiska världssyn hade 

fördomar.  Till sina föräldrar när de oroligt försökte förklara för henne att rovdjur är 

farliga sade hon att Gideon Grey är en idiot som råkar vara en räv. Samt att hon kände 

många kaniner som var idioter också. Judy var en otroligt optimistisk karaktär med några 

naiva drag. När Nick ställs mot Judy framstår han erfaren och cynisk. I en scen med Nick 

och Judy gick ett utbyte av ord ungefär såhär: "Visa aldrig att du tar åt dig"- Nick "Så du 

kan alltså ta åt dig?”- Judy "Inte nu längre. Men jag var liten och emotionellt obalanserad 

som dig en gång i tiden. Jag var 8 kanske 9 och allt jag ville var att gå med i junior 

scouterna.”- Nick. Sen följde en scen där Nick blev mobbad som liten av bytesdjur. För 

att han trott att han skulle kunna blivit en av dem i scoutkåren. Han sade då att han lärt 

sig två saker. Varav den första var att han aldrig skulle låta någon se att de påverkat 

honom igen.  Att inte vissa att dem kommit in under hans skin. Den andra var att om 
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världen endast kan se på en räv som en opålitlig bedragare fanns det ingen anledning att 

vara någonting annat. Vilket sammanfattade hans cyniska världssyn väl.  

 

 

Män och kvinnor bad om hjälp på olika sätt - om män ens 

bad om hjälp 
 

Denna kategori handlar om att sättet som de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna 

bad om hjälp skiljde sig åt. Detta observerades i fem av de sex filmerna: Angry Birds, 

Bling Hitta Doris, Trolls och Zootropolis. De kvinnliga huvudkaraktärerna tenderade 

att be om hjälp mer lättvindigt, medan det på olika sätt var problematiskt för männen att 

göra det: i ett fall var det associerat med skam och i ett fall rädsla att förlora något. I tre 

filmer bad de manliga huvudkaraktärerna inte om hjälp alls. 

 

Angry Birds 

I en scen mellan mellan Red, Chuck och Bomb betonade Red att det var något fel på 

grisarna och att det var upp till dem att avslöja det. Han konstaterade att de måste hitta 

Den mäktiga örnen för att få svaret på vad grisarna sysslar med. Eftersom ingen nappade 

när han försökte berätta vad som behövdes göras mumlade han motvilligt väldigt lågt att 

han behövde deras hjälp. Detta upplevde Red som otroligt jobbigt och svårt att behöva 

göra. Chuck frågade honom då vad det var han sade och passade på att “dissa” honom 

genom att yttra att han inte kunde höra Red över ljudet av Reds ego. Red sade det då 

något högre märkbart ansträngt. Han fick hjälp men det var svårt för honom att ta det 

steget. Situationen var obekväm för honom. Detta kan tolkas som att han kände skam att 

behöva förlita sig på andra. Vid ett senare tillfälle i filmen bad Stella Red att leda dem. 

Eftersom de behövde en ledare för att ta tillbaka äggen som grisarna stal.  

 

Bling 

I Bling var det tydligt, från början av filmen, att Sam vill vara en hjälte, vilket i filmen 

associerades med manlighet. Vid några tillfällen i filmen försökte Sam intala sig att han 

kommer klara något genom att betona att han var “the man”, vilket är en term som innebär 

att man på något sätt är bra (på något). I synnerhet i slutet av filmen betonades Sam som 

hjälte och man, återigen med uttrycket att han var “the man”, när Sue blev tillfångatagen 

av den onda roboten Victor. Hon skrek efter Sams hjälp. Trots att Sue i slutet av filmen, 
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efter att hon har räddats, styrde en luftballong och på så sätt hjälpte Sam, var detta inte en 

avgörande scen i filmen, utan den var snarare kvick och flyktig. På detta sätt associerades 

hjältemod och det aktiva till manlighet medan avsaknad av hjältemod och innehavandet 

av passivitet associerades till kvinnlighet. Att Sam vid flera tillfällen uttryckligen kallade 

sig för “the man” betonade detta. Det blev en tydlig motsats som ställdes upp och som 

definierade Sams och Sues relation med varandra: den självständiga mannen och den 

beroende kvinnan.  

 

Hitta Doris 

I en tidig scen i början av filmen som speglade första mötet mellan Marvin och Doris 

framställdes hur Marvin ropade ut ”Dom tog min son, hjälp mig snälla!” men han sade 

det inte till någon speciell utan skrek ut det till världen. Han krockade in i Doris av slump 

och de flög ned i marken med ett duns. Han var väldigt uppjagad, helt utom sig. Han 

frågade henne dock inte om hjälp utan sade bara ”Jag måste hitta min son”. ”Dom tog 

honom.” Sen berättade Doris att hon visst vart båten tagit vägen och erbjöd sin hjälp varav 

han blev tacksam. Men sättet det skedde var inte att han riktade sig mot någon specifik 

person om hjälp. Marvin bad inte rakt ut om hjälp utan sade vad han skulle göra eller 

mumlade det. En andra gång frågade han inte om hjälp direkt utan gjorde det inte förrän 

hans son var på väg att göra det. Det fanns en ursäkt att han tvingades att be om hjälp. En 

tolkning som kan göras till varför Marvin var motvillig till att be om hjälp var på grund 

av en personlig tragedi tidigare i livet, då han förlorade sin partner och ägg (vilket 

inträffade i filmen Hitta Nemo, föregångaren till Hitta Doris). Detta gjorde att han var 

väldigt inåtvänd och rädd att förlora det han hade kvar, sonen Nemo. En känsla av misstro 

mot världen hade skapats. Doris bad konstant om hjälp och hade väldigt dålig självkänsla. 

Doris spenderade mycket tid med att utförligt och känslosamt be om hjälp. Det sker i 

princip genom hela filmen och vid flertalet tillfällen. 

 

Trolls 

Premissen i Trolls var att ett antal troll hade rövats bort av Kocken, den onda bergen som 

ska tillaga trollen för Kung Brosk jr., varpå Poppy, utan att tveka, bestämde sig för att 

rädda dem. Hennes pappa menade dock att det är “omöjligt” för Poppy att rädda trollen 

själv. I stället för att bege sig iväg själv, eller att något eller några andra troll erbjöd sig 

att hjälpa henne, vände sig Poppy till Kvist och bad honom om hjälp. Att hon bad om 

hjälp skedde hastigt och utan större eftertanke. 
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Zootropolis 

Judy behövde Nicks hjälp trots att hon var en stark och självständig individ, medan Nick 

inte porträtterades som en individ som aktivt bad om hjälp. Däremot förekom det att de 

räddade varandra i actionladdade scener. Vid två tillfällen bad Judy Nick om hjälp. Hon 

utpressade honom sedan att faktiskt hjälpa henne eftersom att han egentligen inte ville 

eller hade något intresse av att göra det. Men initialt hade hon inga problem alls att fråga 

honom, en småkriminell svindlare som hon endast mött en gång förut om hjälp på ett 

ogenerat sätt. Senare efter att hon återvänt från att ha “gett upp” och återkommit till staden 

med en ny insikt i fallet bad hon Nick om hjälp. Denna gången vägrade han också. Hon 

bad då genuint om ursäkt och medgav hur dum hon vart. Han godtog ursäkten och hjälpte 

henne.  

 

 

Kvinnor och män gestaltas i olika kläder och attribut 
 

Den här kategorin handlar om hur manliga och kvinnliga huvudkaraktärer framställs 

estetiskt genom kläder, färger och andra attribut, exempelvis ögonfransar, ögonbryn, 

fjädrar och hår. I fem av sex filmer, Angry Birds, Bling, Insidan ut, Trolls och 

Zootropolis, observerades sådana skillnader mellan de kvinnliga och manliga 

huvudkaraktärerna.  

 

Angry Birds 

Karaktären Red var helt röd, hade stora tydliga ögonbryn och hade oftast ett ganska 

aggressivt utseende. Tydligt maskulina drag då hans kroppsform inte var lika slank som 

Matilda och Stellas. Red hade endast två små fjädrar på huvudet som påminde om en tofs, 

det gav ett vild eller en ovårdad känsla. Matilda var vit, rosa och svart till färgen och var 

ganska uppklädd med tydligt markerade ögonfransar som gav ett feminint intryck. Hon 

hade små ögonbryn samt fjädrar på huvudet som speglade stylat hår. Även stjärtfjädrarna 

gav ett elegant eller uppklätt intryck. Matildas ansiktet hade röda cirklar som antydde 

rodnad. Hon använde väldigt mycket eleganta kroppsrörelser när hon talade och 

kommunicerade. Stella var slank, till färgen rosa. Hon var inte alls lika fyrkantig som 
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Red. Hennes ögonfransar var tydliga men ögonbrynen var mindre och nättare. På huvudet 

hade hon ett antal fjädrar som gav intrycket av en medveten frisyr. 

 

Bling 

Sam bar en sorts orange arbetsoverall under större delen av filmen. Han hade kort hår. 

Sue hade en kort kjol när hon arbetade som reporter, men även under en sekvens där Sam 

skulle fria till henne. När hon inte arbetade hade Sue smala, trånga byxor och en trång 

tröja. Sue var smal, vilket även Sam var, men han gav på grund av arbetsoverallen inte 

ett lika smalt intryck som Sue gjorde. Sues kroppsformer framhävdes på ett sätt som inte 

gjordes med Sams. 

 

Insidan ut 

Huvudpersonen i Insidan ut var Jenny, den unga tjejen vars hjärna huserade Hjärnkontoret 

och de fem känslorna, Glädje, Vemod, Avsky, Ilska och Rädsla. För att notera skillnader 

i utseende mellan män och kvinnor krävs det något att jämföra med. I filmen fanns det 

ingen manlig huvudperson som spelade mot Jenny, med undantag av hennes pappa och 

andra biroller. Om jämförelsen görs mellan Jennys utseende och dessa roller, 

tydliggjordes inga noterbara skillnader såsom tydliga skillnader i färger på kläder. Jenny 

hade även byxor och tröja, inte exempelvis kjol. Däremot framställdes åtminstone fyra av 

Jennys fem känslor olika beroende på om de skulle representera en manlig karaktär eller 

en kvinnlig. Glädje, den ledande och drivande karaktären bland känslorna (det vill säga 

den karaktär som mest aktivt driver handlingen framåt), hade en grön klänning och kort, 

blått hår. Det är möjligt att hon även hade läppstift, om än subtilt. Avsky hade en 

mörkgrön klänning, scarf, långt hår, läppstift och långa ögonfransar. Hon såg “stylad” 

och festlig ut. Vemod var däremot mer neutral. Hon hade byxor, polotröja, glasögon och 

en sorts pagefrisyr. De två känslorna som skulle representera manliga karaktärer hade 

båda typiskt manliga kläder. Ilska hade byxor, skjorta och slips, medan Rädsla använde 

byxor, skjorta, en rutig väst och en fluga. Ingen av karaktärerna hade någon form av smink 

eller långa ögonfransar. Vad gäller kroppsbyggnad var både Glädje och Avsky smala, 

medan Vemod var rundare. Ilska var rund, medan Rädsla var väldigt smal. Det fanns 

således en variation kroppsbyggnadsmässigt. 

 

Trolls 
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I Trolls framställdes Poppy som rosa, med tydliga, lite längre ögonfransar. Hon hade även 

kjol. Kvist, som var gråblå, använde byxor och hade inte längre ögonfransar. Däremot 

hade både Poppy och Kvist en likadan frisyr. Det fanns således en tydlig likhet i 

framställningen, samma “stil”, samtidigt som det fanns genusstereotypiska skillnader i 

och med Poppys rosa färg och kjol och Kvists blå färg och byxor. 

 

Zootropolis 

Judy Hopps var smal, hade grå päls, rosa nos och lila ögon. Hon var ofta klädd i 

polisuniform. När hon hade civila kläder var dessa en flanellskjorta i rosa linjerad med 

röda streck samt upprullade ärmar. Hennes byxor var blåa jeans samt en beige solhatt. En 

annan utstyrsel hon hade på sig i det civila var kortärmad t-tröja i vit/ljusblå färg och rosa 

på den nedre delen av den med tillhörande svarta byxor. Nick Wilde var smal och lång. 

Hans päls var röd och vit han hade stora öron. Han var klädd i en ljusgrön hawaiiskjorta 

och hade en mörklila slips med röda och blå streck på. 

  

De atletiska tjejerna 
 

Denna kategori handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna framställdes som atletiska, 

det vill säga de var fysiskt aktiva genom rörelse, hoppande, springande, kämpande och 

dylikt. Vi observerade detta i fyra av de sex filmerna, Hitta Doris, Insidan ut, Trolls 

och Zootropolis. 

 

Hitta Doris 

Doris var väldigt atletisk. Hon simmade väldigt snabbt, gillade fart och hoppade från 

vattenkälla till vattenkälla. Karaktären var tydligt fysiskt aktiv och snabb. 

 

Insidan ut 

Redan i början av filmen, när Jenny var liten, betonades att Jenny var intresserad av att 

åka skridskor och att spela ishockey. Hon växte upp i Minnesota - en stad känd för att ha 

kalla, isbeklädda vintrar - och spelade i ett av stadens knattelag. När Jenny flyttade till 

San Francisco prövade hon att spela i ett av stadens lag. Ishockey var en central del av 

Jennys person, det var en “kärnminne”, därav “Hockeyön” i hennes hjärna. Vid andra 

tillfällen i filmen demonstrerades Jennys atletiska personlighet, exempelvis när hon åkte 
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ner för ett trappräcke. Jenny framställdes som en “vanlig tjej”: hon gick i skolan, hon 

kände glädje och ledsamhet, hon kände sig ensam, hon var den nya eleven på skolan och 

så vidare. Genom betoningen på hennes stora ishockeyintresse, och att hon aktivt spelade 

ishockey i ett lag, och att hon var en “vanlig tjej”, kopplades dessa två aspekter av Jennys 

person ihop. Att spela ishockey var något som vem som helst, oavsett genus (eller andra 

delar av en individs person), kunde göra. 

 

Trolls 

Poppy var väldigt fysiskt aktiv: hon sprang, hoppade och kämpade, både under ett antal 

sångmontage och på olika sätt mot faror (och använde då sitt atletiska sätt). Denna sida 

av Poppy var ett tydligt tema genom hela filmen. En parallell kan dras till exempelvis 

Fiona i Shrek 2. Precis som Fiona var Poppy atletisk och fysiskt tuff, men samtidigt 

framställdes båda dessa karaktärer, Poppy och Fiona, som på något sätt beroende av män 

i deras göranden. Fionas tuffhet och självständighet ledde i slutet primärt till att hon fick 

mannen (Shrek) – ett form av beroende narrativt sätt - medan Poppy, trots sin fysiska 

tuffhet och atletiska sida, var beroende av Kvists hjälp vid några för filmens berättelse 

avgörande tillfällen. 

 

Zootropolis 

Judy Hopps var en karaktär som var väldigt atletisk. Hon var liten i förhållande till de 

andra djuren på polisakademin och det var just hennes atletiska och akrobatiska förmågor 

som gjorde att hon klarade sig igenom utbildningen tillsammans med sin optimism såväl 

som dedikation. I ett montage på polisakademin betonades att Judy aktivt tränade även 

på kvällarna.  Judy var en fysiskt aktiv karaktär som sprang, hoppade och slogs. 

 

 

Alla räddar alla - men genus avgör ibland vid narrativt 

viktiga scener 
 

Denna kategori handlar om vilka huvudkaraktärer som räddar vilka karaktärer. Det som 

observerades var att alla räddar alla, men att somliga av de manliga huvudkaraktärernas 

räddande handlingar var avgörande vid scener som var viktiga, eller avgörande, för den 

fortsatta berättelsen. Fyra av sex filmer har listats under denna kategori, Hitta Doris, 

Insidan ut, Trolls och Zootropolis.  
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Hitta Doris 

Doris räddade den manliga bläckfisken Ingvar när de hamnat i problem genom att hon 

tog ledningen och agerade. Vilket gjorde att de båda två faktiskt klarade sig. Marvin var 

först fram för att rädda sin son Nemo i en scen där en bläckfisk anfallit Nemo, Marvin 

och Doris. Däremot var också Doris snabbt framme och hjälpte Marvin i denna scen efter 

att han hunnit fram till sin son. 

 

Insidan ut 

Bing Bong, en rosa karaktär som var en blandning av olika djur, har en manlig röst och 

kan således tolkas som en manlig karaktär. Han räddade Glädje och Vemod vid ett par 

tillfällen, varpå ett kan tolkas som narrativt centralt. Glädje och Bing Bong var fast på 

botten av minneslavinen, där “inget” kan tas sig upp igen. Bing Bong och Glädje hittar 

en gammal raket, vilken de använde för att försöka ta sig upp ur lavinen. Efter många 

försök insåg Bing Bong att de endast kunde ta sig upp om han offrade sig själv - vilket 

alltså gjorde raketen mindre tung - och blev kvar i lavinen. Även Glädje och Vemod 

räddade dock Bing Bong vid andra tillfällen, likaså måste det betonas att det var en central 

del av filmens handling att Glädje och Vemod skulle rädda Jenny genom att hon återfick 

sitt ursprungliga känslomässiga tillstånd, där alla känslor utgjorde en del av henne 

(eftersom Glädje och Vemod försvunnit ur Hjärnkontoret återstod endast tre känslor). 

Även Avsky, Ilska och Rädsla räddade Glädje och Vemod, och därigenom Jenny. 

 

Trolls 

Efter ett utförligt sångmontage räddade Kvist Poppy när hon fastnade i spindelns nät och 

var på väg att ätas upp, likaså räddade Kvist både Poppy och övriga troll i slutet av filmen 

när Poppy gav upp. Han räddade dem genom att avsäga sig sin olycka och “gråhet” och 

lyfte Poppy och trollen genom sin förvandling och sång. Detta var en för filmen 

avgörande räddande handling. Även Poppy räddade andra karaktärer, exempelvis Bridget 

i slutet av filmen. Bridget räddade trollen genom att hjälpa dem att fly (och undvika att 

ätas upp), varpå kocken, den onda bergern och antagonisten, beordrade att Bridget skulle 

dödas. Poppy ledde då trollen för att rädda Bridget. Till skillnad från Kvist hade inte 

Poppy en räddande handling som var lika avgörande för berättelsen som Kvists lyftande 

av Poppy och trollen. 
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Zootropolis 

Judy räddade Nick i en actionscen. I en senare scen gjorde Nick samma sak och utsatte 

sig också sig själv aktivt för fara för att rädda Judy. Nick räddade också Judy i den 

benämningen att han såg till att hon faktiskt fick sina utlovade 48 timmar att lösa fallet 

på då polischefen försökte kräva hennes avgång redan efter 38. Hade Judy inte fått hjälp 

hade hon blivit av med sitt jobb och förlorat allt hon byggt mot och drömt om. En tolkning 

är att även om Nick blir räddad av Judy i en actionscen räddar Nick, Judy i för filmen 

viktiga punkter. Båda scenerna där Nick räddar Judy är direkt avgörande för filmens 

fortsatta berättelse. 

 

 

Förekomsten av tydliga kvinnliga ledare 
 

Denna kategori avser att det i fyra av de sex filmerna, Hitta Doris, Insidan ut, Trolls 

och Zootropolis, fanns tydliga kvinnliga ledargestalter. Detta innebär inte att det inte 

fanns manliga ledargestalter, men i denna kategori har fokus placerats på de kvinnliga 

eftersom ledarskap är en traditionellt maskulin egenskap (bilaga 1). Med ledare åsyftas 

att en person ledde en eller flera andra individer. 

 

Hitta Doris 

Doris var till en början otroligt osäker som individ men mot slutet av filmen började hon 

att ta ledningen och genom hennes ledarskap klarade de sig över hinder. Detta var dock 

ingen egenskap som hon hade från början utan det var någonting som hon tillägnade sig 

under filmen.  

 

Insidan ut 

Jenny porträtterades inte som en ledare, men inte heller som en icke ledare. Det var inte 

en del av berättelsen. Det kvinnliga ledarskapet kom snarare till uttryck i Glädje, som 

onekligen var ledaren bland känslorna. När hon och Vemod befann sig utanför 

Hjärnkontoret, i olika delar av Jennys hjärna, var det Glädje som ledde och försökte hitta 

lösningar på ett konsekvent sätt. Även Avsky antog en form av ledarroll när endast hon, 

Ilska och Rädsla var kvar på Hjärnkontoret, i synnerhet genom att ha en mer icke explicit 
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framtoning än Ilska, som lätt blev just arg, och Rädsla, som lätt blev rädd och uttryckte 

rädslan tydligt. 

 

Trolls 

Poppy var onekligen ledaren, trots att hon fick hjälp av Kvist och andra troll. Det var 

Poppy som var den drivande huvudkaraktären genom att bege sig iväg för att rädda trollen 

som hade tillfångatagits. 

 

Zootropolis 

Judy Hopps var en karaktär som redan som ung framställdes som någon som stod i 

centrum. Under en teater i början av filmen hade hon mycket av dialogen. I anknytning 

till den scenen räddade hon några barn undan mobbaren Gideon Grey. Senare var hon en 

tydlig ledargestalt när hon och Nick Wilde försökte att lösa ett fall i staden Zootropolis 

efter att hon blivit polis. 

 

 

Hur manliga karaktärer kunde bete sig otrevligare än 

kvinnliga 
 

Den här kategorin handlar om att manliga och kvinnliga huvudkaraktärer hade möjlighet 

att bete sig på olika sätt i bemötandet av andra individer. I fyra av de sex filmerna, Angry 

Birds, Hitta Doris, Trolls och Zootropolis, observerade vi en tendens att kvinnliga 

huvudkaraktärer var mer sympatiska och snälla gentemot vänner såväl som främlingar än 

vad de manliga huvudkaraktärerna var. De manliga var snarare otrevligare än de kvinnliga 

huvudkaraktärerna.  Detta innebär inte att de kvinnliga karaktärerna inte kunde bete sig 

sämre mot andra individer, utan att det just fanns en större tendens bland de manliga. 

Bland männen var det vanligare som en initial handling i en situation medan kvinnorna 

var otrevliga som svar på tal om något. 

 

Angry Birds 

Red var en karaktär som förolämpade, skämtade eller irriterade såväl vänner som 

främlingar samtidigt som Red hade tydliga våldstendenser och använde sig av fysisk 

konfrontation vid flertalet tillfällen. I stark kontrast stod två av de mer framträdande 

kvinnliga rollerna Stella och Matilda. En tidig scen i filmen precis efter att Red blivit 
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dömd av domstolen till ilske-terapi gestaltades genom att Red kraftigt slog upp portarna 

från domstolen vilket kastade en fågel aningen mindre än Red bakåt eftersom denna stod 

på andra sidan porten. En annan fågel som gick förbi, kollade skrämt mot Red medan han 

skyndade förbi.  Red stormade ut. Kameran var riktad snett underifrån vilket gav 

en känsla av kraft och auktoritet när Red bestämt tågade ut med kraftiga steg. En djup 

frustrerad suck lämnade hans lungor. Hans blick var ilsken och fokuserad. Medan han 

rörde sig ropade fåglar på sidorna glatt efter honom på ett snällt och välkomnande sätt. 

Han svarade korthugget och sarkastiskt. Plötsligt svängde kameran och Stella kommer in 

i bild. Detta var första mötet med henne, en av de mer framträdande kvinnliga rollerna. 

Red tonade nu upp sig då han stod mitt i bild, precis framför kameran. Stella var inklämd 

på sidan. Hon rosa, glad, stylad. Han röd, bitter, och ilsken. Hon kollade mot honom. 

Tonen och uttrycket förmedlade lycka och glädje när hon sade “Oh tjena Red vad härligt 

det är att se dig!”. Han kollade mot henne, snett bakåt, det var en väldigt bitter och arg 

blick innan han sarkastiskt och korthugget svarade “Önskar jag kunde säga detsamma”. 

Vilket gav intrycket av ett okänsligt bemötande. Hennes blick förvreds med ens, hon 

huttrade fram ett “Oh”. Uttrycket förmedlade med ens förvåning och ledsamhet. Scenen 

speglade Reds irritation och ilska över beslutet i domstolen men var endå väldigt tydlig i 

hur den förmedlade en kraftfull man som bemötte alla, oskyldiga eller inte till hans de 

med ilska, sarkasm och distans. Matilda var harmonisk och icke konfrontativ. I första 

mötet med Matilda var hon väldigt glad och sprallig över att träffa Red medan han var 

avvaktande. I direkt anslutning till deras möte leddes Red till ett rum där han träffade 

andra som också likt han gick på terapi. När han glatt blev presenterad av Matilda sade 

Red “Hej fåglar som jag inte kommer att lära känna”. En tolkning kan göras att det var 

de kvinnliga karaktärernas roll att vara omhändertagande och dämpa den manliga 

huvudkaraktärens negativitet. Detta liknar således en av de traditionellt feminina 

egenskaperna där kvinnan ska vara omhändertagande och empatisk. 

 

Hitta Doris 

Karaktären Doris var i motsats till Marvin sällan taskig med vilja. Marvin var generellt 

ganska negativ i bemötandet medan Doris stod i kontrast som glad, uppspelt, och snäll 

när hon interagerade med andra karaktärer. Doris var en individ som ofta och gärna 

hälsade på nya personer. En scen som utspelade sig i direkt anslutning av att Doris, 

Marvin och Nemo blivit jagade av en jättebläckfisk började med att Doris simmade i 

panik. Hon var märkbart rädd. Samtidigt ropade Marvin åt henne att lugna sig, att de inte 
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var jagade längre. Hon utropade en fråga om han var säker på det. Hon hade virat in sig i 

plastskräp som Marvin höll sig fast i och drog Nemo med sig samtidigt. Plötsligt 

kraschade de rakt in i ett hinder och separerades.  Endast Doris skrik hördes. Scenen var 

virrig, panikartad och Marvin tycktes lugnare i kaoset än Doris. Han hanterade det bättre. 

Efter att de separerat lämnades endast Doris kvar i bild. Kameran zoomade ut. Vattnet 

var mörkt och alger omgav henne. Doris såg nu mycket liten ut. Något som förstärkte 

intrycket av hjälplöshet när hon började prata förvirrat och repetitivt likt ett mantra 

“Charlie, Jenny var är ni” vilket var namnet av hennes föräldrar. Hon var förvirrad och 

insåg att hon kommit på deras namn. Vände sig sedan om för att berätta för de andra (Som 

hon glömt flög iväg när de krockade) att hon kommit på sina föräldrars namn. Kameran 

vändes mot Marvin och Nemo. Marvin höll om Nemo som blivit tilltufsad efter attacken 

av bläckfisken. Kameran riktades återigen mot Doris som blivit riktigt chockad. Hennes 

uttryck var nästan extremt. Hon hoppade fysiskt bakåt av detta.  "Kära nån då Nemo är 

du okej?" Samtidigt som hon sade det rörde hon sig fram mot Marvin och Nemo för att 

hjälpa till. Marvin var synbart irriterad när han svarade “Inte nu Doris, snälla” betoningen 

låg på det första. Det sista ordet snälla, kom först efter en paus. Marvin riktade ett öga 

mot henne sen tillbaka mot Nemo, detta återupprepas en gång. Marvin rörde sin kropp 

avvisande mot henne. Doris gled bort i vattnet och börjar simma iväg. Förvirrat och 

desperat började hon tala rakt ut medan hon rörde sig bort. “Nemo, nemo nemo förlåt mig 

okej, förlåt mig”. Hon simmade en kort bit men vände sedan om. Hon hade glömt att hon 

precis blivit avvisad. Återigen blev hon shockad, hon höll en fena över munnen och 

ropade ut “Men kära nån då”. Hon skyndade sig återigen fram mot de och repeterade det 

första hon sagt “Kära nån då Nemo är du okej?” Marvin svarade med en irriterad ton "Inte 

nu sa jag du har gjort nog redan" samtidigt som han knuffade bort henne med en av sina 

fenor. Denna gången mycket mer aggressivt. "Har jag, oj då? Jag kan fixa det. Jag lovar, 

jag hämtar hjälp" svarade hon desperat. "Vet du vad du kan göra Doris? Du kan vänta där 

borta, vänta där borta och glöm allt. Det är ändå det du är bäst på " Svarade Marvin 

avvisande, irriterande. Marvin tittade på henne nu, han vände hela sin kropp och stirrade 

på henne. Det var tydligt att Doris var väldigt skärrad, att hon inte riktigt hade koll på vad 

som skedde. Men också att hon inte menade illa. En tolkning kan vara att det var Marvins 

roll i filmen att driva fram konflikt genom ett mer traditionellt maskulint uttryck. Marvin 

hanterar kaoset mycket bättre än Doris. Marvin tycks anta mer traditionellt maskulina 

reaktioner medan Doris tvärtom tar mer traditionellt feminina. Samtidigt avslutas hela 

scenen med att de skiljs och att Doris blir sårad över att ha blivit avvisad av honom. 
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Trolls 

Ett genomgående tema i Troll var den manliga huvudkaraktären, trollet Kvist, och hans 

negativa personlighet. Medan Poppy i början av filmen framställs som glad och snäll mot 

övriga troll, var det första intrycket av Kvist att han var otrevlig, negativ och cynisk. Efter 

att ett sångmontage som utfördes av Poppy och många av de övriga trollen i trollbyn 

avslutades, kunde vi höra ett “sarkastiskt klappande” från en enstaka individ utanför bild. 

Ett klappande är ofta ett tecken på uppskattning, men det kan även vara just ett sarkastiskt, 

negativt klappande vars syfte möjligen skulle kunna tolkas som förnedrande. Det visade 

sig vara Kvist som klappade. Han påpekade att deras sång kunde dra till sig berger, de 

stora, onda trollen som hade för avsikt att äta små troll för att erhålla lycka. Genom i 

synnerhet den första halvan av filmen betonades Kvists negativa bemötande av andra troll 

eller gestalter. Mycket av denna negativitet riktades mot Poppy eftersom det var hon och 

Kvist som slog följe och det var deras relation som en stor del av berättelsen handlade 

om. 

 

Zootropolis 

Judy Hopps var en sympatisk individ som i kontrast till Nick Wilde inte använde sig av 

förolämpningar eller skämtade på andras bekostnad om hon inte blivit provocerad först. 

Medan Nick gärna gjorde det oavsett. Judy kunde bemöta påhopp med hårda ord och 

förolämpningar men gjorde det inte lika mycket eller lättvindigt som Nick. 

 

 

Kärleksuttryck mellan kille och tjej 
 

Denna kategori handlar om att det fanns en form av kärleksrelation mellan en manlig 

huvudkaraktär och en kvinnlig huvudkaraktär. Vi observerade detta i fem av de sex 

filmerna, Angry Birds, Bling, Insidan ut, Trolls och Zootropolis. Denna 

kärleksrelation behöver inte nödvändigtvis ha varit en del av filmen från början till slut, 

utan kan ha utvecklats under filmens gång. Med kärleksrelation avses en fokus på kärlek 

och/eller romans, oavsett om det är ett genomgående tema i filmen eller något som 

utvecklas under filmens senare hälft och endast betonas i denna senare hälft.  
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Angry Birds 

Filmen berörde inte detta som ett huvudtema men det fanns ändå med i filmen. Matilda 

uttryckte känslor för en av eleverna Terrence. En elev som hon tidigare vart rädd för men 

vid en lektion målade han en tavla som föreställde dem båda och som hon visade 

uppskattning för att ha fått. Tavlan antydde en emotionell koppling mellan de två. Det 

uppvisades precis innan filmen slutade att dem fick varandra. 

 

Bling 

Hela filmen handlade om kärlek mellan kille och tjej: Sue och Sam och deras 

äktenskapsavsikter (samt Oscars trånande efter Katherine, vilket manifesterade sig som 

obesvarad kärlek från Katherines sida), även i slutet. Hela filmens handling drevs på 

genom att giftermålsringar blandades ihop. Filmen började med att Sue och sam lekte, 

som barn, och deras relation betonades direkt. De brottades, och Sam hade något i handen. 

Katherine kom mitt i leken, i brottningen (hon var släkt med Sue), och Sam visade saken 

i handen, vilket var “ringen” från läskburk. Katherine sade, på ett sarkastiskt sätt, att det 

var en äktenskapsring. Sam verkade skämmas. Katherine betonade att den som vill gifta 

sig med Sue måste vara en stor man som ger stora, bra presenter, det vill säga inte 

läskringar. Redan här cementerades det genomgående kärlekstemat i filmen. 

 

Insidan ut 

Även om det saknades ett mer utförligt, genomgående kärlek mellan kille och tjej-tema, 

berördes likväl temat i delar av filmen. I slutet av filmen träffade Jenny en kille som hon 

gick förbi - han blev stum när han såg en tjej - likaså påpekades det i Hjärnkontoret att 

Jenny var på väg in i puberteten. Det fanns även en ”snygg fantasikille” i Jennys hjärna, 

vilket skulle representera något som hon hade i tankarna. 

 

Trolls 

Poppy var intresserad av trollet Bäck, men Bäck svek trollen och allierade sig med de 

onda bergerna (som dock blev goda i slutet). Poppy och Kvist utvecklade under filmen 

sin relation, och kärlekstemat tydliggjordes mer och mer efter halva filmen. Kvist återfick 

sin färg och optimism genom Poppy - när han räddade henne och trollen - och i slutet 

kramas de. Det är då filmen slutade.  

 



 

44 

 

Zootropolis 

Kärlek var inte ett stort tema i filmen däremot slutade det med att Judy och Nick blev ett 

par. I en tidigare scen lade Judy sin hand på Nicks bröstkorg på ett ömt sätt i en emotionell 

scen. Nick kunde inte riktigt hantera det och skämtade bort situationen. I slutet av filmen 

erkände Judy sin kärlek till Nick. Dom två hade precis blivit utskickad på uppdrag. Nick 

var nu polis. Judy körde den stora polisbilen, Nick satt i sätet bredvid avslappnad och 

slickade på en klubba. Han frågade om alla kaniner körde bil lika dåligt eller om det bara 

var hon. Judy tvärnitade bilen i svar på det skämtet. Han fick klubban i ansiktet och hon 

sade sarkastiskt att hon var ledsen. Nick blev chockad av den tvära inbromsningen. Men 

stämningen var god. Scenen avslutas med att Nick gör påståendet att hon vet att hon älskar 

honom. Hon svarade sarkastiskt först, och frågade rakt ut om hon verkligen gjorde det. 

Sedan svarar hon direkt att ja, ja det gör hon. 

 

 

Relationer med problem, men som sedan ofta utvecklas till 

det bättre 
 

Denna kategori åsyftar hur den manliga huvudkaraktären och den kvinnliga 

huvudkaraktären hade en relation som på något sätt hade problem, eller var 

dysfunktionell, men som under filmens gång utvecklas till det bättre. Med problem 

åsyftas verbalt bråk, regelbunden irritation mellan karaktärer eller fördomar mellan 

karaktärer. Detta observerades i fyra av de sex filmerna, Bling, Hitta Doris, Trolls och 

Zootropolis.  

 

Bling 

Relationen mellan Sam och Sue var ansträngd just eftersom Sam inte kunde fria till Sue 

på ett korrekt sätt. Han var, enligt Sue, “omogen”. Det bråkade vid flera tillfällen, bland 

annat efter Sams misslyckade frieri under den romantiska träffen. I slutet blev deras 

relation god, efter Sams hjältemod och frieri. 

 

Hitta Doris 

Doris blev utskälld av Marvin vilket ledde till att hon kom bort. Det innebar att Marvin 

tillslut fick skuldkänslor över detta, deras relation blev i slutändan bättre. Samtidigt var 

det oklart om deras relation någonsin faktiskt var särskilt skadad. Det problematiska i 
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deras relation var att Marvin i mångt och mycket fungerade som en övervakare. Någon 

som var tvungen att ta ansvar för Doris på grund av hennes minnesförlust vilket tycktes 

påfrestande. 

 

Trolls 

Poppys kärlek, Bäck, rövades bort av Kocken i början av filmen. Då fanns det inget 

problem med deras relation. När det senare tydliggjordes att Bäck hade allierat sig med 

bergerna, förstördes relationen med honom och Poppy. Relationen mellan Poppy och 

Kvist var den som mest fokus låg på, och den var väldigt ansträngd i första halvan av 

filmen. Den utvecklades dock under filmen och i slutet var den bra.  

 

Zootropolis 

Till en början agerade Judy Hopps med fördomar mot Nick Wilde och deras relation 

byggdes till en början på utpressning för att få Nick att hjälpa henne. Någonting som 

senare utvecklades till en genuin vänskap. Karaktärerna munhöggs mycket. Vid ett 

tillfälle sade Nick upp bekantskapen med Judy efter att hon gjort ett uttalande till media 

där hon valde sina ord fel. Någonting som blev en stor spricka i deras relation som senare 

överbyggdes.  

 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

Kategorierna har gett upphov till tre teman, vilka har utgjort en röd tråd genom 

resultatdelen. Majoriteten av kategorierna faller således in under dessa tre teman. Det 

första temat som har tydliggjorts var hur de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna 

användes i framställningen av motsatser. Exempelvis genom att de manliga och kvinnliga 

karaktärerna uppvisade olika känslouttryck och hade olika fysiska attribut, vilka användes 

för att betona att det manliga och kvinnliga var motsatser. Det andra temat var hur 

genusuttrycken kan ha förändrats, samtidigt som framställningen av män och kvinnor 

likväl baserades på att man tillskrev män och kvinnor diverse genusstereotypiska 

egenskaper eller handlingar. Exempel på detta var hur flera av de kvinnliga karaktärerna 

kunde vara atletiska och självständiga, samtidigt som de var i behov av hjälp i olika 

narrativt centrala scener. Det tredje var om kärlek, relationer och problem, vilket åsyftar 
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hur den relationella aspekten av de manliga och kvinnliga karaktärerna gavs vikt. Detta 

visade sig bland annat i hur kärleksrelationen mellan den kvinnliga och manliga 

karaktärerna ofta betonades i filmerna, samtidigt som deras relation hade problem i form 

av exempelvis munhugg och verbalt bråk. 
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Diskussion 
 

I denna del kommer resultatet att diskuteras i relation till tidigare forskning, den teoretiska 

bakgrunden och problemformuleringen. Först inkluderas en metoddiskussion. Därefter 

följer en resultatdiskussion baserad på de tre teman som har identifierats som “en röd 

tråd” genom de olika kategorierna: “Motsatser” och “Genusuttryck förändras men 

genusstrukturer består” och “Kärlek, relationer och problem”. I dessa tre teman lyfts 

diverse intressanta aspekter av resultatet fram och diskuteras. Under rubriken 

“Fritidshemmets undervisning och praktiska exempel på värdegrundsarbete” 

problematiseras fritidshemmets syfte i relation mot de didaktiska valen fritidshemsläraren 

tvingas göra, likaså diskuteras praktiska exempel på värdegrundsarbete. Avsnittet 

avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 
 

En enkät (se bilaga 3) användes för att samla in underlag för vilka filmer som skulle 

analyseras. Vi bedömde att sättet som vi gjorde det på skulle generera seriösa svar, men 

det finns givetvis en möjlighet att vissa svar kom från individer som inte alls hade arbetat 

på fritidshem. Även om var fallet förekommer dessa filmer (som har utgivits 2015 och 

2016) sannolikt i många elevers vardag. Om studien hade gjorts om skulle man eventuellt 

ha kunnat skicka ut enkäten till fritidshemslärare i diverse fritidshem i Mellansverige, för 

att på detta sätt få ett större underlag för filmval. Enkäten gav en inblick i det stora urval 

av filmer som visas på fritidshem. Enkäten var väldigt enkel, men det fanns för denna 

studie inget behov av en mer utförlig enkät med fler frågor. Möjligen hade fler frågor och 

en ”större” enkät inneburit färre respondenter. Enkäten som användes kunde 

respondenterna svara på fort. 

 En kvalitativ innehållsanalys utfördes på de sex filmerna. En kvalitativ 

innehållsanalys fungerade väl för att svara på undersökningens frågor och syfte. Däremot 

var vi båda nya till den här typen av undersökning. I efterhand skulle vissa saker 

eventuellt ha kunnat gjorts på ett annat sätt, exempelvis hur kategorierna indelades. Det 

skulle ha varit möjligt att dela in varje film i egna kategorier och sedan, utifrån alla 
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kategorier, hitta gemensamma teman för alla filmer. Skulle detta varit bättre? Det är svårt 

att dra någon slutsats om det, men det är ett möjligt alternativt tillvägagångssätt. Vi skulle 

också kunna haft mer tid kvar att spenderat på fördjupade analyser eftersom endel tid 

försvann på att fördjupa oss hur en innehållsanalys skulle utföras och hur resultatet skulle 

redovisas. Det är möjligt att resonera att färre filmer skulle kunna ha inneburit ännu 

djupare analyser. Samtidigt gav det nuvarande antalet filmer möjlighet att svara på 

undersökningsfrågor och syfte på ett mer generaliserbart sätt. Färre filmer hade eventuellt 

inneburit att det hade varit ännu svårare att dra några slutsatser kring mönster, trots att det 

även går att argumentera för att sex filmer även det är för få filmer för att dra en definitiv 

slutsats. Vi bedömde dock att det är tillräckligt många filmer för att skapa någon form av 

uppfattning om hur genus framställs i aktuella filmer.  

 

Resultatdiskussion 
 

Tema: Motsatser 

 

Resultatet av analysen visar att män och kvinnor gestaltas som motsatser till varandra. 

Detta är ett genomgående tema. Resultatet stämmer således överens med tidigare 

forskning och analyser av animerade filmer samt bilderböcker, vari detta 

motsatsförhållande mellan män och kvinnor, det manliga och det kvinnliga, tydligt 

illustreras (se exempelvis Elizabeth England, 2011; Do Rozario, 2004). Att göra män och 

kvinnor till motsatser, genom yttre attribut, handlingar eller känslouttryck, har historiskt 

varit ett genomgående sätt att definiera det manliga och det kvinnliga (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008).  

I kategorin “Kvinnor och män gestaltas i olika kläder och attribut” framgår det att 

kvinnor och män ofta framställs i direkt motsats. Eriksson och Göthlund (2012) påpekar 

att kvinnor lär sig värdera sig själv genom utseendet i högre grad än män, likaså att 

kvinnor och män framställs olika, vilket har inneburit att motsatser ofta har framhävts. I 

exempelvis Angry Birds var det också tydligt att de kvinnliga huvudkaraktärerna var mer 

stylade och att mer fokus lades på deras utseende medan den manliga huvudkaraktären i 

stället ger ett vilt och något ovårdat intryck. Ett attribut som tydligt visade att de kvinnliga 
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fåglarna skiljde sig från de manliga var hur deras ögonfransar och ögonbryn framställdes. 

Varför hade de kvinnliga fåglarna långa, kurvade ögonfransar medan männen inte hade 

det utan, utan snarare hade tjocka ögonbryn som gav ett aggressivt intryck? Varför var 

det inte tvärtom? Det ter sig som att genustereotypiska konventioner är framträdande i 

hur karaktärerna i Angry Birds har framställts, och även i övriga filmer. Som exempel 

framställdes Poppy (Trolls) som ett rosa troll med klänning, medan den manliga 

huvudkaraktären, Kvist, var gråblå med byxor. De hade även väldigt olika personligheter, 

vilka speglades i de yttre attributen. Tidigare forskning har visat att ett vanligt sätt att 

framställa motsatser genom har just varit genom de yttre, fysiska attributen (Do Rozario, 

2004). Flera andra kategorier ger uttryck för att kvinnor och män framställs som 

motsatser, däribland “De optimistiska kvinnorna de cyniska männen”. Ett exempel som 

är intressant från den kategorin är Hitta Doris. Doris är en otroligt optimistisk karaktär, 

medan Marvin står i stark kontrast som cynisk. Doris har dock något av en 

beroendeställning gentemot honom på grund av sina minnesproblem, varför hon ständigt 

tvingas förlita sig på andra individer för att klara sig. Hon litar inte enbart på främlingar 

för att hon är optimistisk, utan för att hon måste. Motsatstemats tydlighet, och faktum att 

temat inte tycks problematiseras i filmerna i sig, är således problematiskt. Ett intryck som 

kan ges är att män och kvinnor, de manliga och kvinnliga karaktärerna, är inneboende 

olika. 

Tema: Genusuttryck förändras men genusstrukturer består 

 

Det andra temat åsyftar hur diverse genusuttryck har förändrats, samtidigt som 

framställningen av män och kvinnor likväl baserades på att man tillskrev män och kvinnor 

diverse genusstereotypiska egenskaper eller handlingar. Analyserna tydliggjorde att var 

fallet i majoriteten av filmerna. Ett exempel på detta var den kvinnliga karaktären Poppy 

från Trolls. Hon var atletisk, tuff, självständig och aktiv. Hon hade även tydliga 

ledaregenskaper och var inte rädd att säga emot eller att säga till. Trots detta räddades 

Poppy av den manliga karaktären, Kvist, vid två tillfällen, varpå i synnerhet ett var 

narrativt centralt (i slutet av filmen, när Kvist räddar Poppy och trollen efter att Poppy 

“gav upp” och var på väg att bli färglös). Detta tema stöds av exempelvis Dale et al. 

(2016) som observerade att de kvinnliga karaktärerna (prinsessorna) i deras analyserade 

material var aktiva, intelligenta och självständiga - till skillnad från tidigare studier som 

påvisade motsatsen - men samtidigt var de kvinnliga karaktärerna som Dale et al. 
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analyserade ofta naiva och i behov av hjälp. Med andra ord hade dessa karaktärer 

anammat traditionellt maskulina egenskaper såsom aktivitet, intelligens och 

självständighet, samtidigt som de behöll de traditionellt feminina egenskaperna såsom att 

vara i behov av hjälp från andra karaktärer. På detta sätt kan man få ett intryck att de 

kvinnliga karaktärerna har utvecklats - vilket de utifrån ett perspektiv har - medan de ändå 

bibehåller genusstereotypiska egenskaper (Marshall & Sensoy, 2009). Utifrån ett 

maktanalytiskt perspektiv kan detta tolkas som att mannen i slutändan ändå är överlägsen. 

En historisk bildkonvention som beskrivs av Eriksson och Göthlund (2012) är hur 

kontroll skiljer sig åt. Medan kvinnor främst kontrollerar sig själva är män i stället i 

kontroll över sin omgivning och andra. Detta förtydligas i exemplet, där Kvist 

kontrollerar händelsen och i förlängningen Poppy. Ett intressant resultat, som inte har 

noterats i den tidigare forskning men som inkluderats i denna studie, var hur alla räddade 

alla, samtidigt som genus avgjorde i somliga av de narrativt viktiga scenerna. Detta är ett 

exempel på hur kvinnliga karaktärer även de räddar andra karaktärer, manliga som 

kvinnliga, men att det likväl finns en tendens till att de manliga karaktärerna representerar 

den för berättelsen centrala räddargestalten. 

Tidigare forskning lyfter alltså fram att kvinnliga karaktärer har tillägnat sig 

traditionellt maskulina egenskaper, samtidigt som de har behållit och belönats för sina 

traditionellt feminina egenskaper (Dale et al., 2016). Denna process har dock inte skett i 

lika stor utsträckning hos manliga karaktärer, enligt resultatet av vår studie. Samtidigt 

som flera av de kvinnliga karaktärerna i de analyserade filmerna framställdes med 

traditionellt maskulina egenskaper, exempelvis var Poppy (Trolls), Jenny (Insidan ut), 

Glädje (Insidan ut), Doris (Hitta Doris) och Judy (Zootropolis) alla i någon form atletiska 

och aktiva, kan man inte dra slutsatsen att de manliga karaktärerna framställdes med lika 

tydliga traditionellt feminina egenskaper. Exempelvis framställdes inte Nick 

(Zootropolis), Kvist (Trolls), Sam (Bling) och Red (Angry Birds) som betonat 

omhändertagande, passiva och undergivna, samtidigt som alla åtminstone hade en scen 

där de förmedlade utsatthet. För att problematisera denna utsatt kan det påpekas att hos 

Nick (Zootropolis), Red (Angry Birds) och Kvist (Trolls) förmedlades utsattheten genom 

tillbakablickar på deras barndom. Förmedlar detta möjligen att män tillåts vara svaga som 

barn men inte som vuxna? Samtidigt kan detta även ses som en temporär och isolerad 

utsatthet som inte är en genomgående del av deras individ. Det kan därför upplevas 

problematiskt att de kvinnliga huvudkaraktärerna tillägnats värderade maskulina 
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egenskaper utan att bilden av den manliga huvudrollen problematiserats eller utvecklats 

i högre grad. I dag tillåts den manliga hjälten ha vissa svagheter, samtidigt som det 

fortfarande finns fler egenskaper som flickor ska kunna leva upp till. En tolkning är därför 

att de analyserade filmerna förmedlar förväntningar som är svårare för flickor att leva upp 

till än pojkar. 

 

Tema: Kärlek, relationer och problem  

 

Ett syfte med studien var att undersöka hur relationerna mellan de kvinnliga och manliga 

huvudkaraktärerna framställdes. Detta berörs i många kategorier, men det är särskilt 

tydligt i “Kärleksuttryck mellan kille och tjej” och “Relationer med problem, men som 

sedan ofta utvecklas till det bättre” 

Den första av dessa två kategorier,” Kärleksuttryck mellan kille och tjej”, åsyftar 

således hur det i fem av de sex filmerna förekom kärleksuttryck mellan antingen 1) en 

huvudkaraktär och en annan huvudkaraktär, eller 2) en huvudkaraktär och en biroll. Detta 

resultat stämmer överens med tidigare studier, vilka med tydlighet visat att kärlek mellan 

en kvinnlig och manlig karaktär förekommer väldigt ofta i animerade filmer (Renée 

Tanner et al., 2003; Elizabeth England et al., 2011). Dale et al. (2016) betonar att 

kärleksrelationer i tidigare filmer med prinsesstema ofta har förmedlat en skev och snäv 

bild av kärleksrelationer till unga pojkar och flickor, eftersom prinsarna och prinsessorna 

oftast framställs som genusstereotypiska. Detta, menade författarna, kan i värsta fall 

skada pojkars självbild, likaså förmedla till tjejer att de ska söka efter de traditionellt 

maskulina egenskaperna i en man. Denna slutsats går att problematisera om det som Dale 

et al. (ibid.) betonar inte också skulle vara mycket problematiskt för tjejer precis som för 

pojkar, det vill säga att det finns egenskaper som kan vara svåra att leva upp till.  

Det är tydligt i exempelvis Zootropolis att den manliga huvudkaraktären Nick 

Wilde har svårare att visa eller hantera kärleksrelaterade känslor, vilket är ett traditionellt 

maskulint drag. Judy Hopps har enklare att visa upp denna typ av känslor. Fritidshemmets 

lärande beskrivs i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer: fritidshem på följande 

sätt: “Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna 

mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet” 
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(Skolverket 2014, s. 14). Detta betonar vikten av att lärandet i fritidshemmet sker och 

uppstår socialt, i mötet mellan människor. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten 

är att genus konstrueras och omkonstrueras i sociala praktiker (Mattsson, 2015). Man 

skulle kunna uttrycka det som att föreställningar om genus, vad manlighet och kvinnlighet 

är, konstrueras genom de olika relationerna människor emellan. Utifrån den pedagogik 

som används på fritidshem, likaså med det socialkonstruktivistiska perspektivet som 

utgångspunkt, skulle fokus på att lära ut kunskap om känslor eventuellt kunna fungera 

positivt för att ge eleverna möjlighet att ge uttryck för ett brett känslospektrum snarare än 

att låsas fast vid genusstereotypiska känslouttryck som de har lärt sig är mer acceptabla. 

I läroplanens kapitel för fritidshem lyfter man också fram att fritidshemmet ska lära ut 

kunskap om ord samt begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper samt åsikter, 

likaså hur dessa ord och yttranden kan upplevas och påverka andra (Skolverket, 2016). 

Exemplet från Zootropolis förmedlar en bild som förstärker idén att pojkar flyr från det 

mer emotionella medan tjejer ger uttryck för det. 

Ett annat intressant resultat i vår studie är avsaknaden av konceptet “kärlek vid 

första ögonkast”. Tidigare forskning har noterat detta koncept som förekommande i en 

väldigt stor andel av de animerade filmerna (Renée Tanner et al., 2003; Elizabeth England 

et al., 2011), men vår studie visar alltså att det saknas helt. Beror detta på att många av de 

större, animerade filmerna tidigare har haft mer genusstereotypiska kärleksrelationer med 

en prinsess- och prinsliknande karaktär och att denna typ av berättelse i dag har utvecklats 

eller omvandlats? Även denna kategori kan alltså placeras in under föregående tema, det 

vill säga genusuttryck förändras samtidigt som genusstereotypiska framställningar 

kvarstår. I detta fall har kärlek vid första ögonkast försvunnit, men tydliga kärleksuttryck 

mellan man och kvinna kvarstår. En kritik mot kärlek vid första ögonkast-konceptet var 

även att det förmedlar bilden att utseende är det primära i en relation (Renée Tanner et 

al., 2003). Det kan därför ses som positivt att inte alla animerade filmer som produceras 

i dag innehåller konceptet. 

Den andra kategorin som har lyfts ut är “Relationer med problem, men som sedan 

ofta utvecklas till det bättre”. I majoriteten av filmerna visas det att de kvinnliga och 

manliga huvudkaraktärerna på något sätt har problem i relationen, eller att relationen är 

dysfunktionell. Detta kan vara som del av ett kärleksuttryck, såsom i Bling, eller som del 

av en vänskapsrelation, såsom i Hitta Doris. Oavsett form har den problematiska 

relationen som utvecklas till det bättre observerats i denna studie, men vi har inte noterat 
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den på ett explicit sätt, som ett definierat tema, i tidigare forskning. Kategorin är 

intressant. Vad förmedlar uppvisandet av problemfyllda relationer mellan kvinnliga och 

manliga karaktärer till barn? Är det viktiga byggstenar i att förstå en komplex omvärld 

eller blir det i stället en skev bild som lägger fokus på dramatiska händelser som det 

viktigaste i att förändra en relation? Detta handlar ofta om en resa för karaktärerna, som 

utvecklas till något positivt. I Zootropolis förmedlas det att Judy och Nicks relation 

baseras på fördomar som sedan övervinns. Det finns alltså en positiv aspekt till att de 

problemfyllda relationerna utvecklas till det bättre. Koss (2015) menar att ett sätt som 

skolan kan bidra positivt med är att använda litteratur för att bland annat undervisa om 

diskriminering och vad diskriminering innebär. På samma sätt bör det finnas möjlighet 

att använda film på ett liknande sätt. 

 

Fritidshemmets undervisning och praktiska exempel på värdegrundsarbete 

 

Vad är det då för form av undervisning som ska bedrivas i fritidshemmet? Enligt 

läroplanen (Skolverket, 2016) ska undervisning i fritidshemmet “ges en vid tolkning” 

(Skolverket, 2016, s. 24). Det lärande och den undervisning som bedrivs i verksamheten 

tar sig ofta andra uttryck än det formella, strukturerade lärandet i skolan. Fritidshemmet 

ska bidra till elevernas utveckling och lärande, men ska även tillhandahålla en 

meningsfull fritid och bejaka deras intressen som en del av undervisningen (ibid.). Det 

finns därför många tillvägagångssätt att uppfylla de riktlinjer och mål för fritidshemmet 

som finns i läroplanen. En viktig del av planeringen av vardagsarbetet och de olika 

tematiska aktiviteterna är att allt baseras på ett tydligt syfte med läroplanen som grund 

(Skolverket, 2014). Det är således centralt att man som fritidshemslärare ställer frågorna: 

Vilket innehåll ska ingå i undervisningen? Vad är syftet med att lära sig X och Y? Vilken 

metod ska användas för att lära sig X och Y? Eftersom fritidshemmets pedagogik till stora 

delar är olik skolans, kan dessa didaktiska frågor eventuellt problematiseras. 

Fritidshemmet ska, som påpekat, även erbjuda en meningsfull fritid och bejaka elevernas 

intressen. Det finns på detta sätt ett grundläggande “elevinflytandeelement” i 

fritidshemmet. Om dessa aspekter av fritidshemspedagogiken ska sättas in i 

sammanhanget för denna studie kan följande frågor ställas: vilka filmer ska visas och 

varför? Kan vilken film som helst visas så länge läraren lyfter och problematiserar typiska 
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könsmönster? Eller ska läraren aktivt välja bort och begränsa utbud av filmer som anses 

olämpliga i relation till läroplanen? Är detta syfte relaterat till lärande av exempelvis 

värdegrundsrelaterade frågor? Eller är syftet mer relaterat till den meningsfulla och 

intressebejakande aspekten av fritidshemsverksamheten? Det är inte alltid möjligt att ge 

definitiva, universella svar, men det är viktigt att problematisera och att 

fritidshemslärarna ställer sig själva dessa frågor. Genom att reflektera, granska, diskutera 

och utvärdera sig själv och sitt förhållningssätt. Eftersom världen existerar även utanför 

skolan och fritidshemmet - det vill säga eleverna kommer att se denna typ av filmer 

utanför skolan och fritidshemmet - är verktyg till att hantera dessa frågor viktigt.  

Som Eriksson och Göthlund (2012) betonar är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och att ifrågasätta rådande konventioner samt normer, eftersom dessa 

konventioner och normer påverkar oss. Detta stöds av läroplanen (Skolverket, 2016), 

vilken betonar att skolan och fritidshemmet ska verka för att aktivt motverka traditionella 

könsmönster. Fritidshemsläraren har således ett viktigt uppdrag. Läroplanen betonar även 

vikten av att lära ut kritisk granskning av hur bland annat könsroller och kroppsideal 

framställs i medier och populärkultur (Skolverket, 2016). Ett sätt att göra det kan vara att 

arbeta aktivt med eleverna för att utveckla deras förmåga och möjligheter att ifrågasätta 

vad de ser, att vara kritiska samt granskande. Detta är ett värdegrundsarbete som 

fritidshemmet har goda möjligheter att ta tillvara på. Skolverket (2014) skriver: 

“Verksamheten [fritidshemsverksamheten] formas av sådant som elevernas engagemang, 

leken som resurs, ett tematiskt arbete, fokus på normer och värdegrund och ett 

upplevelsebaserat lärande” (Skolverket, 2014, s. 14-15). Att ifrågasätta, att vara kritisk 

och att vara granskande kan falla in under “normer och värdegrund”. Vidare menar man 

att fritidshemslärarna, i sin undervisning, kan använda sig av det som är aktuellt för 

elevgruppen som ett sätt att göra eleverna motiverade att förstå och att bli förstådda 

(ibid.). Rehnström (2010, 8 november) ger i artikeln Kan man lära sig att bli mer 

jämställd? exempel på hur jämställdhetsarbetet kan implementeras praktiskt i 

fritidshemmet. I ett fritidshem genomfördes en övning med eleverna som kallas “Dumpa 

ordet”, vilken gick ut på att eleverna fick berätta om vilka svordomar som de och andra 

använde. Många av dessa var anknutna till kön. Lärare och elever kommunicerade om 

vilka ord som skulle dumpas och varför.  Dessa ord slängdes i en tunna som sedan 

dumpades fysiskt. Ett annat sätt att arbeta som inte involverade eleverna direkt, men 

däremot indirekt, var att lärarna på fritidshemmet gick igenom litteratur utifrån ett 
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genusperspektiv. Resultatet var att både skönlitteratur och läromedel var tydligt 

genusstereotypiskt. Lärarna observerade också varandra, och på så sätt såg de hur de 

bemötte eleverna utifrån genus. Detta skapade en medvetenhet i jämställdhetsarbetet. 

Bland annat förtydligades hur fritidshemslärarna förstärkte genusstrukturer genom hur de 

verbalt bemötte eleverna, exempelvis genom att använda genusstereotypiska ord såsom 

att killarna har “tuffa byxor” och att tjejerna är söta. Vikten av att sträva efter att använda 

ett mer genusneutralt språkbruk, och i förlängningen ett genusneutralt sätt att tänka, 

betonades. Även leksakernas relation till lokalerna visade hur fritidshemslärarna kunde 

anamma ett genustänk. Genom att ha större, rymligare lokaler för både de lekar som ofta 

lektes av pojkar och de lekar som ofta lektes av flickor, blandades eleverna mer och 

lockade fler till att pröva på andra lekar. Tidigare hade dockvrån varit i en mindre lokal 

än det rum som pojkarna ofta lekte i. Allt detta gjorde att arbetet blev mer holistiskt. Det 

handlar således inte om att enbart ha specifika, isolerade övningar en eller två dagar i 

veckan, utan att värdegrunds- och jämställdhetsarbetet görs utifrån ett helhetstänk, där 

personalen har en tydlig genusmedvetenhet i vardagsarbetet. Detta betonas bland annat 

av Hedlin (2006). 

 

Slutsatser 

 

 

Trots bristerna som genusperspektivet påvisar, där män och kvinnor framställs olika, var 

filmerna som granskades i denna studie mer nyanserade än somliga av de äldre filmerna 

i tidigare forskning. Det tycks vara så att filmerna i denna studie, vilka har producerats 

under de två senaste åren (2015 och 2016), inte faller in under alla genusstereotypiska 

mönster, även om många av dessa fortfarande består som helhet. Därför betonar vi vikten 

av att fritidshemmet fortsätter bejaka arbetet med att stimulera eleverna kritiska 

förhållningssätt till genusstereotyper och kroppsnormer som läroplanen ger uttryck för i 

kapitel 4, fritidshemsavsnittet (Skolverket, 2016), samtidigt som känslor, empati och 

andra sociala värden tas tillvara, oavsett vilket genus eleven har. Detta för att, som 

läroplanen ger uttryck för, kunna leva upp till att eleven fullt ut ska kunna bearbeta intryck 

och pröva sin identitet. 
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Förslag på vidare forskning 

 

Denna studie utfördes utifrån ett genusperspektiv. Genus är en del av det intersektionella 

perspektivet. Vidare forskning skulle således kunna analysera hur exempelvis etnicitet 

och klass framställs i aktuella filmer för att på så sätt ha möjlighet att problematisera 

relationen mellan genus, etnicitet och klass.  

Denna undersökning och tidigare forskning visar att genusstrukturer förändrats 

men inte försvunnit. Det kommer ständigt nya animerade filmer som riktas mot barn 

därför finns det också ett fortsatt behov av att analysera dessa för att se hur och om 

framställningen av genus utvecklas. Lärare bör särdeles även i framtiden ges möjlighet 

till kunskap om hur genus framställs i animerad film och massmedia. 
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http://www.vasa.abo.fi/users/minygard/Undervisning-filer/3.%20Inneh%C3%A5llsanalys%20och%20diskursanalys.pdf
http://tidningenfritidspedagogik.se/kan-man-lara-sig-att-bli-mer-jamstalld/
http://tidningenfritidspedagogik.se/kan-man-lara-sig-att-bli-mer-jamstalld/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.htm
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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Bilaga 1 

 
Mallen under baserades på kodlistan ur Elizabeth England et al. (2011). 

 

Maskulina egenskaper 

 

• Nyfiken om prinsessorna/kvinnliga karaktären 

• Vill utforska 

• Fysiskt stark 

• Bestämd 

• Ej emotionell, visar inte känslor, oavsett om det t.e.x är behag eller smärta 

• Självständig 

• Atletisk  

• Sysselsätter sig med intellektuell aktivitet, t.ex. att visa att karaktären tänker, 

eller läser 

• Inger skräck/rädsla hos andra 

• Modig, t.ex. genom ledarskap eller att rädda någon 

• Beskrivs som fysiskt attraktiv (maskulint, att manlig karaktär är stillig) 

• Ger råd 

• Ledare 

 

Feminina egenskaper 

 

• Bry sig om sitt utseende, t.ex. fixar till sig för att attrahera någon, 

• Fysiskt svag, ofta i samband med att behöva hjälp av någon annan för att lyckas 

• Undergiven 

• Visar känslor, både positiva och negativa 

• Tillgiven – kan vara via tal, handling, fysisk kontakt såsom puss, kram eller 

annat. 

• Vårdande, uppfostrande – dvs. att ta hand om, mamma-aktigt, kanske genom 

fysisk kontakt såsom smekningar etc. 

• Känslig, empatisk 

• Försiktig, inte för ”på” 
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• Hjälpsam 

• Besvärlig, att orsaka besvär, problem 

• Rädd, att visa sig rädd för något 

• Skamsen, att känna skam – kopplat till känsla av heder 

• Kollapsar i gråt 

• Beskrivs som fysiskt attraktiv (feminint) 

• Frågor om eller accepterar råd eller hjälp från någon annan 

• Offer, att bli utsatt för något dåligt av annan, fysiskt eller verbalt, även om 

”offerskapet” är frivilligt 
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Bilaga 2 
 

 

Hämtad 2017-04-25 från https://pixabay.com/sv/arm%C3%A9n-rangers-

fallsk%C3%A4rmshoppning-1708094/ 
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Bilaga 3 
 

Enkätundersökning (Google Forms) 

 

Filmvisning i fritidshem 

Hej jag heter David Israelsson och går på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem på högskolan i Gävle. 

Jag och min medskrivare Fredrik Stark ska skriva vårt examensarbete om hur genus 

framställs i filmer som visas på fritidshem. Vi behöver din hjälp för att samla in underlag 

för vilka filmer vi ska analysera. Alla som deltar i denna korta enkät är anonyma. 

Lista ett antal filmer ni visat på ert fritidshem det senaste året: 


