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Abstract
Denna uppsats ämnar att undersöka hur genus och könsroller framställs i de animerade filmerna 

A Sitch In Time 2003 och So The Drama 2005 med Kim Possible,  Arketypteori används i analysen 

av den kvinnliga hjälten/sherons karaktär och hennes relation till andra karaktärer. Filmteorier 

baserade på Jungs tankar kommer att vara stommen för analysen. Stilens betydelse i animerad film 

diskuteras och hur det påverkar framställningen av våld. Vidare berörs hjältens resa och 

huvudkaraktärens handlingar granskas ur det perspektivet. Könsroller sätts i filmernas sociala 

kontext och diskuteras. Kim Possible är en shero som bär på olika roller och är präglad av de 

rådande konventionerna. Hon symboliserar det moraliska idealet och kämpar för det goda.  Det 

finns tydliga arketypiska drag i karaktärerna och Kims personlighet växlar mellan sheron och en 

vanlig tonåring. Campbells monomyt kan appliceras delvis på Kim Possible samtidigt som hennes 

resa avviker från mallen genom att vara spiralformad istället för cirkulär. Animationen skapar 

önskade effekter och förstärker det komiska samtidigt som våldsinslagen dämpas. Symbolik och 

färger används för att skapa igenkännande.   
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1. Inledning

   Hjältar har alltid haft en aktiv roll i fiktiva berättelser och är ofta sprungna ur gamla myter. 

Hjälterollen har utvecklats tillsammans med sociala förändringar och haft en normgivande funktion. 

Traditionellt har hjälten ofta varit en man.

   Ordboken skulle förklara ordet hjälte ungefär som ”beundrad modig och stark man”. Kvinnan 

som hjältinna får en mer passiv epitet som målar ut henne som ”huvudfigur i en berättelse”, utan 

vare sig speciell kroppsstyrka eller mod.  

   Denna uppsats handlar inte om någon hjältinna, utan om en kvinnlig hjälte – en så kallad shero, 

som är bildat utifrån hero kombinerat med ”she” istället för ”he”. Protagonisten Kim i Disneys 

animerade serie Kim Possible (2002-2007) är en shero och agerar självständigt och är resolut i sina 

beslut när hon hamnar i situationer som kräver handling.

   Med beslutsamhet använder hon akrobatik och fysiskt våld när situationen kräver det. Kim agerar 

inte ensam i serien utan har allierade. Hennes bäste vän och side-kick Ron Stoppable är hennes 

motsats och behöver ofta räddas från farliga situationer. Rons husdjur, nakenmullvaden 

Rufus, är också delaktig i äventyren. Datanörden Wade har en viktig funktion med sin tekniska 

expertis som hjälper Kim och Ron med bakgrundsinformation, tekniska prylar och vägleder duon 

under uppdrag.

   De klassiska hjälteberättelserna har män i huvudrollen som aktivt tar del i och för handlingen 

framåt. Kvinnans roll i dessa berättelser är passiv och utanför händelsernas centrum. Hon är ofta i 

behov av att räddas eller skyddas och vid historiens slut fungerar hon som den manliga hjältens 

belöning.  

   Egenskaper som ofta tillskrivs den manliga hjälten är:

-Han är god.

-Han är aktiv.

-Han har ovanliga talanger/färdigheter.

-Han räddar kvinnor i nöd (mot äktenskaplig eller sexuell belöning).

-Han har ofta hjälpare, assistens, lärare eller side-kick.

-Han vinner oftast.

   

Dagens hjältar påminner om gamla mytiska gestalter, så kallade arketyper och har stereotypa 

egenskaper som gör dem lätt igenkännliga. De moderna hjältarna har visserligen genomgått en 

modernisering och anpassats till sin samtida sociala kontext. Exempelvis har den moderna tekniken 

tillfört motiv som handlar om yttre rymden, mutanter och vetenskapliga experiment som gett hjälten 
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övernaturliga krafter. Ändå har även traditionella hjältar och antagonister en plats i de moderna 

berättelserna.

   Det finns också vanliga människor utan superkrafter som verkar som superhjältar. Kim Possible är 

ett bra exempel på en sådan hjälte. Dessa karaktärer har istället tekniska hjälpmedel, en vältränad 

kropp som kan fungera som vapen och en väl vald strategi när de bekämpar fiender och löser 

problem. Danny Fingeroth diskuterar och beskriver ”superhjälten” i Superman on the couch (2004) 

och tar upp en rad karaktärsdrag och handlingar som är typiska för en superhjälte och vad som 

skiljer denne från andra "vanliga” människor”. Superhjälten försvarar det samhälle och de 

värderingar som är gällande med sina krafter som kan vara övernaturliga, tekniska eller på något 

annat sätt ger hjälten en säregen position. Vidare besitter hjälten attraktiva karaktärsdrag som mod 

och moral.1  

   Fingeroth ger ett exempel på superhjältens karaktär och den sociala miljön som ger superhjälten 

hans/hennes identitet :

So somehow, the superhero more than even the ordinary fictional hero has to represent the values of the 

society that produces him. Thar means that what , say Superman symbolizes changes over time. In the 1950s, 

he may have been hunting commies. In the 1970s, he may have been clearing a framed peace activist against 

a corrupt judical system. Either way- the hero does the right thing. Perhaps more importanly, he knows what 

the right thing is.2

Matthew Diebler har gjort en receptionsanalys av en rad animerade superhjälteserier för 

televisionen och har undersökt en utveckling från 70-talet in på 00-talet. I sin uppsats The models of  

empowerd femininity we offer young boys: American animated action teams and the token 

female (2007) diskuterar han superhjältar och skillnaden mellan de manliga och de kvinnliga 

hjältarna. Diebler har riktat in sig på hur manliga och kvinnliga karaktärer presenteras och hur de är 

delaktiga i berättelserna. Framför allt vill han undersöka hur bilden av kvinnan visas i program som 

i första hand riktar sig till en ung manlig publik. Vidare diskuterar han superhjälten och de motiv 

och ideal som hjälten representerar och tillskrivs. Han beskriver de typiska karaktärsdrag som 

kanoniseras på följande sätt:

1Fingeroth Danny:Superman on the couch (New York 2004), sid 16 ff
2ibid
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The very nature of a hero is to stand as a cultural ideal. The heroes we produce for our children are meant 

to function as their idealized cultural models, teaching them the positive value of specific embodied traits. 

This extends to gender: the gendered ideological statements made by these heroic characters promote a 

gendered cultural ideal.3

2. Syfte, metod och analysobjekt

Syftet med min undersökning är att se hur filmerna A Sitch in Time/Tidsapan (2003) och So The 

Drama/Drypande Dramatik (2005) gestaltar/konstruerar genus och könsroller.

Några frågeställningar som jag tänker undersöka är:

-Hur framställs huvudkaraktären Kim i Kim Possible och vilken relation har hon till andra 

karaktärer ur genussynpunkt?

- Genomgår Kim Possible någon utveckling i filmerna?

-Vilka stilistiska drag används i Kim Possible och hur påverkar det genus?

-Vilken roll spelar det att filmerna är animerade?

-Vilken betydelse har det komiska uttrycksmoduset för våldsframställningen?

- Hur påverkas innehållet av att Kim inte är en kvinna utan fortfarande en ung flicka? 

Jag kommer avgränsa mig till det två filmerna som producerats delvis utifrån tv-serien:

A Sitch In Time (2003) och So The Drama (2005). 

A Sitch In Time (2003) är egentligen tre episoder från den första säsongen och So The Drama (2005) 

är en långfilm för televisionen som var tänkt att avsluta serien efter säsong tre.

Genusteori kommer att användas och huvudfiguren karaktär jämföras med olika arketyper. 

Jungs teorier belyses likaså och karaktärerna i Kim Possible kommer att granskas med denna teori.  

Arketyper som hämnerskan, modern, dottern, dominitrixen och amazonen är vanliga roller hos 

kvinnliga huvudpersoner och används ofta som normbrytande motiv i plotten. Laura Mulveys 

tankar i Visual pleasure and narrative cinema (1975) kommer att diskuteras. 

 

3. Laura Mulvey

Jag kommer att använda och diskutera Laura Mulvey arbete Visual pleasure and narrative cinema 

(1975) i min undersökning.

Hon har valt att göra en psykoanalys av klassisk Hollywoodfilm för att undersöka filmmediets 

attraktionskraft. En attraktionskraft, som hon hävdar byggs upp och förstärks genom historiskt 

etablerade genusperspektiv och traditionella värderingar i samhället. 

3http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Diebler%20Matthew%20David.pdf?bgsu1174684882    ii 2012-05-18
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   Filmmediet är en direkt avspegling av sociala normer som är dominanta i det samtida samhället. 

Film inbjuder till attraktion och väcker lust att se hos åskådaren.

 Mulvey hävdar att lusten att se, scoptofili, bygger upp voyeurism som är sexuell till sin natur. 

Önskan att se och objektifiera människan är en grundläggande drift som utvecklats från tidig ålder. 

Hon hänvisar till Freud och säger:

 I Der Abhandlungen zur Sexualtheorie beskrev Freud ursprungligen scoptofilin som en  

del av de partialdrifter som existerar i relativt oberoende av de erogena zonerna. Vid  

denna tidpunkt förband han scoptofili med vanan att uppfatta andra människor som objekt  

och att ge dem en kontrollerande, nyfiken blick.4

   

Filmen exploaterar scoptofilin på två sätt. Först genom att anpassa voyeurism på karaktärer, 

figurer och situationer. Sekundärt genom att skapa identifikation hos åskådaren med koppling till 

narcissism.

   Mulvey etablerar i sin analys av klassisk Hollywoodfilm den manlige hjälten som aktiv och 

handlingskraftig. Han är central i filmens handling och utveckling. Det är han som styr ”blicken”.

Kvinnans karaktär är mer passiv och besitter inte samma handlingskraft. Hon reduceras till offer 

och får vara objekt för den manliga karaktärens sexuella lust. Blicken genereras mot och genom den 

manliga karaktären som befinner sig i fokus och blir maskulin. Den kvinnliga karaktären blir 

motivet för scoptofilin. Genom identifikation med den manliga karaktären kan åskådaren dominera 

kvinnan. Laura Mulvey säger:

 I en värld styrd av sexuell obalans har lustupplevelsen förknippade med blicken uppdelas i  

aktiv/manlig och passiva/kvinnliga. Den determinerade manliga blicken projicerar sin 

fantasi på kvinnofiguren,som också anpassas därefter. I sin traditionella exhibitionistiska  

roll är kvinnor samtidigt betraktade och förevisade, och deras yttre är skrudat för att göra  

stark visuell och erotisk verkan. ”to-be-looked-at-ness” 5

Kvinnokaraktärerna reduceras till blickfång och ges inga djupa personliga egenskaper. Mulvey 

belyser detta genom följande:

4Andersson / Hedling Modern filmteori 2 (Lund, 1995) sid 33 ff
5Andersson / Hedling Modern filmteori 2 (Lund, 1995) sid 35
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Kvinnans närvaro är ett oundgängligt inslag av spektakel i filmer. Likaväl har hennes  

visuella närvaro en benägenhet att hämma berättelsens utveckling, att frysa handlingsflödet  

i ögonblick av erotiskt drömmeri.6

Mulvay myntar begreppet ”to-be-locked-at-ness” som innebär att kvinnan ofta framställs som 

någon som får en stark visuell och erotisk verkan genom att bli objekt för blickar.7

Kvinnorna porträtteras som sexualobjekt och passiva varelser i en mansdominerad omgivning. De 

lämnas helt utanför historiens utveckling och får fungera som erotiska blickfång för de 

manliga karaktärerna och åskådarna. Mannen tolkar reglerna i detta patriarkaliska samhälle och 

härskar genom att luta sig mot gamla religiösa hierarkier etablerade av män.

   Mulvey hävdar ur en narcissistisk synvinkel att publiken ser den manliga karaktären som ideal 

över den kvinnliga eftersom den framhävs och placeras i fokus i kontrast till kvinnans passiva, en 

idealisering som bottnar i spegelstadiet. Ett barn ser sig själv i spegeln och uppfattar sin spegelbild 

som mer komplett och fulländad, ett jag-ideal. Det bli en  narcissistisk upplevelse som underlättas 

av projicering av jaget på den manliga karaktären. Vidare säger Mulvey att den kvinnliga karaktären 

i klassisk Hollywoodfilm är tvetydig då den representerar attraktion, förförelse och sexualitet men 

samtidigt utgör ett hot då den identifieraar ett kastrationshot.        Förankrad i freudiansk teori blir 

kvinnan en djupare symbol till oro för mannen då hennes utseende påminner om hennes avsaknad 

av penis. Kvinnan straffas för detta och i filmens berättelse kan hon enligt Mulvey endast 

undkomma genom straff eller frälsning; dvs död eller äktenskap.8

   Tesen kan kännas något centrerad i sin teori om kvinnligt och manligt. Hon baserar den på det 

maskulina som dominant och applicerar den manliga blicken på åskådarna i biosalongen. Hon 

etablerar ”Kvinnan som bild, mannen som blickens herre”.9

   Identifikation hos publiken skapas genom att projicera deras ideal-jag på den maskulina 

karaktären som genom sin maktposition lämnar ut kvinnan till åskådaren. Biografsalongen isolerar 

åskådaren från vardagen och hjälper till att förstärka voyeurism och identifikation genom en 

avgränsning från verkligheten.10

6ibid
7ibid

8Andersson / Hedling Modern filmteori 2(Lund, 1995) sid 38
9Andersson / Hedling Modern filmteori 2(Lund, 1995) sid 36 ff
10ibid
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4. Jungiansk filmanalys

   ”Arketyp” innebär en urbild, urtyp, urmönster, eller ett nedärvt sätt att tänka och känna. Det 

innebär alltså ett mytiskt grundmönster, en återkommande karaktär, bild, tema, berättelsemönster 

eller annat berättelseinslag, som funnits med sedan berättelsernas begynnelse. Arketyper har 

kommit att bli berättelsemässiga konventioner, som varieras på olika sätt.

   Arketypstudier bygger oftast på antropologi och psykologi – inte sällan psykoanalysen.

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en schweizisk psykolog, psykiatriker och författare som 

grundade tesen om analytisk psykologi. Jung såg det undermedvetna som något kreativt och skiljde 

sig i detta avseende från sin läromästare Sigmund Freud. Jung myntade begreppet det kollektiva 

undermedvetandet och menade att alla människor har gemensamma samlade erfarenheter i sina 

mentala rum. Detta innebär enligt Jung att människor oberoende av sin miljö reagerar på liknande 

sätt när de ställs inför olika situationer. Centralt för hans teori är existerande av arketyper som finns 

i form av tex symboler och företeelser och frambringar känslor och stämningar. Jung jämför 

människor med öar i en skärgård där de är åtskilda och individuella men under vattenytan är de 

sammankopplade.11 12 

Jung intresserade sig för myter och religion och menade att innehållet i dessa startar processer i det 

mänskliga psyket.

    Filmanalytiker har upptäckt fördelarna med Jungs teori när det gäller att analysera film då mediet 

vädjar till människors sinnen och erbjuder upplevelser av olika slag. Enligt Jung är symboler 

levande endast då innebörden av dem uppfattas och har en mening för den som ser. Utan innebörd 

reduceras symbolen till ett innehållslöst tecken, som Jung beskriver nedan:

The concept of a symbol should in my view be strictly distinguished from that of a sign. 

Symbolic and semiotic meanings are entirely different things... A symbol always 

pressupposes that the chosen expression is best possible description or formulation of a 

relatively unknown fact, which is nonetheless known to exist or is postulated as existing.

(…) The symbol is alive only so long as it is pregnant with meaning. But once it's meaning 

has been born out of it, once that expression is found that formulates the thing sought, 

expected, or divined even better then the hithero accepted symbol, then the symbol is dead, 

11http://paranormal.se/topic/carl_gustav_jung.html   (2012-05-01)
12Åke Tilander:Jungiansk Psykolog i Och Film (Vällingby, 2008) sid 93 ff
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i.e, it possesses only an historical significans... an expression that stands for a known thing 

remains a mere sign and is never a symbol.13

Åke Tilander diskuterar Jungs teorier i filmanalys i Bogart och Betel: Texter om film och religion 

(2008) och belyser en rad olika tillvägagångssätt som kan ge en djupare förståelse och upplevelse 

hur film påverkar åskådaren och vad det kan finnas för motiv bakom gestaltningen. Tilander 

redovisar både för- och nackdelar med Jungs teorier och menar att de kan komma till resultat som 

inte går att bevisa vetenskapligt. Kunskapen i arketypsteorin blir en förutsättning för en givande 

analys. Det kollektivt undermedvetna i varje människa är nedärvda genom historien och kan 

jämföras med den biologiska evolutionen av människan. Med andra ord menar Jung att det går att 

göra en skiss över människans psyke likt det går att rita en bild över anatomin.14  

   Enligt Jung kan man se begreppet arketyp ur olika synvinklar: För det första ”arketypen i sig”, 

vilket är det grundläggande strukturen som alla människor delar och som finns djup inne i det 

omedvetna. ”Den personliga arketypen” är individuell och ryms i ”arketypen i sig” i olika varianter. 

För det tredje använder Jung begreppet arketyp när han beskriver arketypiska bilder eller symboler, 

som finns tex i sagor, drömmar och film. En fjärde tillämpning av arketyper är som förmedlare av 

kunskaper och ”sanningar” och används ofta av olika religiösa samfund15    

Symboler blir centrala i frambringandet av associationer som kan förena människor och öka 

förståelsen i den empiriska världen. Symbolik i film frambringar olika upplevelser och skapar 

reaktioner och samhörighet men också en individuell dialog med åskådaren. I analysen ska också 

sådana grepp undersökas i filmerna om Kim Possible

5. Hjältens resa

   Joseph Campbell undersöker i sin publikation, The Hero with a Thousand Faces (1949), olika 

mytiska hjälteberättelser från ett antal kulturer. Han fann att dessa berättelser liknade varandra och 

att hjältarnas framställning hade många gemensamma drag. Enligt Campbell kan man se en struktur 

i myterna som han döpte till monomyt – hjältens resa.

Andrzej Borzyskowsk  diskuterar i sin Bachelor avhandling, An Approach to Independent 3D 
Animation Production (2009), Campbells hjätens resa:

13Carl Gustav Jung: .CW 6: paras 814-818 (o.u,1971) / Don Fredricksen:Jung/sign/symbol/film (Hove, East Sussex, 
2001) sid 18
14Åke Tilander:Jungiansk Psykolog i Och Film (Vällingby, 2008) sid 93 ff
15ibid
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This is also the core of the work of Joseph Campbell (1904-1987), who built upon Jung's theory. Throughout 
his life, Campbell comparatively studied myth across civilization, exploring the myths of the world, the 
meaning of myth and its relation to humanity (and our lives), identifying mythical motifs and character 
archetypes. (…) further states that Joseph Campbell 'concluded that there was an archetypal plot line within 
these myths which remained constant from one culture to the next.16

   Likt Jung använder Campbell gamla myter och arketyper till sin tes. Hjältens resa omfattar en rad 

steg som går igen i de olika myterna. Även om The Hero with a Thousand Faces (1949) har 

kritiserats för sin teori,  är det intressant att se hur Campbells punkter går att finna i alla de kända 

myterna och postmoderna hjältehistorierna.

Campbell diskuterade i The Hero With a Thousand Faces (1949) och andra texter den manlige 

hjälten och har med sin tes om monomyten och hjältens resa visat på en arketypisk hjälte och 

utveckling. Monomyten innebär att protagonisten ofta är en föräldralös ung man som är utstött eller 

annorlunda. Han presenteras inför en uppgift som han först kan känna ovilja att delta i, men till slut 

ger han sig ut för att möta en helt ny magisk värld. Han får hjälp av en mentor, till exempel en trygg 

fadersgestalt, som ger honom stöd och information inför den prövning som stundar. Hjälten startar 

sitt äventyr och efter det finns det ingen återvändo. Fadersgestalten försvinner eller dör, för att 

protagonisten ska kunna utvecklas. Han får ett magiskt föremål som hjälper honom att kämpa och 

besegra hotet.

   Han möter nya vänner som hjälper honom i hans uppgift och han blir deras ledare. Hjälten 

genomlider en kritisk fas, men överlistar faran och besegrar antagonisten, lägger beslag på 

skatten och räddar situationen. Han återkommer i triumf och är en förändrad man, som understryks 

med att han har med sig ”skatten” tillbaka och ofta vinner även kärleken i form av en ”prinsessa”.17

6. Hjältinnans resa

   Annis Pratt gör en feministisk analys av arketyper som en motsvarighet till Joseph Campbells 

analys av den maskulina hjälten. Bägge har psykoanalytiska utgångspunkter, som dock går att 

ignorera om man så önskar. Arketypteori kombineras ibland med feministisk teori.

Campbell beskriver en universell hjälte som är maskulin. Pratt utgår uteslutande från texter skrivna 

av kvinnor och hävdar att hon där finner specifika mönster för skildringen av kvinnliga karaktärer. 

Dessa delar hon upp i ett antal huvudsakliga arketyper, vilka anknyter till klassiska myter.18 

16http://www.andrzejb.net/honours/chapter3.htm   2012-05-25
17Joseph Campbell: The Hero With A Thousand Faces (o.u,1949/London 1993) sid 120

18Pratt, Annis: Archetypal Patterns in Women’s Fiction, Brighton: (Harvester 1981) sid 25
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Ett av Pratts mönster är arketypen The Green World, d v s den gröna världens arketyp, där 

tonårsflickan lever i nära samklang med naturen, vilket är en ofta återkommande arketyp i barn- och 

ungdomsfilmer.19

   En annan av Pratts arketyper är the Growing-up-Grotesque, som innebär omöjligheten i att förena 

personlig frigörelse med samhällets krav på anpassning, vilket för flickornas del leder till att deras 

utrymme krymper.20

   Denna arketyp motsvaras i barnkulturen av pojkflicksarketypen, en karaktär som känner motvilja 

inför sin växande kropp, med de krav på ”kvinnlighet” som därmed dyker upp.

Valerie Estelle Frankel undersöker den kvinnliga hjältinnans resa i myter och sagor i From Girl to  

Goddess (2010) och har en tes där hon menar att det finns skillnader mellan den manliga och den 

kvinnliga hjälten. Hjältinnans äventyr är en resa för att värna om och rädda sin familj: en kamp som 

inte utkämpas med vapen eller på slagfält utan mer med list och uthållighet. Hjältinnan blir 

symbolisk, med modern som den ultimata feminina kraften. Hon växer upp likt hjälten utan sina 

föräldrar men hon utsätts dock ofta för en utmärkande konflikt med den dominanta styvmodern eller 

en annan kvinnlig gestalt. Hjältinnans äventyr förbereder henne för livet och det kommande 

moderskapet. Frankel citerar Campbells tes om kvinnan som belöning till hjälten:

The mystical marriage with the queen godess of the world represents the hero's total mastery of life; for 

the woman is life, the hero is knower and master.21

Hon menar att kvinnorollerna är statiska och ytliga i gamla myter och berättelser och inte ger någon 

rättvis bild av världen. Vidare menar hon att bilden är föråldrad och endast erbjuder två alternativ: 

antingen att vara en hjälplös prinsessa som vill bli räddad eller vara riddaren och anamma männens 

sätt att vara – och då bli konturlös som kvinna. Hon fortsätter med att slå fast att hjältinnans 

egentliga roll varken är att vara hjälten eller hans pris, utan sin egen.22

Katherine Phelps har också analyserat kvinnliga karaktärers roll i olika sagor och sammanfattar 

hjältinnans resa:

Usually, through no fault of her own, the heroine must bear the burden of her parents' mistakes. She is 

then presented with humanly insurmountable challenges that require supernatural aid to overcome. Other 

19ibid
20ibid
21Joseph Campbell: The Hero With A Thousand Faces (o.u,1949/London 1993), sid. 120

22Valerie Estelle Frankel: From Girl to Goddess (Jefferson North Carolina,2010),sid. 3
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women are almost always adversarial, except supernatural helpers. Her worth is usually defined by her 

beauty and patience. Her skills tend to be equally as decorative in value as herself. Her usual character 

flaw is curiosity. She is saved or experiences an upturn in fortune through marriage and the efforts of her 

lover.23

Hjälteresan skiljer sig i det traditionella och klassiska berättelserna  Den manliga- respektive den 

kvinnliga hjältens resa är påverkade av stereotypa och arketypiska mönster som etableras genom 

tiderna. Ser den moderna resan för sheron annorlunda ut?  

7. Kvinnoarketyper i film och TV

   Den kvinnliga hjälten/superhjälten, sheron, har en stark koppling till den manliga och utvecklats 

ur den bilden. Från en passiv position har hjälterollen utvecklats för kvinnan till att bli likt den 

manliga den som aktivt deltar i story, plot och får föra handlingen framåt.

I början 70-talet och mot tidigt 80-talet kom en rad filmer med en ny mer aktiv kvinna i 

huvudrollen. Noomi Rapace intervjuas i SciFiNow (maj 2012) om sin roll i den nya filmen 

Prometheus (2012) av Ridley Scott. Filmen är en så kallad prequel, d v s förhistoria, till Alien 

(1979) som har en stark kvinnlig shero i huvudrollen. Hon beskriver hur hon uppfattade den ”nya” 

hjälterollen för den kvinnliga huvudrollen i Alien:  

I remember seeing Alien when I was young, and it changed things in me quiete dramatically. It was the 

first time I saw a woman doing the things Sigourney Weaver did. We don't have so many role models – at 

the time, it was all the men 's world, and I always saw myself as a boy or a man.24

Det Rapace säger är intressant då Alien är en av det första Hollywoodfilmerna som har en kvinna 

som stark protagonist som besegrar monstret, när männen inte kan. Sigourney Weavers karaktär 

Ellen Ripley har många gånger varit föremålet i genusstudier om film. Hon har setts som en stark 

kvinnoroll som får agera och likt en man aktivt föra historien fram mot upplösning. Dock kan rollen 

kritiseras för att den egentligen bara ersätter den manliga hjälten med en kvinna.

   Rikke Schubart diskuterar hjältar och fördjupar sin diskussion av de kvinnliga actionhjältarna i 

Super Bitches and Action Babes (2007). Schubart  visar hur en ny bild av kvinnan kom att växa 

fram under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Hon menar att skillnaden mellan män och 

kvinnor som protagonister och hjältar i film skiljer sig på flera plan. Hon ser olika genusbundna 

23http://www.glasswings.com.au/Storytronics/Tronics/plot/journey.htm   2012-05-18
24Samuel Roberts: Prometheus unearthed, SciFiNow issue 67, (Bournmouth Dorset ) sid 20
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genrer i filmer. Western-, krigs- och äventyrsfilmer har traditionellt tillhört mannen, medan 

kvinnliga genrer varit det som utspelat sig inom traditionella kvinnliga områden som hemmet. 

Melodramer och relations- och romantiska komedier har därför naturligt haft viktiga kvinnliga 

huvudroller. De olika genrerna har olika syfte och förstärker etablerade stereotypa arketyper om vad 

manligt och kvinnligt är. Den manlige hjälten har en fri och socialt obunden roll som stark 

protagonist som lever med äventyret och blir en förebild för det maskulina och saknar realistiska 

drag. Mannen är aktiv och aggressiv och har en stark social roll och fungerar som en idealbild av 

den obundna och sexuellt attraktiva mannen som inte har någon riktig förankring i verkligheten. De 

traditionella kvinnliga genrerna fungerar nästintill tvärt emot och visar upp ett ideal som 

proklamerar ett socialt ansvar som kvinna. En stereotyp roll som kanoniserar kvinnorollen i 

samhället som mamma, fru och familjens stöttepelare.25

Vidare delar Schubart in kvinnan och hennes roller i fem tydliga arketyper: Dominatrixen, 

Hämnerskan, Modern, Dottern och Amazonen.26

Dominatrixen är en stark fantasibild av en kvinna som besitter stark sexuell och fetischistisk 

närvaro. Hon dominerar männen ofta sadistiskt och är ett underliggande kastreringshot. Arketypen 

är nära relaterad till pornografi, masochism och prostitution och enligt

Schubart ett resultat av kommersiella krav. Rollen blir till en karikatyr i modern film. En roll som 

kvinnan spelar för att erbjuda en service. De första filmerna från 70-talet visade upp en sadistisk 

dominatrix som likt spindelhonan dödade sina älskare.27 Rollkaraktären försvann på 1980-talet och 

fick en renässans från mitten av 1990-talet  med kvinnor som Barb i Barb Wire (1996) och 

Catwoman i Batman Returns (1992).

Hämnerskan är en kvinnlig protagonist som utkräver grym hämnd på män efter att ha först själv fått 

utstå explicit våld av en eller flera män. Hämnerskan introducerades även hon under början 1970-

talet.Våldtäkt var länge ett tabubelagt ämne men kom att bli ett återkommande motiv inom 

explotiasionsfilm i flera filmer där kvinnan slog tillbaka och hämnades. Kvinnornas vedergällning 

blev ofta utstuderad och sadistisk, t ex kastrering av mannen.28 I filmer som I Spit on Your Grave  

(1978), Ms.45 (1981) och Ally Cat (1984) kom våldtäkter och överfall att förvandla kvinnor från 

25Rikke Schubart:Super Bitches and Action Babes (Jefferson North Carolina,(2007), sid. 10 ff

26Rikke Schubart:Super Bitches and Action Babes (Jefferson North Carolina,(2007), sid. 23 ff

27ibid

28ibid
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feminina och tillbakalutade till resoluta och blodtörstiga, ute efter hämnd. Även protagonisten i Kill  

Bill Vol 1&2 (2003/2004) är ett modernare exempel på hämnerskan.

Modern och dottern har starka familjeband. Modern förekommer i olika former och befinner sig 

alltid i en sfär av sin familj. Modern innehåller tre faser: den goda modern, dåliga modern och den 

nya modern. Faser som beskrivs:

-Den goda modern vakar över familjen och tar hand om den.

-Den dåliga modern överger familjen för sin karriär och vill vara självständig och obunden likt 

mannen.

-Den nya modern kombinerar det feminina med det maskulina i sitt moderskap och skyddar och tar 

hand om familjen vilket framträder mot berättelsens slut. Kvinnan är alltid vacker och uppfattas 

som självständig, men får ofta hjälp och stöd av en man.29 Exempel på modersarketypen är Sarah 

Connor i Terminator 2 (1992), Ellen Ripley, Aliens (1986) och Beatrix Kiddo i Kill Bill Vol 2 

(2004).

Dottern liknar arketypen av modern och hon fostras och styrs av en stark man och är nästintill 

beroende av honom. Den kvinnliga hjälten som moder och dotter är nära förbundna med varandra 

men de figurerar inte sida vid sida om varandra. Den här typen av kvinnliga hjältar är moderslösa 

och har bara fäder.30 Några exempel av ”döttrar” Lara Croft i Tomb Raider (2001), Beatrix Kiddo i 

Kill Bill Vol 2 (2004) och Natalie, Dylan och Alex i Charlies Angels Full Throttle (2003).

Amazonen är även hon en fantasi som med stark erotisk aura agerar självständigt från män och är 

snarare ett hot än lockelse gentemot mannen. Hon har minst behov av en man och ser sig inte som 

hans jämlike utan som mannens överman.31 Några exempel är Sonja i Red Sonja (1985), Guinevere 

i King Arthur (2004) , Madison i Charlie’s Angels: Full Throttel (2003) och Etain i Centurion 

(2010)

   Gemensamt för de olika kvinnorollerna är att oavsett vilken arketyp som de passar in i är de starkt 

visuella och kroppsligt närvarande. 32

   Schubart menar att kategoriseringen av hjältinnan/sheron i olika arketyper gör det lättare att 

placera karaktären i ett kulturellt sammanhang och begränsa den mångtydighet som den har.33

29Rikke Schubart: Super Bitches and Action Babes (Jefferson North Carolina,(2007), sid. 29 ff

30ibid

31ibid

32ibid

33ibid
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   Kims karaktär besitter drag av alla Schuberts arketyper. Hon framställs på ytan som en idealisk 

tonåring som är framgångsrik och trygg i sina miljöer. Hon har beskyddande egenskaper samtidigt 

som hon kan vara resolut och agera våldsamt. I analysdelen kommer detta att diskuteras mer 

ingående.   

   Schubart diskuterar den postfeministiska kvinnliga hjälten som hon kallar ”high trash heroines”: 

Hjältinnor i film som vuxit fram i Hollywood och inspirerats av exploateringsfilmer. Hon definierar 

dessa hjältinnor och filmer på följande sätt:

everyone agrees they are merely ”fun” and that plot and content are irrelevant; the only thing that matters 

is the female heroe and her body; and the portrayal of the female hero is related to an unspecified and 

unpoliticized empowerment of woman (…) Fun, body and the question of  empowerment and 

identification.34

Schubart menar att framställningen av den kvinnliga actionhjälten går ut på att karaktären är 

kroppsligt närvarande men har oklar identitet  som blir vag och opersonlig.

Vidare diskuterar hon olika filmer som exempel som har high trash heroines i huvudrollen 

Filmerna visar upp kvinnor som är självständiga och gör egna val, samtidigt som kameran 

exploaterar deras kroppar frikostigt och objektifiera henne. Några film exempel: Tomb Raider 

(2001), Charlie’s Angels (2001), Charlie’s Angels: Full Throttel (2003) och Kill Bill Vol 1&2  

(2003/2004).

En sådan välkänd kvinnlig superhjälte är Lara Croft som kom att presenteras för värden 1996 i Sony 

Playstation spelet Tomb Raider (1996). 

Karaktären kom att skapa debatt där många såg henne som en stark feministisk kraft som på sina 

egna villkor tog plats. Andra såg henne som en manlig fantasibild av en drömkvinna som skapats av 

män för att via det interaktiva mediet kunna styras av män. Hennes kropp exponerades kraftigt och 

blev karaktärens signum. Lara faller in i mallen girl-power men är också ett tydligt exempel av 

fantasi och objekt. Hon besitter en rad av de 

arketyperna som Schubart introducerar.

B. U Schmidt diskuterar Lara Croft i sin text Lara Croft- A good girl going everywhere (1999) i 

antologin LaraCroftism (1999), Schmidt beskriver henne så här:

34Rikke Schubart:Super Bitches and Action Babes (2007), sid. 291
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The figure of Lara Croft unites all the essential qualities of an action hero.She has no ties, no family 

obligations and no need to earn a living... her getting ahead in the game involves overcoming obstacles 

and fighting enemies, taking the initiative without hesitationand staying right on target; the game is 

structured that short-cuts , detours and evasive actions are impossible.This kind of independenc and self-

assertion corresponds to the stereotype of the male hero.35

   Cristina Lucia Stasia menar i sin text ”Wam! Bam! Thank you Ma'am!”(2004) att den kvinnliga 

hjälten  under 90-talet fick en ny kostym. Nästa steg i den moderna kvinnliga actionhjältinnans 

gestaltning blir en överexponerad kvinna där de kvinnliga dragen förstärks. Stasia skriver:

The new femal action hero, however, is neither masculinised nor muscularised. Rather, she is hyper 

feminised.36

   Hon menar att den nya kvinnliga hjälten är överfeminin, supersexig och en superhjälte som

blir ouppnåelig och därmed tappar en del av sin attraktionskraft.

Men det finns dock en paradox i detta då det inte går att blunda för hennes utseende, vilket ändå gör 

henne till objekt för den manliga blicken och lusten, som Stasia uttrycker det:

And this is the crux of the new female action hero – as ´strong´ as she is, she is ultimately there for (male) 

pleasure.37

  

 Schubart ger ett annat exempel på detta genom att diskutera Lara Crofts täckta och överexponerade 

bröst i Tomb Raider (2001) filmen. Hon jämför Lara Crofts kropp med Barbiedockans och menar att 

den är både overklig och oerotisk och signalerar outvecklad sexualitet.

   Bilden av de olika kvinnotyperna blir stereotyp och kan ses som en begränsning av kvinnan och 

den roll som hon tillskrivs och blir begränsad av.

Serien och protagonisten Kim Possible jämförs ofta med Buffy Summers från tv-serien Buffy The 

Vampire Slayer (1997-2003) som blir intressant då Kim är en utveckling av den kvinnliga hjälte-

sheron som tv-serien Buffy presenterar och som också varit föremål för genusforskning.

   Margaret O'Connell jämför Kim Possible med Buffy Summers  i sin blogg:

35Schmidt B.U: Lara Croft- A good girl going everywhere,(1999). sid 36 ff
36Cristina Lucia Stasia:`Wham! Bam! Thank you ma'am!'; The new Public/Private femal Action Hero (Hampshire 
2004),sid.178
37ibid
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Buffy was more or less forced into her mystically predestined role as the Chosen One when her metahuman 

vampire-slaying powers first manifested — and, in terms of worldly high school social status, it cost her 

everything. When her violent skirmishes with vampires resulted in the fiery destruction of her original high 

school, the former alpha girl on campus was forced to move to a new town and start life over as a relatively 

marginalized social misfit38

O'Conell menar att Kims karaktär har likheter med Buffy Summers men till skillnad från denna är 

hennes roll och identitet helt öppen och känd av omgivningen. Kim lever dels vanligt tonårsliv i 

skolan och kombinerar det med att vara en agent med stor handlingskraft. Buffy däremot verkar i 

det dolda och har inte valt sin roll utan blivit vald.

In vivid contrast to Buffy, who works in the shadows defending society against menaces most people 

don't even believe exist, Kim Possible is a popularly-acclaimed out of the closet world-saver whose 

exploits are matter-of-factly reported on TV newscasts. Kim is the offspring of a brain surgeon (her 

briskly ultracompetent mother) and a literal rocket scientist (her somewhat socially-clueless, 

"absentminded professor"-ish dad). Her only powers are her formidable acrobatic and hand-to-hand 

fighting skills and a network of contacts which conveniently enables her to hitch rides and borrow 

equipment from eccentric billionaires and benign mad scientists throughout the globe39

   Kims roller som, dotter, cheerleader och agent kombineras på ett sätt där det typiskt kvinnliga 

blandas med traditionellt maskulina egenskaper.

Danny Fingeroth diskuterar Buffy The Vampire Slayer betydelse för utvecklandet av sheron i media 

och menar att Buffy var först ut med en stark kvinnlig karaktär som fick en roll som traditionell 

tillhört mannen. Hon kombinerar en rad egenskaper:

She is a hybrid creation of several powerful veins of superhero literature that come togather to form a potent 

myth for oure time.40

   Fingeroth understryker egenskaper hos Buffys person som för första gången manifesteras hos en 

kvinnlig protagonist. Hon är superstark, hon har sina sfär av vänner som en substitutfamilj istället 

för sin egen  som inte har insikt om hennes superhjälte gloria. Buffy är ”familjens” obestridda 

ledare och hon är tonåring med alla det problem som det innebär.

38http://www.sequentialtart.com/article.php?id=629   2012-05-20
39ibid
40Fingeroth Danny:Superman on the couch (2004), sid 83
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(…) the superhero, the family metaphor, and the teen fantasy (…) She has a surrogate family, but she leads 

them.41  

8. Genus och Stereotyper

   Åsa Carlsson förklarar begreppet genus i Kön kropp och konstruktion – En undersökning av den 

filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus (2001) som social- och kulturell 

identifikation av kön.42

   En genusstudie tar bl.a. upp relationen mellan olika variabler som anses vara manliga och 

kvinnliga och hur de existerar i relation till varandra. Genus ger mannen respektive kvinnan en rad 

olika egenskaper som kan ses som arketypiska och stereotypa. Mannen har historiskt sett varit 

identifierbar med det aktiva och den som för handlingen framåt. Kvinnan har fått en mer passiv roll 

och ofta fungerat som motpol till mannen och där av en negativ laddning.

   R.W. Connell beskriver genus i sin bok Om genus (2002/2003):

Genus är en specifik form av socialt förkroppsligande. Genusrelationer utgör en speciell social struktur,de 

hänvisar till speciella kroppsliga egenskaper och genuspraktiker bildar ett kretslopp mellan dem.43

   Vidare beskriver hon att de olika egenskaperna som tillskrivs mannen respektive kvinnan gör att 

mannen blir den som drar fördel av fördelningen. Männen med sin generella fysiska styrka och 

testosteron gör dem mer aggressiva och tar mer plats som gör att kvinnan lämnas utanför.44  

   Hon hävdar att bilden av kvinnan och hennes genus har förstärkts genom historien av sociala 

normer. De moderna medierna stärker än mer en bild av kvinnan som blickfånget och passivt 

åtråvärt objekt åt den dominerade mannen.45

   Connell beskriver en genusbild som sätter mannen som norm och kvinnan som det onormala och 

underlägsna.46

   Manligt och kvinnligt kategoriseras ofta i egna stereotypa fack där människor och händelser är 

presenterade ur en etablerad synvinkel.

Perry R. Hinton diskuterar ”vad en stereotyp är” i sin bok Stereotyper, kognition och kultur (2003).47

41Fingeroth Danny:Superman on the couch (2004), sid 83
42Carlson Åsa: Kön kropp och konstruktion – En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön 
och genus (2001) sid 18 ff
43Connell, R W: Om Genus, 2002/2003. Sid 96
44Connell, R W: Om Genus, 2002/2003. Sid 96
45Connell, R W: Om Genus, 2002/2003. Sid 12
46ibid
47Hinton R. Perry: Stereotyper, kognition och kultur (2003) sid 11 ff
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Han beskriver tre komponenter som definierar en stereotyp: Egenskap, ytterligare egenskaper och 

slutsats:

En grupp människor känns igen på viss egenskap. Detta kan vara alltifrån nationalitet (…), en religiös 

övertygelse (…), etnicitet (…), kön (…), ålder (…), sysselsättning (…), hår-färg (…), - faktiskt vilken 

egenskap som helst som har en betydelse för den som ser den hos andra människor. (…) Genom denna 

identifikationsprocess skiljer man en grupp människor från mängden vad gäller en viss egenskap. Vi kan 

alltså skilja den identifierade gruppen från andra grupper som inte har samma egenskap. (…) Därefter 

tillskrivs gruppen som helhet ytterligare egenskaper. (…) Lägg märke till att dessa egenskaper vanligtvis är 

personlighetsdrag, men det behöver inte vara det. (…) Slutligen, när vi har konstaterat att en person har en 

egenskap som identifiera en viss grupp (…) , tillskriver vi personen den stereotypa egenskapen.48

   Hinton anser att människans generellt begränsade kognitiva förmåga försvagar hennes uppfattning 

och hjälper till att skapa stereotypa segment. Vidare hävdar han att stereotyper ofta blir något som 

uppfattas som negativt och skapar fördomar.49

Per Nilsson nämner i sin artikel Manliga män och kvinnliga kvinnor50 en intervjustudie som heter 

Fritid i skilda världar51 där ungdomar får svara på frågan vad de anser är manligt respektive 

kvinnligt.52

Nilsson sammanfattar kvinnan respektive mannen stereotyper och vilka generella egenskaper som 

tillskrivs dem.  

Kvinnan: hon har en fin smal kropp med runda former,

så som en markerad byst, men utan tydliga muskler. Hon klär sig oftast i kjol, klänning och

högklackat och hon har trånga tröjor där man ser figuren. Kvinnan använder ett försiktigt,

lugnt, smidigt och rytmiskt kroppsspråk och hon är tyst, flexibel och följsam. Hon är mer 

omtänksam, förstående och känslosam än mannen och sätter sig gärna in i och/eller lägger sig i 

andras problem. Förutom detta anses kvinnan ha moderskänslor och vara rädd för vad andra

tycker om henne. Kvinnan beskrivs slutligen som snäll, välartad, ordentlig, uppnosig, 

komplicerad, hysterisk, lömsk, samt tycker om att skvallra.53

Mannen: har muskler på hela kroppen, men kanske mest tydligt på

överkroppen. Han är stor och lång och bär jeans tillsammans med en skjorta eller en tröja.

Mannens kroppsspråk är yvigt, hastigt, tufft och kraftfullt, han är mer säker på sig själv än

48ibid
49ibid
50Nilsson:Manliga män och kvinnliga kvinnor, 2000/2001
51http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001d431002007e/Fritid_i_skilda_varldar.pdf   2012-05-15
52Nilsson::Manliga män och kvinnliga kvinnor (2000/2001) s 30-32
53ibid
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kvinnan. Han är macho, oförsiktig och hårdhänt i rörelser samt vid beröring, i sitt språk och

känslomässigt. Mannen anses inneha självsäkerhet, handlingskraft, kampvilja och intelligens

samt ett större behov än kvinnan att visa vad han går för. Till sist är han stark psykiskt såväl

som fysiskt, tål mycket, är trevlig, glad och generös, har humor, är barnslig, slarvig och stökig.54

9. Animation

   Cecilia von Feilitzens har skrivit ”Mer tecknat…?”, Animerade TV-program – marknad, utbud,  

barn, föräldrar utgivet av Våldsskildringsrådet 2004. Hon diskuterar en rad olika aspekter inom den 

animerade filmen. Ny teknik, globalisering och växande marknad där allt fler har tillgång till olika 

medier ger den animerade filmen större spridning.  

   Feilitzens diskuterar också bland annat ”vad animation är” i sin undersökning.

Hon menar att ökad produktion av animerad film hänger ihop med utvecklingen av den digitala 

datoranimation som gjort filmer kostnadseffektivare och mindre tidskrävande. Tillsammans med 

globalisering av televisionen växer efterfrågan av program.55

Hon citerar Adam Marko-Nord som beskriver animerad film som:

En illusionsskapande framställning av rörliga
bilder där teckningar eller föremål som dockor eller lermodeller
fotograferas för varje rörelsemoment.56

   Denna definition inrymmer visserligen inte datoranimation eller ,som det numera oftare heter, 

”datorgenererade bilder”, men Kim Possible är inte fråga om digital animation.

   Feilitzens menar vidare att animation används inom filmmediet på flera olika sätt och inte bara 

i animerade filmer utan även i ”levande” fiktionsfilmer där animationen skapar illusioner och 

specialeffekter. Animation i spelfilmer har blivit vanligare och utvecklingen gör det möjligheten att 

presentera trovärdiga effekter. Feilitzens menar att skillnaden krymper mellan animation och vanlig 

spelfilm:

Frågan om vad som egentligen är skillnaden mellan live actionfilm
och animation har också ställts, eftersom animerade specialeffekter
numera blivit så viktiga i ”vanliga” spelfilmer och dramatiserade
program. Det går inte att föreställa sig vad utvecklingen inom
animationen kan leda till 57

54ibid
55http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_31_Mer_tecknat.pdf   2012-05-20 sid 10 ff
56ibid
57ibid
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10. Bakgrund

oohh yeah ya I'm  your basic, average girl and I'm here to save the world you can't stop 

me 'cause I'm Kim-Po-ssi-ble. There is nothin' I can't do but when danger calls just know 

that i am on my way (know that I am on my way), it doesn't matter where or when 

there's trouble if you just call my name Kim Possible. Call me, beep me if you wanna 

reach me when you wanna page me it's ok whenever you need me baby call me, beep me 

if you wanna reach me, call me, beep me, if you wanna reach me.

Doesn't matter where, doesn't matter when (doesnt matter when) I will be there for you 

till the very end (till the very end) danger or trouble I'm there on the double you know 

that you always can call Kim Possible so what’s the sitch call me beep me if you wanna 

reach me58

Texten ovan är från vinjetten till den animerade serien Kim Possible (2002-2007). 

   Serien skapades av Mark McCorkle och Bob Schooley och hade premiär på amerikanska Disney 

Channel i juni 2002. Den blev en omedelbar framgång och ledde till att även två långfilmer för tv 

och dvd lanserades: A Stich In time/Tidsapan (2003) och So the Drama/Drypande Dramatik (2005). 

   Disney Channel lanserades i Sverige 2003. Kanalen är helt fri från reklam och har som mål att 

undvika program som innehåller onödigt våld. Bolaget riktar in sig mot barnfamiljer med hela 

familjen som målgrupp. Tablån blandar klassiska Disney filmer och kortfilmer med Kalle Anka och 

Musse Pigg med mer nytt material som t ex Kim Possible.  

   På Disney Channel i Sverige dubbas de flesta serierna till svenska och kanalen har en bred 

sändningstid. Kim Possible är ett återkommande inslag i kanalens tablå i Sverige. 

   Sveriges Television sände också serien mellan 2004-2008 på lördagar i programmet 

Disneytimmen. 

Kanal 5 och kanal 5 HD visar serien nu och det är även möjligt att se episoder på Disneys hemsida 

och på youtube.com.

   Handlingen i Kim Possible kretsar runt Kimberly Ann Possible - Kim Possible som  är en vanlig 

tonårstjej och även superhjälte. Via sin hemsida började hon att hjälpa människor med olika saker. 

Det hela utvecklade sig till att hon blev mer och mer involverad och engagerad med att rädda 

världen. Hon bekämpar allehanda superskurkar och galna vetenskapsmän som för det mesta är ute 

efter att ta över världen. Inget uppdrag är för litet eller stort för Kim Possible.

58http://www.stlyrics.com/songs/k/kimpossible20052/kimpossiblethemesong535008.html   2012-05-01
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   Till sin hjälp har hon bästa kompisen Ron Stoppebale, hans husdjur nakenmullvaden Rufus, samt 

geniet och datanörden Wade Load. 

Wades expertis på datorer kommer ofta väl till pass när det kommer till att lösa fallen.

   A Sitch in Time (2003) och So The Drama (2005) blandar en rad olika genrer med element från 

amerikanska tonårsfilmer med äventyr och agentmotiv. Filmerna kretsar kring Kims kamp mot sina 

fiender, liksom hennes vardagliga problem som en vanlig tonåring som ofta presenteras som en 

subplott.

   Till skillnad från många andra karaktärer i liknade serier i skol- och ungdomsmiljö är hon populär 

och socialt framgångsrik. Kim är även agent med uppdrag att bekämpa superskurkar av allehanda 

slag. Hennes identitet som agent är inte hemlig utan förknippas med hennes person, vilket också 

avviker från de flesta andra serier i liknande genrer. Kims närmaste vän och sidekick är Ron 

Stoppable. Han är hennes motsats och hamnar ofta i problem som hon får reda ut och rädda honom 

ifrån. Könsrollerna mellan Kim och Ron är omkastade. Han är den som är passiv, fumlig och rådlös. 

Ron behöver ofta undsättning och hjälps av Kim. Hans karaktär utvecklas inte nämnvärt utan 

fungerar som ett komiskt inslag med lustigheter och situationskomik. Som exempel tappar han i tid 

och otid sina byxor. Karaktärernas påtagliga olikheter används medvetet och förstärker den finurliga 

humorn som ständigt finns närvarande i plotten.

11. Karaktärspresentation

Kimberly Ann Possible - Kim Possible.

Kim påstår att hon är: Kim Possible ”I can do anything” !! Hon är modeintresserad, älskar att 

shoppa och att umgås med vännerna Ron och Monique.

   Kim är lång och smal men mycket stark men hon har inte stora muskler. Hennes ansikte är 

barnsligt med stora ljusa gröna ögon och fylliga läppar. Hon har svallande långt rött hår som hänger 

fritt över hennes axlar. På fritiden är hon en shero och agent som  hjälper rättvisan och räddar 

världen från galna vetenskapsmän och andra super-skurkar. Kim har färdigheter utöver det vanliga 

är atletisk och har snabba reflexer. Hon behärskar en rad olika kampsporter och är akrobatisk som 

en katt. Som om inte Kims färdigheter vore nog för att möta alla sorters hot har hon en arsenal av 

tekniska agentprylar som hårtork med rep och krok och knockout mascara.   

Hon är en typisk flick flicka när hon inte är ute på uppdrag och räddar världen.
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Ron Stoppable.

   Ron är Kims barndomsvän sedan förskolan och är en glad, optimistisk person som är obekymrad 

om hur han ser ut eller vilka kläder han har på sig. Ron älskar tacos och nachos och äter så ofta han 

kan hos sin favoritrestaurang: Bueno Nacho. Han är till skillnad från Kim ganska klumpig, 

otursförföljd och rädd för en massa saker men mest för apor.

   Han går inte hem hos tjejerna och blir mobbad i skolan av de äldre grabbarna. Han bär på en 

magisk kung-fu-kraft kallad ”apans kung-fu”, vilket gör att han emellanåt blir modig och räddar 

Kim från någon super-skurk.

   Ron är Kims motsvarighet då han ofta hamnar i klistret och inte riktigt behärskar farliga 

situationer. Kim är den som räddar och skyddar honom mot fara.

   När Ron lyckas med något är det ofta slumpen som gör att det går vägen. Han har också mycket 

hjälp av sitt husdjur Rufus som är kapabel att agera och hjälpa honom. Han är av medellängd,smal 

och gänglig. Har kort blont hår och barnsliga drag med stora utstående öron.   Hans ansikte är runt 

med stor bred mun, spetsig näsa och fräknar på kinderna. Rons kläder är något för stora och hänger 

säckigt på honom.

Wade Load.

   Wade är dataexpert som hela tiden sitter vid datorn i sitt pojkrum alltid uppkopplad. Han tar hand 

om Kims hemsida och förmedlar uppdrag och logistik åt Kim och Ron.

Han är den som konstruerar tekniska hjälpmedel och agentutrustning som hjälper Kim ute på 

hennes äventyr. Wade ringer Kims snabbtelefon ”The Kim-unikator" och informerar henne om 

situationen.

   Wade skildras som en supersmart datanörd och teknisk supersnille. Han besitter färdigheter som 

inte Kim alls behärskar. Utan Wade skulle Kim inte  kunna vara en superagent då det är han som 

håller i uppdragen och guidar henne med information, logistik och tekniska hjälpmedel. Wade är 

något överviktig och lämnar sällan sitt pojkrum.

Rufus.

   Rufus är en nakenmullvad och Rons husdjur i fickformat som hänger med överallt. Han kommer 

ofta till undsättning och räddar Ron ur knipa. Rufus är bitsk, lättretlig och aggressiv när det behövs. 

Han är rosa och har oproportionellt stora tänder och små ögon. På grund av att han är så liten kan 

Rufus vara hjälpsam under Kims och Rons uppdrag. Han är inte bara liten utan lätt, mycket smidig 
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och snabb. Likt  Ron älskar han Bueno Nacho och vräker i sig tacos med ost. Ibland är Rufus 

smartare än både Ron och Kim och blir den som räddar dagen.

Mamma Dr Ann Possible.

   Kims mamma jobbar som hjärnkirurg och är under alla omständigheter positiv och glad. Hon ger 

Kim råd när hon har problem i skolan eller har funderingar om pojkvänner. Hon serverar   Kims 

pappa frukost och lagar middag. Hon är flexibel då hon kombinerar många roller som kvinna: 

Moderskap, karriär och den som tar hand om hemmet. Hon är som en äldre kopia av Kim med 

vuxen klädstil och kortare frisyr.

Pappa Dr James Possible.

   Kims far är en intelligent raketforskare som är supersmart när det gäller yrkeslivet men hjälplös i 

enkla vardagliga situationer som att hjälpa Kim med killar och andra problem. Han har svårt att 

prata om känslor och kärlek och lämnar över sådant åt sin fru. Han sköter inte hemmet utan 

överlämnar även detta åt Ann. Han har kort klassisk herrfrisyr och klär sig i skjorta med slips. 

Gillar sport på tv och att uppfinna saker. Hans motto är: ”anything is possible for a Possible”. 

Enda gången han är orolig är när Kim är på en date med en kille.  

Jim och Tim Possible.

  Kims småbröder är intelligenta små uppfinnare som inte bara busar med Kim utan hjälper henne 

med att konstruera behändiga hjälpmedel som kommer väl till pass när Kim besegrar super-skurkar.

Monique.

   Monnique är Kims bästa tjejkompis och den hon delar sina intressen för mode och shopping med. 

Monique jobbar extra på Club Banana som är en lyxig klädbutik. Lika smal som Kim men hon 

saknar helt Kims färdigheter i akrobatik och kampsport. Hon är mörkhyad och har ett vänligt 

ansikte. Mörkt långt hår som alltid är uppsatt i hästsvans.   

Bonnie Rockwaller.

   Bonnie är en av tjejerna i Kims cheerleadergrupp. Hon konkurrerar med Kim om uppmärksamhet 

och är aggressiv. Hon ser Kim som ett hot mot sin egen popularitet och tar varje tillfälle att reta Kim 

och få henne att framstå som förlorare i skolans hierarki. Social status är viktigt för Bonnie som tex 

vilken kille man går ut med. Hon har pagefrisyr och är något kurvigare än Kim. Hon har en liten 

mun och små ögon. Hon är även elak mot Ron som hon ser som en nörd och skolans clown.
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Dr Drakken.

  Dr Drakken (Drew Theodore P. Lipski) Den huvudsakliga antagonisten i serien och i de två 

filmerna A Sitch in Time (2003) och So The Drama (2005). 

Han är en ”galen vetenskapsman” och super-skurk som är besatt av världsherravälde. Han vill 

bevisa för världen att han är ett geni  men hans brist på tålamod får honom att framstå som en pajas. 

Hela han är blå med ett karikatyriskt utseende med ett stort ärr på kinden. Förutom sin förmåga att 

konstruera farliga vapen och domedagsmaskiner har han inga övernaturliga krafter. Han bär 

mörkblå kläder och svart yvigt hår. Hans händer är ovanligt små och något som han trots sitt stora 

ego har komplex för. Efter att ha misslyckats på collage blev han super-skurk.

Shego.

   Shego och hennes bröder fick superkrafter av en mystisk regnbågsmeteorstrålning när de var 

yngre. Shego fick kraften att skapa gröna kraftfält och skjuta blixtar med händerna.

Tidigare var hon god och medlem i Team-GO tillsammans med sina bröder: Hego, Mego och 

tvillingarna Wego. 

  Shego har utmärkt fysik, uthållighet och kan en rad olika kampsporter. Likt Kim är hon 

handlingskraftig och har inga problem att besegra män. Hon är Kims farligaste fiende, kapabel att 

agera på egen hand men väljer att vara Dr Drakken hjälpreda och sidekick. Hon bär en figurnära 

grön och svart overall  Hon och Kim har olika syn på mode och munhuggs ofta om den andres 

kläder när de bekämpar varandra. Hon har långt utsläppt svart hår. Gröna ögon och svarta läppar. 

Hennes färger är grön och svart.

Monkey Fist.

   Monkey Fist är hälften man, hälften apa. Han heter egentligen Lord Montogomery Fiske och var 

en brittisk adelsman, berömda upptäcktsresande och arkeolog. Nu är han mästare på "apans Kung-

Fu". Han är egentligen Rons ärkefiende, eftersom även han utövar ”apans kung-fu”. Monkey Fist 

har tränat en armé av ninja-apor som hjälper honom leta efter mystiska artefakter och mystisk ap-

magi för att erövra världen. Han är nästan lika vig och akrobatisk som Kim. Han har mörka drag 

med mörkt hår och polisonger. Svarta kläder men inga skor.
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Duff Killigan.

  Duff Killigan är en skotsk golfare som är portförbjuden från varje golfbana i världen på grund av 

sitt heta temperament. Som hämnd vill han täcka hela världen med gräs och skapa en enda 

storgolfbana. Han använder golfklubbor och exploderande golfbollar som vapen. Han klär sig i kilt 

och basker.  Duff talar med skotsk accent och är liten och korpulent med ett litet runt ansikte med 

skepparkrans. Han kallas för "Världens farligaste golfare".

12. A Sitch In Time/Tidsapan 2003

   Filmen inleds med en ny termin på Middleton Highschool. Ron ser fram emot det nya läsåret 

tillsammans med Kim och han tycker att framtiden känns hoppfull.

Ron får dock en stor överraskning när han kommer hem från skolan, då hans föräldrar berättar att 

familjen ska flytta till Norge.

   De båda vännerna, Kim och Ron, bestämmer att de ska fortsätta att rädda världen tillsammans, då 

de är ett team och Kim behöver Rons hjälp.

Ron och Kim håller kontakt via telefon vilket Ron missbrukar och ringer i tid och otid.

Wade ringer och informerar att det är inbrott på ett museum i staden.   

   Det visar sig att Dr Drakken, Shego, Duff Killigan och Monkey Fist har inlett ett samarbete för att 

stjäla en liten mystisk huvudlös apstatyett  -The Tempus Simia statyetten.

Kim har inga problem med att besegra de manliga skurkarna med när hon överraskas av Shego blir 

hon överrumplad och instängd i en sarkofag medan skurkgänget flyr med statyetten.

Ron dyker upp långt senare och Kim kan inte dölja sin irritation för att hon ensam fick möta 

skurkarna. Ron åker tillbaka till Norge.

   Med hjälp av  Wade spårar de skurkarna till Australien där de letar efter huvudet till den lilla 

apstatyetten.

Ron missuppfattar Wades meddelande och hamnar i Österrike. Kims vän Monique ersätter Ron och 

följer med till Australien. 

Kim hamnar i strid med  Dr Drakken, Monky Fist och Duff Killigan. Det visar sig att Monique inte 

är något större stöd. Hon är rädd och passiv Och Kim får rädda henne flera gånger. 

   Tack vare Shego lyckas skurkarna åter igen komma undan. Till slut kommer Ron fram till 

Australien och finner att han missat äventyret igen.

   Kim och gänget spårar skurkarna till centrala Afrika där nästa sammandrabbning sker. Åter igen 

lyckas skurkarna besegra Kim trots att  Ron hinner fram i tid för att hjälpa henne. Med den magiska 

apstatyetten skapar skurkarna en tidsportal som de flyr igenom.
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Väl hemma igen bestämmer sig Kim och Ron för att hon i framtiden ska arbeta ensam då deras 

avstånd med hon i USA och han i Norge har gjort att det är omöjligt att arbeta tillsammans. Kort 

därefter upptäcker Kim i sin latinläxa att tempus simia översätts som time monkey – tidsapa.

Samtidigt får Kim besök av en pratande nakenmullvad från framtiden. Det visar sig vara  en en 

ättling till Rufus som heter Rufus 3000. Han förklarar för Kim att en super-skurk som heter  "The 

Supreme One" har genom tidsresor tagit över världen. Enligt Rufus 3000 är Kim Possible den enda 

som har besegrat The Supreme One och behövs nu för att resa i tiden och rädda världen åter igen.

   Samtidigt förvandlar sig Drakken, Killigan och Monkey Fist till små barn och reser tillbaka i tiden 

till Kim första dag i förskolan för att knäcka hennes självförtroende för att hindra henne från att bli 

en shero senare i livet. De poserar som hennes förskolekamrater och mobbar den fyra år gamla Kim. 

Dock får hon hjälp av Ron som hon träffar för första gången.

   Drakken, Killigan och Monkey Fist  börjar då mobba Ron istället men då väcker de en kraft inom 

Kim som besegrar dem med ren styrka och blir god vän med Ron. Samtidigt anländer tonårs Kim 

via en tidsportal utanför förskolan där hon stöter på Shego. Skurkarnas plan misslyckas och de flyr 

med hjälp av tidsapan in i framtiden.

   De bestämmer sig för att åka tillbaka till den dag då Kim fick sitt första uppdrag. Deras plan är till 

en början att se till att hon misslyckas och inte vill fortsätta med att hjälpa andra. Planen ändras till 

att bara ”krossa” henne och Monkey Fist reser tillbaka i tiden och hämtar ett mytiskt monster i form 

av en stengorilla. Unga Kim och Ron får oväntad hjälp av tonårs Kim och Ron som rest efter 

skurkarna i tiden för att besegrar Drakken, Shego, Killigan och Monkey Fist. Kim håller jämna steg 

med gorillan men det är Ron som genom en slump ”råkar” förstöra monstret.   Unga Kim klarar sig 

bra medan unga Ron är än mer handfallen än tonårs Ron och bara springer och skriker: A giant 

monkey.

Poliser arrestera Drakken, Killigan och Monkey Fist men Shego lyckas fly med tidsapan in i 

framtiden.

   Rufus 3000 kommer och det visar sig att det inte är Drakken som Kim hela tiden trott var The 

Supreme one utan att det är Shego.

Kim aktiverar en tidsportal och tillsammans med Ron, Rufus och Rufus 3000, reser hon in i 

framtiden för att stoppa Shego. I framtiden har Shego blivit diktator och tagit över världen. Kim och 

Ron fångas och skickas till sin gamla high school för att bli hjärntvättade, men räddas i sista 

stunden av Kims, nu fullvuxna, tvillingbröder Tim och Jim tillsammans med Rufus 3000 och en 

armé av nakna mullvadar. Tvillingarna tar Kim och Ron till  motståndsrörelsen hemliga högkvarter, 

vars ledare är Wade.  
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   Kim, Ron, Wade, tvillingarna, och alla nakenmullvadar smyger in i Shegos slott, där de kämpar 

sig förbi skurkarna  Killigan, Monkey Fist och en armé av apor till det rum där Shego har tidsapan. 

När Shego med hjälp av en muterad Dr Drakken tar Kim och hennes vänner till fånga förklarar hon 

hur hon manipulerat en rad händelser i tiden för att kunna ta över världen. Shego separerade Kim 

och Ron genom att köpa företaget som Rons mor arbetade för och ge henne ett jobb i Norge så att 

hela familjen flyttade dit och splittrade duon Kim och Ron som superhjältar. Tillsammans var de 

enligt Shego ett oslagbart team men splittrade skulle de inte kunna stoppa hennes planer. Hjältarna 

lyckas slita sig från sina bojor och i den efterföljande striden råkar Ron ha sönder statyetten 

föreställande tidsapan. När den går sönder bryts tiden sönder och Ron och Kim färdas tillbaka till 

sin egen tidslinje och filmen avslutas där den börjar vid slutet av första dagen i skolan på den nya 

terminen.

   Kim och Ron minns inget av det som hänt. Ron vet bara att han hatar köttkakor, som han 

tvingades att äta i Norge.

13. So The Drama/Drypande Dramatik 2005

   So The Drama (2005) är den andra animerade långfilmen med Kim Possible och var tänkt att 

avsluta serien efter säsong tre.

   Filmen hade premiär den 8 april 2005 i USA. Bolaget lanserade So The Drama (2005) som den 

första animerade Disney Channel Original Movie. Filmen var ursprungligen tänkt att vara 

seriefinalen, men Disney bestämde sig för att förlänga serien med ytterligare en säsong efter en stor 

efterfrågan av tittarna. Bolaget producerade en fjärde säsong av serien som hade premiär  den 10 

februari 2007. Den fjärde säsongen fortsätter där So The Drama (2005) slutar.

   I sina försök att ta över världen utvecklar Dr Drakken en genomtänkt plan som ska hindra hans 

ärkefiende Kim Possible att stoppa honom. Hans plan är denna gång så sofistikerad att inte ens hans 

side-kick Shego lyckas lista ut vad det är han planerar.

   So The Drama (2005) börjar i Japan där Shego försöker kidnappa herr Nakasumi en 

leksaksdesigner som är chef för ett av världens största leksaksföretag. Kim och Ron räddar 

Nakasumi och får som tack skjuts hem till Middleton av Nakasumi i hans privata flygplan.

   Shego återvänder till Dr Drakkens högkvarter med bara herr Nakasumis kavaj. I den hittar 

Drakken en ritning av en ny leksak: en robotfigur i minatyr.

Samtidigt inser Kim att hennes brottsbekämpande livsstil hindrat henne från att ha en pojkvän och 

att Ron kan vara hennes enda möjliga date för den kommande vårbalen. Hon tycker inte att Ron 

riktigt är pojkvänsmaterial. De är ju bästa vänner sedan förskolan.
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   Ron introducerar Eric, en ny student på Middeleton high, för Kim nästa dag.

Eric och Kim dras direkt till varandra och börjar att umgås flitigt.  

Ron känner sig mer och mer utanför när Kims spenderar mer och mer tid med Eric.

Han inser att han har djupare känslor för Kim men beslutar att inte berätta för henne vad han känner 

av rädsla för att skada deras vänskap. Samtidigt sker en rad förändringar på Rons favoritrestaurang 

Bueno Nacho.

   Skräpmatskedjan är inte bara Rons älsklingsmatställe utan också det ställe som de båda vännerna 

Kim och Ron spenderar mest tid tillsammans när de inte är på skolan eller ute på uppdrag.  

De nya ägarna har förändrat menyerna och infört barnmenyer med en medföljande leksak. En liten 

robotfigur som heter Little Diablo.

   För att slutföra sin plan kidnappar Dr Drakken Kim far, Dr James Possible som är raketforskare, 

som utvecklat en mycket avancerad cybertroniskteknik. En teknik som Drakken tänker stjäla för att 

använda i sin plan. 

The Little Diablos sprids världen över via Bueno Nachos restaurangkedja. Alla barn vill ha sin egen 

Little Diablo.

   Kim inser att hon och Ron börjar glida isär och hon försöker tala med honom om deras vänskap 

och att hon och Erics relation inte kommer att påverka dem.

Kim och Eric går på vårbalen medan Ron bestämmer sig för att inte gå utan väljer att besöka Bueno 

Nacho och äta med Rufus. Väl där efter att den nya ägaren för kedjan bytt ut sugrören mot en 

enklare variant ringer  Ron med Wades hjälp upp den nya VDn för Bueno Nacho för att klaga. Det 

visar sig att den nya ägaren är ingen mindre än Dr Drakken.  

   Dr Drakken har kombinerat Dr James Possibles cyberteknik med herr Nakasumis robotfigur, 

Little Diablo och skapat en arme av robotar som ska hjälpa honom att ta över världen. Tack vare 

Bueno nachos världsomfattande restaurangkedja finns hans robotar världen över.

En hel arme av Little Diablos angriper Ron och Rufus som lyckas fly till Middelton High.

Ron letar på Kim mitt under vårbalen och berättar om vad som har hänt. De andra eleverna avfärda 

honom som galen men Kim bestämmer sig för att undersöka hans påståenden och trots protester 

från Eric kontakter hon Wade som bekräftar Rons historia.

Kim och Ron lämnar balen för att berätta om de små robotfigurerna för Kims pappa Jim. Han 

känner igen sin teknik när de undersöker de två robotarna som Kims bröder har fått från Bueno 

Nacho.

När Shego inser att Kim och Ron är dem på spåret informerar hon Dr Drakken som då aktiverar de 

två Diablos som Kims bröder har.  
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Innan Kim och Ron hinner agera förvandlas de små robotfigurerna, Little Diablos, till gigantiska 

beväpnade robotar och anfaller Kim, Ron och hennes familj.  

Tillsammans med familjen Possible  lyckas de besegra robotarna genom att förstöra den antenn som 

sänder ut attacksignalen.

   Dr Drakken lägger upp ett meddelande på Kims hemsida och avslöjar att han skickat Shego till 

vårbalen och att hon har fångat Eric.

Han kräver att hon ska ge upp och inte försöka stopp hans Diablos från att ta över världen.

Kim blir rasande och bestämmer sig för att söka upp Dr Drakken och Shego och rädda Eric. Hon tar 

på sig en ny experimentell cyberteknisk stridsdräkt. Kim och Ron anländer till Drakkens nya 

högkvarter -  Bueno Nachos huvudkontor. Kim  besegrar Shego tack vare sin nya stridsdräkt som 

har en rad olika hjälpmedel som tex skyddsbubbla som inte bara skyddar Kim mot Shegos gröna 

blixtar utan reflekterar dem tillbaka.  Ron lyckas besegra en stor sumo ninja mer genom tur än något 

annat.

   Efter att ha besegrat Shego hittar Kim Eric och faller i hans famn. Eric avslöjar då att han är 

faktiskt är en av Drakken synthadrones. Det vill säga en artificiell robotkonstruktions som liknar en 

människa. Eric bedövar Kim och Shego slår ner Ron.

   Samtidig är hela världen under attack från arméer av gigantiska Diablo robotar.

Ron och Kim vakna upp i ett förråd bundna till händer och fötter. Kim är förödmjukad och sårad. 

Hon har gett upp för att hon känner sig så utlämnad av att blivit lurad ar av Dr Drakken.

   Ron uppmuntrar henne och avslöja samtidigt sina sanna känslor för henne. Kim inser att även hon 

har starka känslor för honom. Rufus hittar Kims väska och hennes laser läppstift.

Han befriar Kim och Ron från sina rep och de bestämmer sig för att stoppa Drakken och Shego.

Kim lyckas besegrar Shego och Rufus dödar Eric genom punktera Erics fot och dränering hans 

"Syntho-sekret". Samtidigt stoppar Ron Drakken från att fly och tvingar honom att erkänna sig 

besegrad. Kim deavaktivera Drakkens Diablos världen över tillsammans med Rufus.

   Drakken och Shego tas i förvar av polisen och forslas iväg. Samtidigt som media sänder nyheten 

om Kim och Ron seger återvänder de till vårbalen hand i hand. Kim och Ron står fåraktigt där, inte 

säker på vad att göra tills Rufus knuffar dem närmare varandra. Ron håller ut sin hand för ut på Kim 

dansgolvet där de ler mot varandra innan de förenas i sin första kyss.
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14.  Analys

Inledningen till So The Drama (2005) har starka kopplingar till vuxen spelfilm och tankarna söker 

sig till James Bond. Filmens vinjett är en parodi på Bondfilmer och visar skuggfigurer som rör sig i 

olika situationer som tex dans och kampsport. Till skillnad från originalen har So The Drama (2005) 

en mer färggrann   vinjett, där figurerna inte enbart är mystiska och förföriska, utan man kan se 

Rons siluett snubbla ur bild. Den komiska effekten är omedelbar och anger tonen.       

   Att filmerna om Kim Possible är animerade möjliggör att händelserna med våldsinslag och 

actionsekvenser kan anpassas till tänkt publik. Barn och yngre ungdomar är målgruppen och 

filmskaparna har skräddarsytt innehållet för att passa dem. Våldet i Kim Possible består mest av 

hopp och akrobatik där kroppskontakt mellan deltagarna i kamper saknas nästan helt. Ofta är det 

poppig musik som kryddar scenerna och rörelserna blir anpassade till musiken,vilket gör att det 

liknar mer en show än en strid på liv och död. Våldet används mer som en lek och deltagarna tycks 

inte vara rädda eller bli skadade. Blod eller kroppsskador förekommer inte. Ett bra exempel på detta 

är en scen i A Sitch In Time (2003), där Kim, Ron och Rufus hamnar i strid med Dr Drakken, Shego, 

Duff Killigan och Monkey Fist. Striden är koreograferad med en poplåt med glättig text som skalar 

av allvaret. Humoristiska klipp avlöser varandra där karaktärernas egenskaper förstärks. 

   Kim och Shego är varandras jämlikar och står för akrobatik och skicklighet medan männen tafflar 

runt, fumlar och krockar med varandra. Detta skapar starka komiska effekter och leder bort 

uppmärksamheten ännu mer från våldsinslagen. I båda filmerna används detta och våldet blir bara 

ett inslag som kryddar det humoristiska och därför har det inte heller något syfte att skada. Våldet 

blir där med verkningslöst och ingen blir drabbad..  

   Ron är Kims motsats och hans karaktär är en komisk profil som har en uppgift att skapa komiska 

inslag. Under olika äventyr tappar han ofta sina byxor vilket kan ses att han tappar sin manlighet 

och är långt ifrån en macho man. När detta inträffar under strid avdramatiserar det än mer 

våldsinslagen. Kim Possible lever i en värld som är pastellfärgad och bebos av karaktärer som är 

karikatyriskt  tecknade. Kim är barnsligt tecknad och har ett barns ansikte. Hennes kropp är smal 

och kvinnligheten i den är nedtonad. Hon är visserligen klädd i figursydda toppar där hennes mage 

ofta är bar. 

   Ron är också en karikatyrisk typ med utstående öron och illasittande säckiga kläder. Även de 

andra karaktärerna är tecknade på liknande sätt och deras framtoning leder tankarna till kortspelet 

lustiga familjen. Att filmerna är tecknade på detta sätt påverkar förstås historieberättandet och 

förstärker de komiska effekterna, vilket appellerar till den tänkta målgruppen av yngre ungdomar. 

Handlingen har högt tempo både när det gäller agerande och repliker. Dialogen är snabb och 

finurlig med sofistikerade poänger. Det snabba tempot och språket bär upp filmerna eftersom 
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karaktärerna är färdigskurna till sina roller utan någon djupare utveckling. O'Connell kommenterar 

detta på följande sätt:           

Kim Possible's underlying flaws is that the series is far more joke/plot-driven than character-driven. This 

makes it a more inherently lightweight show (…)59

   Tolkningen kanske inte behöver vara att serien är lättviktig, utan snarare signalerar dessa skämt att 

Kim Possible riktar sig till relativt unga åskådare. 

   Filmerna är uppbyggda  med många etableringsbilder som presenterar miljön där handlingen 

utspelar sig. Vidare används hel- och halvbilder under interaktion i mise-en-scene. Närbilder av 

karaktärer och föremål förekommer ofta för att understryka känsloyttringar och för att belysa 

viktiga cues och motif. Exempel på detta är när Ron i en scen i A Sitch In Time (2003) får reda på att 

han ska flytta till Norge. Närbild på en till-salu-skylt visar att familjens hus är till salu. Därefter 

följer en snabb händelsekedja:

1. Helbild med Ron, Kim och skylten.

2. Helbild med Ron, Kim, skylten och en mäklare som klistrar på såldmarkeringen på 

            skylten.

3. Halvbild med Kim och Ron där Kim utbrister ”sold!?”

4. Närbild på Ron som utbrister ”sold!?” med uppspärrade ögon av förvåning.

5. Närbild på Rufus som utbrister ”sold!?”

6. Närbild på försäljaren som utbrister ”sold!!” med ett grin.

7. Närbild på Ron som ställer frågan  ”I'm moving??” Uppspärrade ögon och öppen mun 

            med nedåtpekande mungipor.

Klippen låter bilderna tala och dialogen reduceras till knapphändig förklarande ord och utrop som 

förklarar situationen på ett enkelt sätt. Denna scen bryter av dialogen mellan Kim och Ron som i 

scenen innan haft en ordväxling om triviala saker som egentligen inte har någon betydelse för 

plotten utan mer visar att de är goda vänner.

Man kan förenklat säga att klippen svarar på frågorna Vad händer? Var händer det? Vilka deltar? 

Hur reagerar karaktärerna? Svaren på dessa frågor för fram nya situationer och händelser som i sin 

tur berättar historien.

   De arketypiska dragen som diskuterats tidigare är påtagliga i gestaltningen av karaktärerna.

59http://www.sequentialtart.com/article.php?id=630   2012-05-20
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Kim Possible har många likheter med den tredje vågens feministiska girl power sheron när det 

gäller handlingskraft, styrka, självständighet och sitt medvetna yttre. Schubarts arketypsteori och de 

fem olika mest förekommande rollerna för kvinnan som utvecklats från 70-talet och framåt går även 

att se hos Kim Possible. Samtidigt som hon representerar girl-power med egna val och omkullkastar 

de traditionella könsrollerna där mannen är aktiv och kvinnan passiv, har hon drag av klassiska 

flickegenskaper som shopping, modeintresse, smink och problem med pojkar i hennes egen ålder.

Hon besitter olika arketyper och dessa är:

-Amazon när hon orädd räddar världen.

-Dottern när hon är i familjemiljö och uppför sig en vanlig tonåring med behov av råd.

-Modern som värnar om sin grupp och skyddar dem.

-Hämnerskan då hon straffar sina fiender för deras övergrepp.   

-Dominatrixen stämmer däremot inte in på Kim Possible då arketypen har en vuxnare sexualitet 

som utnyttjas av kvinnan. Kim är för ung och oerfaren på det området och hennes profil 

marknadsförs inte som sexuell efter som filmerna riktar sig till ung publik. Hon utnyttjar inte sitt 

utseende för att nå fördelar, härska över eller straffa män.

   A Sitch In Time (2003) behöver Kim en ny side-kick när Ron befinner sig i Norge. Hon ber sin 

vän Monique att följa med. När de båda tjejerna ska samarbeta visar det sig att Monique inte håller 

måttet. Likt Ron snubblar hon runt och behöver hjälp av Kim för att inte råka illa ut när de slåss mot 

skurkarna. Kim får här en moderroll och behöver skydda Monique.

När  tjejerna är i skolan eller shoppar är det Monique som stöttar Kim. Som tex när de  är på Club 

Banana och provar kläder inför vårbalen i So The Drama (2005) och Kim är osäker på hur hon ser 

ut säger Monique uppmuntrande:

You're gonna be Kimderella!! Vänskapen mellan Kim och Monique är stark och de stöttar varandra 

och har varierande i olika situationer där deras roller varierar och kompletterar beroende på vem 

som behöver stöd.

   Kim har en ansträngd relation till Bonnie som är hennes antagonist och konkurrent i skolan. 

Denna konkurrerar med Kim om uppmärksamhet och är aggressiv. Hon ser Kim som ett hot mot sin 

egen popularitet och tar varje tillfälle att reta Kim och få henne att framstå som förlorare i skolans 

hierarki. Social status är viktigt för Bonnie som tex vilken kille man går ut med. Bonnie är med i 

samma cheerleadergrupp som Kim och de tränar tillsammans.

Bonnie tycker att Kim missköter träning med laget för ofta då hon är tvungen att gå på olika 

uppdrag. Ron är lagets maskot och skyddas av Kim mot Bonnies förakt då hon tycker att han inte 
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håller måttet. Exempel på Bonnies och Kims dåliga relation kommer fram i So The Drama (2005) 

då Bonnie avbryter en cheerleaderövning för att svara i sin mobiltelefon. Detta gör så att flickornas 

formation med Kim högst upp rasar. Dialogen som följer är:

Kim: That was so on purpose.

Bonnie: Like it's always about you? Zero your ego Kim. ( i sin mobiltelefon ) Brick, sweety. I'll 

come over when you are done working out. Two hours? OK, oh and don't shower. I like it when you  

glisten.

Kim: When you glisten? Could you be any sicker?

Bonnie: Oh, like you and your BF (boyfriend)? Oops, I forgot you don't have a BF, do you Kim? 

Too busy saving The world ( hon gör citationstecken med fingrarna i luften)

Kim: You still use air quotes, huh? Interesting.

Bonnie: I'm all about Brick Flagg, quarterback, hottie, top of the food-chain.. Tara hooked up with 

Jason Morgan, the basket teams star forward. Jessica with Steve Fyrley, the baseball captain. 

Soccer, track and field, lacross, ice hockey ( pekar på övriga tjejer i cheerleaderlaget som är 

närvarande). Face the facts! All the remotely acceptable guys are taken!

Kim: Is there a deadline I don't know about?

Bonnie: The Prom!

Kim: aah It's just another dance.

Bonnie: Try ”the” dance! Who you go with is like crucial! You looking at the captain of the  

cheesteam. ( Ron kommer in) Or worse!!  

   Dialogen är knivskarp mellan tjejerna och Kim och Bonnie har en duell med ord. Bonnie ger 

intryck att vara mer erfaren när det gäller intima relationer med killar. Kim känner sig underlägsen 

och avfärdar Bonnies gliringar om killar och status. O'Connell uppmärksammar detta och skriver:

(…) So the Drama movie storyline (…) Bonnie ridiculed Kim for being the only cheerleader without a  

suitable Big Man on Campus jock boyfriend.60

   I denna situation blottar Kim sitt osäkra tonårsflick-jag och känner sig osäker och utanför då hon 

inte når upp till gruppens ideal. När Ron anländer blir det tydligt att han inte har någon som helst 

status och anseende hos Bonnie.  

   En närbild på Kims ansikte som visar förlägenhet över Rons klumpighet och omanlighet säger att 

Kim får anstränga sig för att hålla masken.

O'Connell diskuterar Kims relation till Bonnie:

60http://www.sequentialtart.com/article.php?id=629   2012-05-20
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Bonnie is a bitchy "mean girls"-type rival cheerleader who persists in despising the heroic Kim despite being 

just as aware as everyone else of her world-saving activities, which Bonnie appears to regard as an 

irritatingly pretentious affectation on Kim's part.61

 

   Identifikation som någons respektive är ett hett diskussionsämne bland tjejerna och Kim har svårt 

att värja sig i argumentationen med Bonnie som tycks vara mer erfaren. Här blottas det klassiska 

dilemmat som finns bland kvinnor: konkurrensen om att bli sedd av männen överskuggar och stör 

vänskapen mellan kvinnorna då de ser varandra som hot.

   Bonnies position som cheerleader ger henne fördelar och gör henne attraktiv bland de populära 

sportiga killarna. Hennes samtal med Brick antyder att de har en sexuell relation och detta skiljer 

henne från Kim som har en mer outvecklad sexualitet och en naiv hållning till relationer.

   Bonnie har en mer kurvig och vuxen framtoning jämfört med Kim och hon utnyttjar detta mot 

henne. Hon har tydliga drag av den klassiska femme fatalen som lockar och använder sin sexuella 

dragningskraft för att nå sina mål. I Bonnies fall handlar det om social status. Kim kan inte bemöta 

Bonnies angrepp på samma plan utan svarar som den väluppfostrade flickan hon är och får nästan 

en mammig ton mot Bonnie. Kim får drag av modersarketypen och Bonnie och Ron kan ses som 

hennes barn som är osams med varandra.

   I nästa scen sitter Kim med sin vän Monuiqe på restaurangen Bueno Nacho och berättar om 

Bonnie och det som har hänt:

Monique: Girl, that is flawed!

Kim: I know but what if Bonnie has,in her own stupid way,a point.

Monique: Shock!

Kim: What if there is something wrong with me, Monique?

Monique: Because you are not dating a quarterback?

Kim: I'm weirding guys out! They see me on TV, round housing some goon out of a window. It's a  

vivid image.

Monique: Kim, you are a strong independent woman any boy afraid of that is not worthy of your  

time.

Kim: Yeah, maby, but what if she's right? Is there anything sadder than going to the prom with your  

”just a friend”?

Monique: And his naked mole rat?

(…) interlud med Ron och Rufus som handlar nachos framme vid disken i restaurangen en bit bort.

61ibid
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Kim: I mean a ”data” date would be nice, but a stinking BF?

Monique: You are letting Bonnie play you.

Kim: Am not!

Monique: What god is saving the world if if you don't have someone to share it with?

Kim: Okay, a little. Just once I'd like to make her eat her words.

Monique: They are low-carb.  

Här blir Kim dottern som söker stöd hos Monique som får en moderlig position. Hon stöttar Kim 

och försöker att få henne att inse att Bonnie har fel och att hennes resonemang inte betyder något. 

Dock kan de inte riktigt bortse ifrån den sociala koden och hierarkier som är gängse.

Kim försöker också prata med sina föräldrar hemma. Hon går till sin far, James Possible, som sitter 

och tittar på fotboll på en ledig dag. Dialogen mellan dem är följande:

Kim: Dad, can we talk?

James: Sure Kimmie cub. Hold on. (han trycker på paus så tv bilden pausar) Okay shoot. You have 

my undivided attention.

Kim: It's about... boys.

James: Ah...Oh...Mmm...

Kim: Boy's and dating!

James: Aha... (han ringer upp sin fru med den trådlösa telefonen). Hi, honey. Got a minute? Kimmie 

needs to talk with you. (han ger telefonen till Kim) It's your mother.

Scenen blir komisk då pappans oförmåga gestaltas i närbild där han spärrar upp ögonen och därefter 

ringer sin fru. De stereotypa rollerna inom familjen, där männen står för det praktiska och det 

ekonomiska och kvinnorna för det omhändertagande och känslomässiga, kommer fram  tydligt. 

Pappans reaktion är säkert något som många känner igen sig i och därför blir scenen användbar 

dramaturgiskt. Relationen föräldrar - barn avdramatiseras och det allvarliga tonas ner.

Kims far pratar inte om känslor utan den biten sköter hans fru om. Kims mamma är både 

”hushållerska” med allt som det innebär och karriärist inom läkarvetenskapen. Pappan är 

framgångsrik och expert inom sitt område ,raketforskning. Han blir omhändertagen av sin fru 

hemma och axlar därmed en traditionell patriarkal roll. Kims mamma har flera ansvarsområden med 

olika roller som kvinna:mamma, fru och karriärist och tycks klara av allt.

O'Connell kommentera superkvinnan som klarar allt:

(…) 1970's "superwoman" philosophy. This rather unrealistic interpretation of feminism was sometimes 

summed up by the phrase "having it all." It extolled the ideal of the successful woman as one who somehow 
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managed to combine a high-powered career with a perfect marriage and a deeply fulfilling "quality time" 

relationship with her children.62

   Kims far är engagerad på jobbet och arbetar över sent på kvällarna medan Kims mamma ordnar 

med hemmet och fixar middag åt familjen och håller den varm åt maken.

I slutscenen av So The Drama (2005) kommer Kim och Ron hand i hand tillbaka till vårbalen. 

Elever och lärare har följt deras äventyr med Dr Drakkens robotar på en portabel handhållen tv.

Reporter: And so, thanks to teen hero Kim Possible, the worldwide diablo destruction is it self  

disabled.

Brick. Possible shoots, she scores!

Monique: Strait up!

Bonnie: Excuse me.

Brick: Oh, you are excused. While you're gone I'll hang with Monique!

Monique: Me like. Kim och Ron kommer in.

Bonnie: It finally happened. She is dating that looser. Kim Possible and Ron Stoppable are dating. 

Ha ha ha ha ha. Tystnad följer.

Resten av skolan börjar applådera och hurra för Ron och Kim som förenas i en kyss ute på 

dansgolvet.

Slutet är en klassisk avslutning där sheron Kim återvänder från sitt äventyr och världens säkerhet 

är tryggad. Hon är en vinnare på flera plan. Först och främst som shero som besegrat sina 

antagonister och räddar världen. Hon får som hjälten en belöning i form av folkets jubel och 

uppskattning. Hennes tonårsjag är nu också mer självsäkert. Hon vågar stå för sin kärlek till Ron. 

Campbells monomyt går att applicera på historien i So The Drama (2005).

Bonnie gör ett försök att ta makten över situationen och börjar håna Kim,vilket inte lyckas då Kim 

rider på sina shero-meriter och får ovationer av hela skolan. Det antyds att Bonnie blir ensam då 

Brick visar intresse för Kims vän Monique. Hennes aggressiva framtoning straffar sig och förkastas.

  Kim har drag av modersarketypen och hennes värderingar visar vara de grundläggande och 

vinnande i längden. Hon skyddar världen och människorna likt en moder sin familj. Vidare är 

hennes framtoning traditionell i meningen att hon står för ett moraliskt ideal som är stereotypt och 

djupt inrotat i kulturen som hon representerar. I detta avseendet stämmer hennes karaktärsdrag in på 

Diebler beskrivning ” The very nature of a hero is to stand as a culturla ideal”.63 

62http://www.sequentialtart.com/article.php?id=629   2012-05-20
63http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Diebler%20Matthew%20David.pdf?bgsu1174684882    ii 2012-05-18
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Shego är Kims antagonist och, är likt henne, en stark och handlingskraftig karaktär. Hon är Dr 

Drakkens högra hand och hjälper till att genomföra hans planer. Shero och Dr Drakken har en 

relation som saknar sexuell spänning och kan liknas med far och tonårsdotter relation. Shego har 

ofta en ironisk ton mot Dr Drakken och hånar hans planer och hans praktiska handfallenhet. 

Samtidigt som hon ändå hjälper honom. I en scen i A Sitch In Time (2003),där Dr Drakken med sina 

kumpaner dividerar om vem som ska sätta ihop apstatyetten med huvudet, utbrister hon:  

-I'm stuck with the freak stooges....Hey guyes, why don't you work as a team and put the stupid head  

on together!?

   Hon sitter vid sidan om och läser en tidning och är till synes ointresserad av vad de andra sysslar 

med. Scenen är humoristisk tack vare motsättningarna i gruppen, vilket skalar av skurkarnas 

farlighet och gör dem till clowner. Trots att Shego är yngst i gruppen är hon den som känns mest 

kompetent. Den klassiska motsättningen mellan olika generationer, där Dr Drakken står för det 

vuxna 

konservativa och omoderna ställs mot Shegos uppfinningsrikedom och handlingskraft, kommer 

fram tydligt. Hon besitter egenskaper av en modern shero i många avseenden men  hennes ålder och 

kön gör att hon marginaliseras i gruppen. Dr Drakkens genustillhörighet ger honom automatiskt en 

ledarroll som han egentligen inte klarar av att axla. 

   Shego är Kims antagonist och de har likvärdiga färdigheter både intellektuellt och kroppsligt.  De 

kämpar ofta jämna kamper mot varandra.

   Shego känns mognare och något äldre än Kim och har mer vuxen kvinnlig utstrålning. Hon är 

klädd i åtsittande kläder och hennes hår är utsläppt. Hon har en egenskap som gör att hon kan skjuta 

gröna blixtar från sina händer. Både hon och Kim får klä sig i klassiska kvinnliga kläder när de 

jobbar undercover på olika tillställningar och därmed axlar de den gängse stereotypa bilden av 

kvinnan. I en scen i filmen So The Drama (2005) är båda klädda i åtsittande kreationer:      Shego i 

en figurnära topp med bar mage och kort kjol. Hennes hår är uppsatt  i en klassisk frisyr. Kim har en 

lång aftonklänning med lång slitz som visar hennes ben. Deras klädsel medför att de går in i en roll 

som gör att de smälter in i en stereotyp värld där kvinnan förväntas vara vacker och förförisk. 

Mulveys feministiska teser om kvinnan som objektet för den manliga blicken kan tolkas in här. 

Detta förstärks ytterligare i slutet av So The Drama (2005) när Eric kommer och hämtar Kim till 

vårbalen gör kameran en åkning över Kims kropp nerifrån och upp som en tilt. 

   Shego kan liknas vid den ”elaka styvmodern” som Phelps och Frankel diskuterar. Kim  måste 

bekämpa Shego för att komma åt Dr Drakken. Konkurrensen mellan Kim och Shego består dock 

inte av att vara vackrast utan av att vara starkast och skickligast i strid. Detta är en typisk manligt 

sätt att hävda sig på.
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   A Sitch In Time (2003) leker med tiden där karaktärerna placeras i olika tidsepoker där de är 

alltifrån små barn till vuxna i framtiden. En intressant aspekt är att det framtida scenariot med 

vuxna karaktärer framställer många av de manliga karaktärerna som muskulösa och starka. Den 

framtida världen är fylld av manliga stereotyper som framhäver sig med rå styrka och män som är 

kapabla att agera och försvara sin ställning med våld. Kim kan inte hävda sig där på samma sätt 

som i nutid och hennes räddning blir att Ron har sönder tidsapan så att ordningen återställs, dvs 

männen på detta magiska sätt fråntas musklerna och styrkan. 

Ron kommenterar detta skämtsamt:”Everyone in the future is ripped”-  det vill säga: alla är 

vältränade med stora muskler.

   Monnique är med i framtiden nu vältränad och handlingskraftig men utan svällande muskler och 

styrka. Det stereotypa förstärks genom att männens muskler är överdimensionerande medan 

Monique och Shego behåller sina slanka figurer. Den parodiska effekten är tydlig och scenen 

markerar att symbolen för handlingskraftiga män är lika med svällande muskler. 

   Filmen A Stich In Time handlar ju om tonåringar där både pojkar och flickor är representerade. 

Frågan är om samma karaktärsdrag skulle fungera med vuxna? Rons tafflighet är lättare att 

applicera och acceptera i en tanig tonåring än hos en vuxen muskulös man. Vidare har alla vuxna 

manliga karaktärer i filmerna inte någon hjältestatus. Deras karaktärer är reducerade till karikatyrer 

för att förstärka Kims handlingskraft. Kampen hon för är i första hand mot andra kvinnor och 

männen är i periferin.
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15. Slutsats

   Jungs arketypteori och tesen om det kollektivt undermedvetna lämnar utrymme för 

receptionsteorier och både A Sitch In Time (2003) och So The Drama (2005) tecknar miljöer och 

karaktärer som rör sig i gränslandet mellan verklighet och fantasi. Huvudpersonen Kim lever i en 

verklig värld med vardagliga företeelser vilket skapar identifikation hos åskådaren. Hennes roll som 

shero kan ses som en kollektiv önskedröm för många unga tjejer.

Jung byggde sin teori på gamla myter och religion vilket präglar hans värdeskala. Filmerna om 

Kim Possible bär tydliga drag av sagor och de moraliska gränserna är tydliga. Kims vardag är 

präglad av amerikansk medelklassmentalitet där hennes familj är framgångsrik, har till synes 

okomplicerade relationer till varandra och vardagsbekymmer löses utan problem

Kim är en idealiserad bild av en tonårsflicka och besitter egenskaper som känns overkliga. Hon är 

som en kameleont och kan växla från superstark shero till en osäker tonåring som oroar sig för acne 

på näsan.

   Hon byter skepnad beroende på situationen och tar på sig en roll som är  anpassad till den 

relationen som plotten presenterar.

Jungs olika varianter av användandet av arketyper går att tillämpa i filmerna. De innehåller den i 

sagor och myter vanliga kampen eller motsättningen mellan gott och ont.

   Kim som shero gör även en miniatyrresa i So The Drama (2005) och den kan delas in i etapper 

som reglerar berättandets tempo. Hon utsätts för prövningar likt hjältarna i uråldriga sagor och 

förväntas att klara av att försvara det goda. Denna förutsägelse är också en kollektivt medveten 

förväntan hos alla som läst sagor. 

   Jung betonar också vikten av symboler som associationsframbringande medel. Filmerna använder 

sig av symboler för att markera och få önskad effekt hos åskådaren. Färger är ett tydligt exempel i 

meningen att Kim är tecknad med ljusa  färger medan skurkarna fått mörka färger. Det vackra och 

polerade står för godhet och det mörka och mystiska för ondska.

A Sitch In Time (2003) följer inte Campbells hjälteresa utan befinner sig utanför hans monomyt. 

Historien har inget riktigt slut i traditionell mening och handlingen slutar där det hela började.

   So The Drama (2005) har däremot en struktur som mer följer Campbells tes. Kim lämnar sin 

värld och möter en magisk värld i form av romans med Eric. Romantik är det outforskade äventyret 

för henne. Eric, till skillnad från Ron, är en manlig karaktär som besitter maskulina egenskaper både 

när det gäller utseende och handlingar. Detta attraherar Kim. 
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   Hon gör en resa under historien som utvecklar hennes person och ger henne nya insikter. Vid 

resans slut omvärderar hon vad som är äkta och upptäcker Rons potential och belönas med hans 

kärlek.

  Kims prinsseslika uppenbarelse i slutet av So The Drama (2005) kan appliceras på Katherine 

Phelps beskrivning av den kvinnliga hjälten: ”Her skills tend to be equally as decorative in value as  

herself”. Kims utseende smälter samman med hennes ideal och sheroroll och hennes person 

symboliserar idealet i den värld hon lever. Detta är även budskapet filmen skickar ut till publiken 

som får det lyckliga slutet ännu en gång.  

   Lara Croft är en kvinnlig protagonist som influerat Kim Possible med sin handlingskraft och 

förmåga att agera aktivt utan att direkt vara beroende i de aktiva ögonblicken som kräver fysisk 

interaktion med monster eller att lösa gåtor etc. Däremot är båda karaktärerna beroende i periferin 

av män: Laura av sin pappa och Kim av datorkunnige Wade Load.

Kim har drag av Lara Crofts person men hennes karaktär har precis som Stålmannens en 

dubbelnatur  Som Kim Possible agent, superhjälte och shero är hon mycket lik Lara Croft som 

beskrivs ovan i citatet tidigare av Schmidt på sidan 14, men som Kim Possible i skolan och privat 

får hon andra karaktärsdrag som traditionellt anses vara feminina: Shopping, utseende, relationer 

och vad andra kvinnor tycker om henne betyder nu en hel del. 

   Även Kim Possible har drag av  ”high trash heroine” som Schubart diskuterar i meningen att allt 

är möjligt för henne och känns som en lek när hon är ute på uppdrag.  

Kim Possible har däremot en nedtonad sexualitet men den finns närvarande i hennes klädstil och 

kroppshållning. Hennes position som ledare för skolans cheerleaders innebär uppträdande i 

minimala kläder, vilket i sig skapar en sexuell underton. Hon besitter dock inte en vuxen sexualitet 

utan har en mer oskyldig tonårsframtoning som inte uppfattas som särskilt erotisk.

   Laura Mulveys tes om ”to-be-locked-at-ness” faller delvis då Kim är subjektet för identifikation, 

och vidare bidrar hennes barnsliga uppsyn till att tona ner det sexuellt åtråvärda. Visserligen visar 

Kim mycket hud och kameran kan ibland svepa över hennes kropp men detta lockar knappats 

männen till att objektifiera henne. Det något oproportionella animationen av kroppar där huvuden är 

stora och kroppen tanig och tunn ger ett barnsligt intryck. Seriens publik är i första hand barn och 

yngre ungdomar som lockas mer av humor och snabb handling än av erotik. Mulveys tankar om hur 

kvinnan ses finns dock ändå representerade i filmerna om Kim Possible, i den meningen att de visar 

upp ett genussystem där män och kvinnor lever på traditionellt sätt  i sin vardag. 

   Kim är en vanlig tonårstjej som också vill bli sedd av pojkar för sin skönhet och därför skaffar sig 

det senaste modet för att uppnå detta. Hon är mån om sitt utseende och har ett långt svallande hår 
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som förknippas med kvinnlighet. Utseendemässigt är Kim en idealbild av en ung, attraktiv 

tonårsflicka och hon trivs i sin position samtidigt som det troligtvis  är just hennes utseende och 

klass som hjälpte till att placera henne där.   

   Hennes roll som shero möjliggör en tillfällig flykt från  givna mönster och tillåter henne att 

överskrida gränserna när det gäller uppförande. Hon behåller dock sitt ljuva utseende i alla lägen 

och är alltid oklanderlig. Annis Pratt diskuterar kvinnliga hjältar i fiktionen och slår fast att kvinnor 

i dessa berättelser alltid är fångade i de sociala normerna där genusrollerna är givna.

   Hon skriver:

This collision between the heroes evolving self and society's imposed identity appears consistently 

throughtout the history of women's fictone.64

   Kim är också präglad av sin miljö och de rådande värderingarna och hon tar aldrig steget ut och är 

helt oberörd av detta. När hon lever i sin vardag är hon osäker och orolig och kan liknas med de 

klassiska kvinnokaraktärerna vars uppgift var att bli någons fru. Dialogen ovan mellan Kim och 

Bonnie blottar att dessa värderingar lever kvar. Kim är på tröskeln till vuxenvärlden och 

barndomens sorglöshet är borta. Hennes ställning måste dagligen bekräftas av att hon är shero 

samtidigt som hon känner kravet att vara oklanderlig. Det finns inga tecken på konflikt mellan 

henne och föräldrarna eftersom hon väljer att följa normen istället för att revoltera emot det. Pratt 

diskuterar vidare arketypen ”the Growing-up-Grotesque” där hon beskriver kvinnliga karaktärers 

utveckling till vuxna. Hon slår fast att växa upp som kvinna innebär att valmöjligheterna krymper 

och kvinnan tvingas in i en given social fålla.65

Kims roll som shero är en flykt från de givna konventionerna och i äventyret är hon fri samtidigt 

som rollen avskärmar henne från vardagslivet. Hon kommenterar detta till sin vän Monique när de 

diskuterar pojkar:

I'm wierding guys out! They see me on tv, round housing some goon out of a window. It's a vivid 

image.

   Kims liv består av uppdrag som ställer stora krav på henne och formar hennes person att passa in 

de olika rollerna. Rons karaktär är klumpig och omanlig vilket ger filmerna komiska inslag 

samtidigt som det förstärker Kims shero-egenskaper.

   Kim och Rons antagonistpar Dr Drakken och Shego har även de en ojämnställd relation till 

varandra där Shego för ovanlighetens skull står för handlingskraften och styrkan medan Dr Drakken 

64Pratt, Annis: Archetypal Patterns in Women’s Fiction, Brighton: (Harvester 1981) sid 29
65ibid
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står  för planen som han inte klara av att genomföra ensam. Även han har starka komiska 

karaktärsdrag både till utseendet och handlingar.

   Kim Possible och Tomb Raider med Lara Croft har även kontextuella likheter. Tomb Raider 

utvecklade sitt franchise inom en rad olika kulturella och mediala plan som tv-och datorspel, 

serietidningar, leksaker, reklam och spelfilmer. Kim Possible har en liknande utveckling med spel, 

leksaker och filmer.

Som ovan diskuterats har Kim Possible även en del drag och influenser av Buffy The Vampireslayer.

   Båda serierna har en stark shero i huvudrollen, båda är tonåringar och går i skolan. Buffy verkar 

emellertid i det dolda och har en låg social ställning i skolan. Hennes identitet som hjälte är till 

58och med dold för hennes egen mamma som är hennes enda familj. Kims identitet som shero och 

superagent är vida berömd och helt öppet visad för hennes föräldrar. Kims pappa tycker att det är 

mycket bättre att hans dotter är ute och räddar världen än ute med pojkar. Kim är dessutom 

framgångsrik i skolan och kapten för skolans cheerleaders. Genusrollerna i Kims vardag är 

traditionella och präglar hennes beteende i meningen att hon uppför sig som väluppfostrad flicka 

och faller in i ett stereotypt mönster.

   Filmerna är actionkomedier där situationskomik kombineras med action. Våldsskildringar är mer 

en lek än kamp för att skada. Relationerna mellan karaktärerna är ytligt beskrivna och de är 

historielösa utan större utveckling. Kims roll som den goda sheron är ohotad och ifrågasätts inte. 

Hennes kvinnliga antagonister bjuder större motstånd än de manliga. Att filmerna ar animerade  ger 

möjligheter att ta ut svängarna i gestaltningen av karaktärerna och miljöerna. Färger och  

karikatyrisk stil används för att förstärka mise-en-scene och hjälper även till att skapa en distans till 

våldet. Den amerikanska medelklassmoralen känns tydlig och världen där hon lever har inga större 

nyanser. Kim är en kroppslig representant av dessa värderingar och kan därmed också ställas bland 

hjältarna som Fingeroth analyserar och menar att de "represents the values of the society"66

   Kim Possible kan sägas vara en feminin juniorvariant av Campbells mytiska hjälte, vars resa dock 

är mer spiralformad än utgör en rak linje framåt. Hennes äventyr är i ständig rörelse och har inget 

klassiskt ” och så levde de lyckliga i alla sina dagar-slut”.  Hon har en grupp medhjälpare vilket 

även sagornas hjältar ofta har. Kim är god och kämpar för det som är rätt.  

   Att hon är en ung flicka påverkar säkerligen innehållet och ger filmerna en matinékänsla samtidigt 

som hon inte behöver anpassa sig till en vuxen kvinnoroll som ofta innebär ansvar och 

begränsningar. Karaktärsbeskrivningar är ytliga och skapade för att underhålla mer än att beröra. 

Hon är en flickvariant av Peter Pan vars karaktär är evigt ung och lever i ett ständigt äventyr där 

ingenting omöjligt och dagarna består av lek. 

66Fingeroth,sid 16 ff
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16.Sammanfattning

   I denna uppsats har filmerna A Sitch In Time/Tidsapan (2003) och So The Drama/Drypande 

Dramatik (2005) med Kim Possible undersökts  ur genusperspektiv. Kim Possible är en sk shero 

vilket innebär att hon är en kvinnlig variant av en hjälte. Detta diskuteras och hennes hjälteprofil 

analyseras. Syftet var också att undersöka hur genus och  könsrollerna gestaltas i filmerna. 

Arketypiska mönster har kommenterats och tidigare arbeten av bla  Rikki Schubart och Joseph 

Campbell har används som grund för diskussionen. Laura Mulveys tes om ”to-be-locked-at-ness” 

relateras till gestaltningen av karaktärer. Relationer mellan Kim och andra kvinnliga karaktärer 

berörs. Vidare diskuteras  både stil och animation i filmerna.

   Kim har dubbla roller som har varierande arketypiska  drag beroende på situationen och vilken 

roll hon är i. Hon är både shero och en vanlig tonårsflicka vilket gör att hennes personlighet pendlar 

mellan en självsäker och handlingskraftig shero och en osäker tonåring med problem att 

platsa in i ungdomskulturens hierarkier.

   Att filmerna är animerade på ett sätt som ger många av karaktärerna karikatyriska drag har en 

distansierande verkan på våldsamman handlingar som reduceras till lek och akrobatik. Vidare är 

humor den viktigaste ingrediensen och karaktärernas personligheter och relationer till varandra 

beskrivs på ett stereotypt sätt vilket skapar igenkännande. Dialogen är snabb och fyndig med många 

ordvitsar och handlingen förs fram av snabba klipp där bilderna ibland talar mer än ord.     Kim 

representerar ett ideal som hon försvarar både shero och tonårsflicka. Hennes ideal står för det goda 

och hon har ett eller flera uppdrag att genomföra. Utgången känns given och följer strukturen i de 

klassiska sagorna där det goda alltid vinner till slut. Målgruppen är barn och ungdomar som tilltalas 

av detta.

   I So The Drama (2005) gör Kim en resa  som skiljer sig från  Campbells cirkulära monomyt 

genom att ha en spiral form. Hennes väg är öppen och att ett nytt äventyr väntar runt hörnet. Kims 

könstillhörighet präglar henne både som shero och tonåring och gör att hon alltid behåller sitt 

flickiga utseende även om hon i äventyren har egenskaper som traditionellt anses vara manliga. I 

sitt vardagsliv lever Kim ett vanligt amerikanskt medelklassliv där allt till synes är okomplicerat 

och de moraliska värderingarna är givna.

   Starka kopplingar till girl power ideologin går att se.    Hennes roller skapar en konflikt i hennes 

liv och hon har ibland svårt att förena dem. Att hon är en tonåring och inte vuxen kvinna spelar 

också roll i karaktärsdragen. Explicit våld och sexualitet beskrivs inte påtagligt utan anas i periferin, 

vilket ger filmerna matinékänsla.

   Kims karaktär kan liknas med Peter Pan som aldrig blir vuxen utan kan fritt ge sig hän i de mest 

otroliga äventyren och därefter återvända till sitt trygga hem.
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