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Förord
Vi hoppas att vår uppsats ska vara intressant läsning och att den ska vara någon till 

nytta. 

Att skriva cuppsats är aldrig lätt, att dessutom göra det med nyfödd bebis är ännu 

svårare. Vi vill tacka alla som har haft förståelse för vår situation.

Eva Bolander, vår handledare – för alltid lika snabb respons på inlämnat material och 

hennes hjälp att leda oss å rätt väg genom studien. För hennes tålamod och kunskap 

som varit en viktig del på vägen

Våra familjer och vänner som ställt upp och alltid varit lika förstående för vårt 

minskade intresse för allt som inte inkluderar en cuppsats.
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Inledning 

Tv och film är ett medium som är både älskat och hatat i vårt samhälle. Tv 

kan både vara en resurs eller ett hot beroende på hur man använder den. 

TVn  fungerar  både  som  en  nyhetskanal,  en  barnvakt  och  en 

nöjesunderhållare, där man umgås och är social. I princip i varje hushåll 

återfinns  minst  en  tv-apparat  med  tillhörande  dvdspelare.  I  media 

förekommer ständigt en debatt om hur och om barn påverkas av det våld 

som förekommer i filmer och tv-program. Enligt utbildningsdepartementet 

finns det mycket forskning där man resonerar kring att ju mer ett barn ser 

på tv och massmedia desto större är sannolikheten att man vartefter tror 

att samhället innehåller lika mycket våld.1 En intressant tanke i sig, men 

för oss är det också relevant om barn påverkas av den normativitet som 

kan förekomma i filmer. Spelar det någon roll  hur genus framställs och 

vilka signaler som sänds till  barnen genom tv-rutan? En klänning är en 

symbol  för  feminitet  och  att  vara  stark  och  bäst  är  ett  tecken  på 

maskulinitet.  Vad innebär dessa förutbestämda regleringar av genus för 

barnen?

Syfte 

Vårt syfte är att se hur genus görs i filmer för barn. Vi vill också se om det 

i  flera  av  varandra  oberoende  filmer  förekommer  stereotyper  rörande 

genus.  Utöver  det  vill  vi  också  se  om  genus  och  heteronormativitet 

problematiseras och utmanas i filmerna, och om det går att urskilja några 

specifika mönster i skapandet av genus i film. 

 Frågeställningar 

Våra frågeställningar blir följande

• Vad framställs som maskulint respektive feminint i filmerna?

• Förekommer stereotyper, och i så fall vilka?

• Hur kopplas normer ihop med genus?

1 Utbildningsdepartementet Videovåld En rapport från våldskildringsenheten Ds U 1987:8 

( Registreringskansliets offsetcentral Stockholm 1987) s. 106
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Disposition

Uppsatsen kommer att inledas med de teoretiska perspektiv vi  valt  att 

använda oss av. Vi kommer att gå närmare in på och förklara vad Judith 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen innebär och sedan kommer 

vi  att  knyta  samman  det  med  vår  analys  senare  i  arbetet.  Därefter 

presenterar  vi  tidigare  forskning  där  vi  bland  annat  förklarar  S-O-R 

modellen och hur TVn både kan användas som en resurs i barns utveckling 

eller vara ett hot Vi kommer sedan att övergå till att göra en presentation 

av det material och den metod vi har valt att använda oss av i vårt arbete. 

där vi beskriver vad metoden semiotik går ut på och därefter görs det en 

kort presentation av de filmer vi har valt att analysera. 

Därefter inleds själva analysen som består av tre kategorier;  Utseende, 

Beteende och Färger och kläder. Kategorin Beteende valde vi att dela in i 

tre underkategorier vilka blev,  vikten av att vara bäst,  att gå emot sitt  

genus och våld och känslor. Sedan förs det en diskussion som bygger på 

det  vi  fått  fram  av  vår  analys  där  vi  använder  oss  av  det  teoretiska 

perspektivet vi presenterade i början av uppsatsen. 
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Teori

Här kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för vår studie. 

Studien utgår ifrån queerteorin och tar avstamp i Judith Butlers teori om 

den heterosexuella matrisen. Butlers matris går kortfattat ut på att det 

finns en genusordning bestående av två klart definierade genus. Dessa är 

kvinnligt/feminint  och  manligt/maskulint.  De  två  genusen  är  dels 

varandras  motsatser,  men  också  inplacerade  i  en  tydlig  hierarki  där 

heterosexualiteten är utgångspunkten2 Heterosexualiteten blir obligatorisk 

och det betyder att kvinnor är feminina och ska åtrå maskulina män. Män 

å sin sida är maskulina och ska åtrå feminina kvinnor. Genus blir något 

som görs. En aktivitet som ständigt pågår och som delvis sker utan den 

egna vetskapen och viljan. Men genus görs inte per automatik. Det sker 

genom en rad improvisationer. Man gör heller inte sitt eget genus själv 

utan skapandet av genus sker alltid tillsammans med någon annan eller 

för någon annan.3 Ett begrepp som Butler använder sig av är att genus är 

performativt vilket just innebär att man inte är ett kön per automatik utan 

man görs till man eller kvinna.4

Matrisen  blir  också  en  mall  för  vad  som  är  socialt  accepterat. 

Heteronormativiteten  som  uppstår  genom  matrisen  skapar  enkla  och 

begripliga genus för alla och antar att alla är heterosexuella och att det är 

det naturliga. De som inte är heterosexuella anses därigenom falla utanför 

normen  och  betraktas  som  avvikande.  Avvikelsen  kan  bestraffas  med 

tillexempel  marginalisering,  stereotypifiering  osynliggörande  och 

homofobi5

”heteronormativitet  innebär ett  antagande om att  alla är  (eller  borde 

vara) heterosexuella och det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”6

2 Rosenberg Tiina, Inledningen i  Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg  Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005) s 10
3 Butler  Judith  Genus  ogjort,  kropp  begär  och  möjlig  existens  (Norsteds  Akademiska 

Förlag, Stockholm 2006) s 23
4 Rosenberg Tiina, Inledningen i  Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg  Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005)s 9
5 Rosenberg Tiina, Inledningen i  Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg  Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005)s 10-11
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Maskulinitet  och femininitet  förstärks  i  och med att  den heterosexuella 

matrisen  och  de  avvisanden  av  till  exempel  homosexualitet  som  den 

medför. 7 Butler menar också att queerteorin ska ses som en teori som vill 

ta  bort  alla  bestämmelser  som  finns  förutfattade  kring  identiteten.8 

Eftersom  att  vi  hela  tiden  skapar  genus  och  placerar  in  människor  i 

kategorier, så leder det till att identiteten bestäms utifrån och i förhållande 

till det genus man har fått. Queerteorin vill häva dessa bestämmelser över 

hur identiteten formas.

Butler vill  göra upp med en enligt henne outtalad fördom. Fördomen är 

heterosexistisk och handlar om att vi alla är födda med ett biologiskt kön 

som  är  antingen  manligt  eller  kvinnligt.  Detta  är  primärt  och  sedan  i 

förlängningen  av  könskategorierna  uppstår  en  sekundär 

genuskonstruktion  som har attributen feminint  och maskulint.  9  Butler 

menar att det vi uppfattar som en orsak till att människor uppträder som 

man och kvinna snarare är en verkan ifrån ett samspel mellan makt och 

resurser som gör att kulturen skapar en föreställning om en obligatorisk 

heterosexualitet.  Genom  detta  uppstår  en  föreställning  om  att 

heterosexualiteten uppstår av naturen10

”De är inte möjligt att bekämpa de «normativa» genusformerna utan att 

samtidigt ha en viss normativ uppfattning om hur genusvärlden borde 

vara beskaffad”11

6 Rosenberg Tiina, Inledningen i  Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg  Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005)s 12
7 Butler  Judith  Könet  Brinner  Texter  i  urval  av  Tiina  Rosenberg  (Natur  och  Kultur 

Stockholm 2005) s 177
8 Butler  Judith  Genus  ogjort,  kropp  begär  och  möjlig  existens  (Norsteds  Akademiska 

Förlag, stockholm 2006) s 28
9 Rosenberg Tiina, Inledningen i  Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg  Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005) s 7
10 Rosenberg Tiina, Inledningen i  Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg  Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005)s 8-9
11 Butler Judith  Genustrubbel feminism och identitetens subversion  (Daidalos Göteborg 

2007) s 34
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Det finns en kulturell matris som har gjort genusidentiteter förståelig. Den 

matrisen förutsätter att vissa identiteter inte kan finnas. Det är sådana 

identiteter där genus inte följer av kön och att begärets handlingar vare 

sig  följer  kön  eller  genus.  Det  gör  att  vissa  genusidentiteter  som inte 

överensstämmer  med  de  rådande  normerna  framstår  som  felaktigt 

utvecklade eller ologiska.12

Enligt Butler är genus en norm. En norm är inte en lag eller regel utan en 

norm är verksam inom sociala praktiker som en standard för vad som är 

normalt.  Normer  kan  vara  svåra  att  lyfta  ut  ur  sitt  sammanhang  och 

synliggöra. Det är heller inte säkert att de är uttalade. De syns tydligast  i 

de effekter som de skapar. Normen styr begriplighet och vad som kommer 

att framträda i den sociala praktiken. Det innebär att det som står utanför 

normen, ändå sätts i relation till normen. På det sättet menar Butler att 

exempelvis  manlighet  och  kvinnlighet  normaliseras.  Det  som  inte 

uppfattas som riktigt kvinnligt eller riktigt manligt förstås utifrån normen 

av vad som är manligt och kvinnligt. Men det är inte samma sak som att 

genus  alltid  är  vad  man  är  eller  vad  man  har.  Genus  är  enbart  ett 

maskineri  ur  vilken  skapandet  av  maskulint  och  feminint  sker. 

Föreställningarna skapas och naturaliseras, men det kan också vara så att 

genus underminerar  föreställningarna.  Genom att  sammankoppla  genus 

med maskulin/feminim, manlig/kvinnlig och man/kvinna så sker just den 

naturalisering  som  begreppet  genus  vill  förhindra.  Om  genusdiskursen 

menar  att  enda  sättet  att  förstå  genus  är  genom man  och  kvinna  så 

betyder det att man låser genus i den positionen i relation till man och 

kvinna.13 Normer är mått och det gör att man kan skapa en gemensam 

standard. När man framgår som ett exempel på normen gör det att man 

underkastas det som är klassat som vanligt.14

Genus inte är direkt kopplat till hierarkisk heterosexualitet enligt Butler. 

Det  innebär  att  genus  om  det  utsetts  för  en  queerkontext  istället  för 

heterosexuell kontext så skulle det anta andra former. Det går inte att ta 
12 Butler Judith  Genustrubbel feminism och identitetens subversion  (Daidalos Göteborg 

2007) s 69
13 Butler  Judith  Genus ogjort,  kropp,  begär  och möjlig existens  (Norsteds Akademiska 

Förlag, stockholm 2006) s 58-60
14 Butler  Judith  Genus ogjort,  kropp,  begär  och möjlig existens  (Norsteds Akademiska 

Förlag, stockholm 2006) s 67 
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heterosexuellt genus för givet då det utanför den heterosexuella ramen 

uppträder annorlunda.15 Butler menar också att vi inte utifrån ett specifikt 

genus kan förutsäga vilken genusidentitet eller begär personen kommer 

att ha. Även om man skulle kunna klargöra och godta vad feminina och 

maskulina egenskaper är så skulle inte feminina egenskaper innebära att 

man attraheras och åtrår maskulinitet och tvärtom. Så är det bara om man 

använder sig av en heterosexuell matris för att förstå begär och en sådan 

matris  skulle  förvränga vissa queerkonstellationer.  En feminin man kan 

vilja  ha  en  feminin  kvinna  trots  att  det  fortfarande  handlar  om 

heterosexualitet. 16 Hela poängen med queer är lösa upp fasta ramar, inte 

bilda nya. Queer ska inte skapa kategorier.17

15 Butler  Judith Genus ogjort,  kropp,  begär  och möjlig existens  (Norsteds Akademiska 

Förlag, Stockholm 2006) s 70
16 Butler  Judith  Genus ogjort,  kropp,  begär  och möjlig existens  (Norsteds Akademiska 

Förlag, Stockholm 2006) s 93
17Margareta  Ljung,  ”Queerteori”  i  Moderna  samhällsteorier,  traditioner,  riktningar, 

teoretiker Månsson Per (red) (Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2007)  s 250
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Tidigare forskning

Här kommer vi att ta upp tidigare forskning som gjorts på det område vi 

studerat. Den mesta forskning som har gjorts har gjorts på tv-program och 

deras  inverkan  på  barn.  Vi  har  ändå  valt  att  använda  oss  av  den 

forskningen då vi upplever att den åtminstone till viss del går att applicera 

även på filmer.

Anita  Werner  menar  att  medias  påverkan  på  människor  inte  alltid  är 

uppenbar.  Ibland  har  det  stor  inverkan  på  människors  attityder  och 

beteenden  och  ibland  i  princip  ingen  alls.  Effekten  kan  också  bli  det 

motsatta mot vad man väntar sig.18 Från början tänkte man sig att media 

alltid  påverkade  alla  individer  på  samma  sätt.  Ett  budskap  så  kallat 

stimulus fick en viss effekt, respons. Det kallades för en S-R – modell. Men 

efter ett tag upptäckte man skillnader i responsen, beroende på vem som 

tog emot budskapet. S-R – modellen ersattes då med S-O-R – modellen, 

där  O  betecknar  en  organism.  Man  kunde  också  påvisa  flera  olika 

mellanliggande faktorer som påverkade effekten av budskapet. Faktorerna 

är egenskaper och erfarenheter hos organismen. Kommunikationen mellan 

medier och mottagare utgår ifrån en överföring av budskap med följande 

delar:  sändare  –  medium –  budskap –  mottagare  –  effekt.  Det  handlar 

alltså om en sändare som via ett medium skickar ett budskap till en eller 

flera mottagare och därefter uppstår en effekt. Den här linjära modellen 

har utgjort en grund för hur man bedriver forskning om barn och medier. 

Men som förklaring över hur  barn påverkas av media är modellen inte 

tillräcklig  och  man  har  idag  insett  att  det  behövs  ett  mer  holistiskt 

perspektiv.  I  det  holistiska  perspektivet  så  använder  man  sig  av  en 

helhetssyn och utgår  ifrån  barnet  och studerar  istället  mediernas roll  i 

förhållande till  alla andra påverkansfaktorer. I och med helhetssynen så 

tar  man hänsyn till  att  det  äger  rum ett  samspel  eller  en växelverkan 

mellan  föräldrar,  kamrater,  skola  och  barnet.  Växelverkan  förekommer 

även sinsemellan de olika faktorerna som också har betydelse för barnets 

påverkan. Ytterligare en del som påverkar dagens forskning är individens 

egen  aktivitet.  Det  har  sin  utgångspunkt  i  socialisationsteorin.  När  en 

individ socialiseras, det vill  säga introduceras in i ett redan existerande 

18 Werner Anita Barn i TV-åldern (Studentlitteratur, Lund 1996) s 7
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samhälle så får det lära sig hur man beter sig i samhället och vad som är 

gällande normer. Det här sker av andra individer runt omkring men även 

genom medier. Men när det gäller medier har inte dessa, till skillnad från 

till  exempel  föräldrar   till  sin  huvudsakliga  uppgift  att  uppfostra  och 

socialisera utan snarare att påverka mottagaren i en viss riktning.19 

Annelis Jönsson menar att åldern spelar stor roll i barns tv-tittande. Hon 

pekar på undersökningar som visar att barn börjar titta mer uppmärksamt 

på tv  vid  tre  års  ålder.  Mellan tre  och sex års  ålder  ser  barnen på tv 

omkring 1.5 timme per dag. Tv-tittande ökar sen upp till 12-14 års ålder 

då det är som störst. Då ser barnen i genomsnitt på tv 2,5 timme per dag. 

Tv-tittande börjar sedan att avta när barnen får fler intressen och även 

utövar fritidsintressen utanför hemmet. Även barnets kön spelar in i tv-

konsumtionen. Studier visar att flickor tittar mindre på tv är pojkar. Även 

valet  av  program  skiljer  sig  då  pojkar  i  större  utsträckning  ser 

vuxenpogram.  Det  är  också  mestadels  pojkar  som  ser  på  sport  och 

nyhetsprogram, medan tjejerna hellre tittat på familjeprogram.20 Jönsson 

skriver att mediet TV är motsägelsefullt. Det kan vara både ett hot eller en 

resurs för barns utveckling. Beroende på vad, hur, hur mycket och varför 

man ser saker så påverkar TV:n barnen på olika sätt. Jönson anser också 

att det är viktigt att ha en vuxen till hands när barnen tittar på tv. Barn 

som tittar tillsammans med en vuxen klarar bättre av att använda det de 

lär sig av TV:n konstruktivt än vad barn som tittar ensamma gör.21 För de 

som får hjälp från vuxna att använda TV:n som ett komplement till skolans 

undervisning och som lär sig värdera informationen kritiskt så fungerar 

TV:n  som  en  resurs  i  barnens  liv.22 Enligt  Jonas  Wall  så  är  det  flesta 

överens om att TV:n, på något sätt påverkar vår utveckling och identitet. 

Däremot hur det gör det finns det ett antal olika teorier om.23

Wall skriver att det är viktigt att de tv-program som sänds attraherar så 

många  som  möjligt  så  att  tittarsiffrorna  blir  höga.  Det  beror  på  att 

producenterna vill gå med vinst genom att reklambolagen lockas av att 

19 Werner Anita Barn i TV-åldern (Studentlitteratur, Lund 1996) s 9-15
20 Jönsson Annelis TV-ett hot eller en resurs för barn  (Gleerup, Malmö 1985) s 30-31
21 Jönsson Annelis TV-ett hot eller en resurs för barn  (Gleerup, Malmö 1985) s 42
22 Jönsson Annelis TV-ett hot eller en resurs för barn  (Gleerup, Malmö 1985) s 142-150
23 Wall Jonas, Televisionsbarn (Skeab Förlag, Stockholm 1985) s104
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investera i just deras program. Det är också viktigt att programmen inte 

irriterar eller upplevs som stötande av allt för många vuxna då det är dem 

som i slutändan avgör vad deras barn får titta på. Enligt Wall så satsar 

därför  många  produktionsbolag  på  tecknade  filmserier,  av  den 

anledningen att dessa attraherar stora barngrupper över flera olika sociala 

skikt,  samt  att  de  upplevs  som  harmlösa  av  vuxna24 Då  Walls  studie 

inriktar sig på tv och reklam så går den inte att applicera rakt av på vår 

studie där inriktningen är film. Men vissa likheter tror vi oss ändå kunna 

upptäcka. Även om inte filmerna är producerade för att reklambolagen ska 

attraheras av dem, så finns det ändå ett vinstsyfte bakom. Ju fler barn som 

attraheras av filmen, desto mer pengar tjänar de på den. Det är därför 

viktigt att de vuxna uppskattar filmen för att filmbolagen ska kunna gå 

med så bra vinst som möjligt. Wall tar upp fenomenet  Björnes Magasin. 

Han  menar  att  det  är  en  tv-serie  som  var  väldigt  uppskattad  av  de 

svenska barnen, men som med stor sannolikhet inte skulle uppnå samma 

popularitet i andra länder. Det menar han beror på att programmet om 

Björne förankras i svenska traditioner. Björne leker fram frågor som barn i 

förskoleåldern är i stånd att behandla. På det sättet känner de igen sig och 

skapar  en  identifikation.  Han  menar  att  det  också  kan  handla  om det 

faktum att Björne är en stor teddybjörn som saknar direkta ansiktsuttryck 

(eftersom att han har en stel ansiktsmask på sig). På det sättet kan Björne 

vara  det  som  hans  publik  vill  att  han  ska  vara  och  det  skapar 

förutsättningar för identifikation.25 Identifikationen sker naturligt under den 

normala  psykologiska  utvecklingen  och  det  finns  både  en  primär 

respektive  en  sekundär  identifikation.  Exempelvis  är  jagapparaten  och 

självuppfattningen till  stora delar en följd av en sträcka identifikationer. 

Identifikationen kan även ske med delar av en annan person, som inte 

behöver vara verklig,  och endast delar av den egna personen kan vara 

inbegripna i processen.

En vanlig uppfattning är att film och TV gör barn och ungdomar passiva. 

Man anser att TV:n tar tid ifrån andra mer aktiva och värdefulla aktiviteter. 

Men enligt Werner så har det inte skett någon nedgång i utövandet av 

fritidsaktiviteter, trots att TV:n upptar mer av vår tid. Det som däremot har 

minskat  är  hur  mycket  man  arbetar.  Visserligen  vet  man  inte  hur 

24 Wall Jonas Barnens egen TV-kanal, sagor eller reklam (IMS, Stockholm 1991) s 7
25 Wall Jonas Barnens egen TV-kanal, sagor eller reklam (IMS, Stockholm 1991) s 52
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utövandet av aktiviteter skulle ha sett ut om inte TV:n och filmen hade 

funnits26 Men  Werner  menar  att  genom TV:n  får  barn  kunskap  om de 

vuxnas liv snabbare än vad de skulle ha fått annars. Genom TV:n får de 

lära sig hur saker och ting förväntas vara. På det sättet kan barnen få 

könsrollerna  serverade  och  cementerade.  Vårt  arbete  för  jämställdhet 

speglas i media men även andra delar kommer fram. Är det främst män 

som är aktiva inom ett område så är det också det som syns i medierna 

och då skapas en bild av att det är så det ska vara. Werner påvisar också 

att man vid undersökningar om vilka kända personer som barn identifierar 

sig med, såg att både flickor och pojkar kan identifiera sig med manliga 

förebilder men det var bara flickor som identifierade sig med kvinnliga. 

Werner menar att det förmodligen beror på att flickor kan hålla på med 

typiskt manliga aktiviteter  och därmed identifiera  sig  med män medan 

pojkar inte förväntas utföra kvinnliga aktiviteter. Det kan också bero på att 

medierna återspeglar att män har större makt i samhället i stort. Frågan är 

vad  det  tyder  på.  Det  kan  antingen  vara  så  medias  förmedling  av 

stereotypa  könsroller  blir  allt  svagare  och  inte  får  samma  effekt  att 

flickorna  tar  till  sig  en  stereotyp  kvinnoroll  eftersom  de  även  kan 

identifiera sig med de manliga rollerna. Men man kan också se det som att 

det medför en ambivalens och en osäkerhet för flickorna eftersom att de 

inte får en lika positiv bild av sin roll som kvinna.27

Enligt  Ingegerd  Rydin  så  har  tv-programmens  utformning  och  barnens 

uppmärksamhet mot programmet ett samband. Ökad uppmärksamhet för 

programmet kan i sin tur leda till ökad förståelse för vad programmet vill 

förmedla.  Starka  bild-  och  ljudeffekter  samt  programmets  språkliga 

utformning  är  exempel  på  faktorer  som  ökar  uppmärksamheten  och  i 

längden även förståelsen28  I samband med forskning om TV och film har 

begreppet  kulturimperialism  diskuterats.  Kulturimperialism  är  enligt 

Barnkulturgruppen ett sätt att sprida imperialismens ideal. Man använder 

sig av olika medier för att påtvinga folk ett kulturmönster som ligger i de 

multinationella  företagens  intressen.  Företagen  förstärker  och 

26 Werner Anita Barn i TV-åldern (Studentlitteratur, Lund 1996) s 25
27 Werner Anita Barn i TV-åldern (Studentlitteratur, Lund 1996) s 38-39 
28 Rydin Ingegerd  Växa med TV.  Om bild,  ljud och ord i  barns  tänkande  (Publik-  och 

programforskningsavdelningen 1983) s63-64
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stereotypifierar våra vardagsmönster som till exempel könsroller.29 Rydin 

menar  även  att  identitetsarbetet  har  satts  i  fokus.  En  misstro  mot 

kollektivet  har  gjort  att  den enskilda individen har  fått  mer utrymme i 

media.  Medierna  har  även  börjat  behandla  frågor  om  samlevnad  och 

identiteter mer öppet. Rydin visar på exemplet Fucking Åmål som är en 

film  som  handlar  om  två  lesbiska  tjejer.  Man  försöker  synliggöra 

alternativa  livsstilar  och  levnadssätt.30 Det  i  sin  tur  borde  leda  till  att 

könsrollerna inte cementeras och stereotypifieras utan istället utmanas. 

Enligt Margareta Rönnberg så går inte tittaren upp i de roller som han eller 

hon ser på tv och identifierar sig med dem. Hon menar att det istället 

handlar  om  ett  perspektivtagande  där  tittaren  tillfälligt  tar  en  annan 

persons  position  och  på  så  sätt  kan  se  dennes  perspektiv.  Det  har  i 

längden  positiv  påverkan  på  tittarens  moral  då  moral  i  det  stora  hela 

handlar om att se den andres synvinklar och behov. Barn har ofta svårt att 

se fler perspektiv än sitt eget och då kan TV vara ett bra sätt att visa 

andra perspektiv konkret.31 Rönnberg menar också att det aldrig handlar 

om någon sorts identifikation i djupare mening när barn lever sig in i sina 

tv-favoriters  roller.  Barnen  tror  inte  att  de  ÄR  tv-figuren  utan  de  tar 

tillfälligt någon annans perspektiv.32 Men att tro att man är en tv-figur och 

att  identifiera  sig  med  den  anser  vi  inte  vara  samma  sak.  När  barn 

identifierar sig med sina föräldrar så tror de inte att de är föräldern, men 

de känner samhörighet  och ser likheter mellan sig  och föräldern.  Trots 

detta så identifierar sig barnet med förälder.

Rönnberg menar vidare att TV på sikt gör barn mindre könsstereotypa. I 

åldern  5-7  år  så  menar  hon att  barnen leker  med,  och tittar  på  strikt 

stereotypa figurer som följer könsmönstren. Hon säger att det också är en 

naturlig del av barns utveckling då den sammanfaller med barns rädsla för 

kill-  och  tjejbaciller  och  är  ett  resultat  av  att  de  fortfarande  tänker  i 

motsatser.  I  och med det så är de som Rönnberg uttrycker det ”ivriga 

könsgränsväktare”.  Först  i  9  års-åldern  börjar  barnen  ifrågasätta  den 
29 Rydin Ingegerd Barnens röster. Program för barn i Sveriges radio och television 1925-

1999 (Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2000) s157-158
30 Rydin Ingegerd Barnens röster. Program för barn i Sveriges radio och television 1925-

1999 (Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2000) s238-239
31 Rönnberg Margareta TV är bra för barn (Ekerlid Stockholm 1997) s 17-18
32 Rönnberg Margareta TV är bra för barn (Ekerlid Stockholm 1997) s 32
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förenklade syn som finns på könen och då framförallt de som visas upp i 

media. Enligt Rönnberg så är det heller inget problem att små barn utsätts 

för stereotypa könsroller då det ändå krävs att de är förtrogna med dem 

för att kunna ifrågasätta dem senare när de blir äldre. Hon säger också att 

ensidiga roller är lättare att upptäcka än mångfacetterade.33 Det innebär 

också  att  stereotyper  istället  för  att  ha  negativ  inverkan  på  barnen 

utmanar  dem  till  att  ifrågasätta  dem.  Rollerna  i  film  och  TV  blir  ett 

hjälpmedel för att kunna få upp ögonen för könsroller, skönhet, styrka och 

makt.34 

33 Rönnberg Margareta TV är bra för barn (Ekerlid Stockholm 1997) s 120-122
34 Rönnberg Margareta TV är bra för barn (Ekerlid Stockholm 1997) s 137-138
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Material och metod

Här kommer vi  att  presentera  det  material  och den metod som vi  har 

använd  oss  av  under  studien.  Då  vi  gjort  en  studie  om  hur  genus 

framställs i filmer för barn så har vi analyserat fyra olika filmer. Vi har valt 

att försöka använda oss av populära filmer som då följaktligen når ut till 

många  barn,  och  därmed  bör  vara  med och  påverka  dem i  ett  större 

perspektiv. För att kunna välja ut dessa filmer har vi utgått ifrån två stora 

filmförsäljare i Sverige på nätet. CDON.se och Ginza.se. Filmerna vi valde 

skulle uppfylla en del kriterium för att passa in i vår studie. De skulle, när 

urvalet gjordes finnas med på topplistan hos CDON.se och Ginza.se över 

försäljningen av barnfilm på någon av dessa sajter, allra helst på båda. 

Filmen skulle även vara producerad under 2000-talet för att det resultat vi 

får fram ska vara relevanta för dagens samhälle. Ett ytterligare krav för att 

filmen skulle vara aktuell för vår analys var att den riktade sig till  barn 

mellan 5-12år. Anledningen till att vi valt barn i åldern 5-12 år beror på att 

det är under den tiden som barn genomgår sin socialisation. Vi ville se vad 

filmerna  förmedlar  till  barn  som  är  inne  i  sitt  identitetsskapande. 

Socialisationsprocessen är en del av allt mänskligt liv och startar när ett 

barn föds. Genom denna process blir barnet en medlem av samhället han 

eller hon föds i och lär sig att förstå den sociala miljön.35 Filmerna som vi 

valt till vår studie gestaltar såväl djur och människor som saker. För att 

kunna  göra  en  relevant  studie  under  den  tiden  som  vi  haft  till  vårt 

förfogande så har vi varit tvungna att göra avgränsningar. För att hinna 

göra en ordentlig analys av de filmer vi valt har vi därför analyserat två 

filmer vardera. 

Inriktningen  vi  har  valt  för  vår  studie  är  semiotik  som  är  ett 

tvärvetenskapligt  och  tvärfakultativt  förhållningssätt  till  det  man 

studerar.36 Med  hjälp  av  metoden  försöker  man  att  avslöja  det 

bakomliggande i  det  som analyseras  och enligt  Bryman är  semiotikens 

styrka att den får forskaren att se bortom den vanliga verkligheten.37

35 Berger Peter L & Luckmann  Thomas Kunskapssociologi (Wahlström & Widstrand 1979) 

s155
36 Marner  Anders,  Burkkänslan,  (Humanistiskafakulteten  och  Lärarutbildningen,  Umeå 

1999) s 21
37 Bryman Allan Samhällsvetenskapliga metoder (Liber Malmö 2001) s369
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Den kände semiotikern Umberto Eco,  har  sagt att  behovet av semiotik 

uppkom när man märkte att det nya informationssamhället stod för dörren 

och när den nya informationsteknologin utvecklades. Man försökte finna 

ett  sätt  att  analysera  vad  det  är  som  sker  när  medierna  utvecklas.  I 

Sverige är semiotik relativt okänt som redskap, men internationellt är den 

mer vanligt förekommande.38

Semiotik  betyder teckenlära  och var  ursprungligen en del  av filosofin  i 

antikens  Rom  och  Grekland.39 Semiotiken  konstruerar  modeller  och 

intresserar sig för generella processer som belyser människans upplevda 

värld och kan ses som en allmän betydelselära vars underavdelningar är 

t.ex. lingvistik, bild- och kultursemiotik.40 En av de mest kända svenskar 

inom  semiotiken  är  Göran  Sonesson.  Han  vill  se  semiotik-begreppet 

utvidgat  till  en  betydelselära,  eftersom han  menar  att  det  också  finns 

former  av  betydelse  som  inte  är  baserade  på  tecken. Enligt  Daniel 

Chandler så lever vi i en värld av tecken och vi har inget annat sätt att 

förstå den än genom tecknen och systemen som organiserar dem. Det är 

genom semiotiken som vi upptäcker att de flesta tecken är osynliga och 

att även de tecken som till synes verkar uppenbara oftast är ett tecken på 

något helt annat.41

Till  tecken räknas allt  som man kan använda för  att  berätta  något  till 

exempel ord, bilder, kroppsspråk, ljud och symboler.42 Semiotiken studerar 

även generellt hur mening uppstår och hur tecken och betydelser fungerar 

i allmänhet, samt relationen mellan människan och bild, språk, upplevelse, 

konst,  litteratur,  medvetande  och  varseblivning,  och  hur  verkligheten 

förmedlas till  människan och hur världen blir  till  upplevelse för oss. Ett 

exempel är hur semiotiken till skillnad från astronomin inte är intresserad 

av att jorden är rund utan istället hur vi upplever jorden som platt.43 Inom 

semiotiken  talar  man om tre  teckentyper:  symboler,  ikoner  och  index. 

38Marner Anders  Den visuella semiotikens system och historia (Umeå Universitet  1997) 

rapport nr: 6/1997
39Marner Anders  Den visuella semiotikens system och historia (Umeå Universitet  1997) 

rapport nr: 6/1997
40 Marner  Anders,  Burkkänslan,  (Humanistiskafakulteten  och  Lärarutbildningen,  Umeå 

1999) s 21
41Chandler Daniel Semiotics: the basics 2nd edition ( Rothledge, London 2007) s 10-11
42Chandler Daniel Semiotics: the basics 2nd edition ( Rothledge, London 2007) s 2
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Symboler är tecken som vi är tvungna att kunna koden för, för att förstå 

dem.  Till  exempel  så  är  ett  trafikljus  ett  symboltecken.  Vi  vet  att  när 

trafikljuset lyser rött betyder det att vi måste stå stilla. Men det är enbart 

för att vi  lärt  oss koden för tecknet trafikljus. Ikoner är tecken som på 

något  sätt  liknar  det  de  står  för.  Fotografier  är  exempel  på  ikoniska 

tecken. Den sista teckensorten är index, det är tecken som pekar på det 

de står för. Ett indexikalt tecken är till exempel spår i snön som visar vad 

som har gått där.44 Det som skiljer teckentyperna åt är att de har olika 

relationer mellan uttryck och innehåll. Om ett föremål eller en händelse 

inte längre bara är sig själv, utan hänvisar till något annat i närheten så är 

det ofta ett index. Rök kan vara ett tecken för eld. En vattenpöl på marken 

kan vara ett tecken för att det har regnat.45 Tolkning av händelser, saker 

och föremål som finns runt omkring oss sker hela tiden. Varje gång vi gör 

ett antagande om vad en händelse eller ett föremål betyder så är det en 

indexial tolkning som sker, men vi är inte alltid medvetna om att vi gör 

den.  Index  kan  berätta  om världen  och  verkligheten  för  oss,  men det 

handlar om att vi själva måste vilja se händelser och föremål som tecken 

och tolka dem för att få ett resultat.46  I vår studie kommer vi framförallt 

att använda oss av indexikala tecken. 

Inom  logik  och  vetenskap  så  använder  man  sig  vanligtvis  av  två 

slutledningsformer: induktion och deduktion. Men enligt Kjörup finns det 

även en tredje form, abduktion som är vardagens slutledningsform. Det är 

allmäna antaganden som vi egentligen inte kan veta är sanna, men som 

är  det  mest  sannolika.  Kjörup  förklarar  abduktion  med  att  vi  har  ett 

resultat: alla våra bönor är vita och en regel:  alla bönor från plastsäcken 

är  vita.  Vår  slutledning  blir  då  att  våra  bönor  kommer  från  säcken. 

Bönorna kommer mest troligt ifrån den säcken som bara har vita bönor, 

men vi  kan inte vara  helt  säkra  på det.  Ändå så väljer  vi  att  dra  den 

slutsatsen.  När  vi  tolkar  indexikala  tecken så  är  det  abduktion  som vi 

använder oss av.47 

43 Marner  Anders,  Burkkänslan,  (Humanistiskafakulteten  och  Lärarutbildningen,  Umeå 

1999) s 21
44 Gripsrud Jostein Mediekultur, mediesamhälle (Daidalos Göteborg 2002) s150-151
45 Marner  Anders,  Burkkänslan,  (Humanistiskafakulteten  och  Lärarutbildningen,  Umeå 

1999) s 22
46 Kjörup Sören Semiotik (Studentlitteratur Lund 2004) s 49-50
47 Kjörup Sören, Semiotik (Studentlitteratur Lund 2004) s 54
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När man använder sig av semiotik så delas tecknen ofta upp i två delar. 

Chandler  benämner liksom Saussuare  de två delarna som signifiant och 

signifierade. Signifikant kan översättas ungefär  till ”det som betyder” eller 

”det som betecknas”. Det signifierade är istället ”det betydda” eller ”det 

betecknade”48 Kjörup har valt att kalla de två komponenterna för uttryck 

och  innehåll  istället  för  att  lättare  skilja  på  de  två  delarna49 I  den 

betydelseskiljande delen finns  inte  något  innehåll,  bokstäverna  betyder 

ingenting, de är enbart till för att man ska kunna skilja orden åt.  Inget 

tecken betyder något i sig själv, utan måste ingå i ett system för att få 

mening. Även om enskilda ord kan upplevas som att det står för sig själva 

och betyder något så beror upplevelsen på att det står i  en relation till 

andra ord som därigenom skapar ordets betydelse.50

Verbala  tecken  som  tal-  och  skriftspråket  har  inte  ett  lika  utpräglat 

förhållande mellan uttryck och innehåll som visuella tecken har. Det beror 

på att de verbala tecken består av konventioner. Saker heter på ett visst 

sätt enbart för att vi har kommit överens om att de ska heta så, inte för att 

det egentligen ligger någon logik bakom namnet. Hund heter hund enbart 

för att vi har bestämt så och inte för att det finns något hos hunden som 

bestämmer att den ska heta just hund. De visuella tecknen så som till 

exempel fotografier eller filmer har ett bestämt innehåll. Ser vi en bild av 

en  hund  så  är  det  ett  uttryck  för  innehållet  hund  med  en  bestämd 

karaktär.  Ordet hund talar inte om någonting om vad det är för ras på 

hunden medan ett  fotografi  åtminstone kan ge en aning om vilken ras 

hunden på bilden tillhör. En bild på en hund är också en bild på en hund 

oavsett var man är i världen. Ordet hund däremot betyder bara hund i 

Sverige. På engelska heter det ju till exempel dog istället.51 I ett visuellt 

tecken så kan man uppfatta uttrycket i två steg. Först ser man det som 

faktiskt  är  på  bilden  till  exempel  en  julgran.  Sedan  kopplar  vi  ihop 

julgranen med något till exempel julafton. Detta kallas för dentonation och 

konnotation.   Dentonation  är  den direkta  betydelsen,  alltså julgran och 

konnotation är den indirekta det vill säga julafton. Egentligen är det fel att 

48 Chandler Daniel Semiotics: the basics 2nd edition ( Rothledge, London 2007) s 15
49  Kjörup Sören Semiotik (Studentlitteratur Lund 2004) s 21
50  Chandler Daniel Semiotics: the basics 2nd edition ( Rothledge, London 2007) s 18-19
51 Gripsrud Jostein Mediekultur, mediesamhälle (Daidalos Göteborg 2002) s 140-141
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säga  att  det  sker  i  två  steg  då  de  vanligtvis  sker  samtidigt. 

Konnotationerna är kulturella och föränderliga. De kan förändras över tid 

och ändras från positiva till negativa sammankopplingar och tvärtom.52

Anledningen till att vi valt att använda oss av semiotik som metod är för 

att vi anser att det är den bäst lämpade metoden för vår studie. Media 

kommunicerar  sällan  enkelt  och  budskapen  är  sällan  helt  entydiga. 

Filmsekvenser kan tolkas på flera olika sätt och de behöver inte betyda 

samma sak för alla som tittar på dem53 Film delar många egenskaper med 

bilden,  särskilt  med  den  fotografiska,  men  skillnaden  är  att  rörelsen 

tillkommer.  De enstaka  bilderna  syns  inte  vid  vår  upplevelse  av  film  i 

semiotisk mening. Detta på grund av att bilder inte är sammansatta av 

bilder mer än i teknisk mening. De olika filmklippen kombineras i tid och 

rum på olika sätt och gör dem därför till de viktigaste momenten i filmen. 

Vår förväntan av vad som kommer att hända i filmen gör att vi lättare kan 

förstå situationen ofta på grund av de regelbundenheter som förekommer 

i den varseblivna världen. 54

Enligt Bryman är det tyvärr så att semiotiken ofta upplevs som en aning 

godtycklig när resultaten redovisas, men han menar också att det är ett 

orättvist sätt att se på semiotiken och att metoden inte är mer godtycklig 

än någon annan. Han tror också att godtycklighetskänslan ofta beror på 

den mångtydighet som råder inom semiotiken, och att det förekommer 

flera betydelser av samma tecken.55

Tillvägagångssätt

Här kommer vi att presentera hur vi rent konkret har gått tillväga i vår 

analys. Då vi har valt att vara två stycken som gjort studien och skriva 

uppsatsen  tillsammans  så  har  vi  lagt  upp  arbetet  på  följande  sätt. 

Tillsammans skrev vi  de inledande delarna om metod,  teori,  syfte,  och 

tidigare forskning.  Själva filmanalysen delade vi upp så att vi enskilt har 

analyserat  två  filmer  var.  Erika  har  använt  sig  av  Bilar och  Barbie 

52 Gripsrud Jostein Mediekultur, mediesamhälle (Daidalos Göteborg 2002) s 142 - 143
53 Gripsrud Jostein Mediekultur, mediesamhälle (Daidalos Göteborg 2002) s 137-138
54 Marner  Anders,  Burkkänslan,  (Humanistiska  fakulteten och Lärarutbildningen,  Umeå 

1999) s 34
55 Bryman Allan Samhällsvetenskapliga metoder (Liber Malmö 2001) s369-370
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presenterar  Tummelisa och  Madeleine  High  School  Musical och 

Superhjältarna. Sedan har vi fört en gemensam diskussion om dessa och 

tillsammans  skrivit  en  avslutande  analys  och  diskussion.  När  vi  skrev 

tillsammans så innebar det att vi inte delade upp de olika delarna mellan 

oss utan att alla delar skrevs ihop där båda var delaktiga. Anledningen till 

att  vi  gjorde  själva  filmanalysen  enskilt  är  dels  för  att  det  individuella 

arbetet skulle synas, men också för att vi just skulle analysera film. Enligt 

Gripsrud så är det möjligt att tolka filmsekvenser på flera olika sätt och de 

betyder  ofta  olika  för  olika  personer.56 Vi  hoppas därför  att  vår  studie, 

genom att vi studerade filmerna enskilt, och sedan förde en gemensam 

diskussion om dem ska få ett större djup.

De filmer vi har valt att analysera är  som sagt  Bilar, Barbie presenterar 

Tummelisa, Supoerhjältarna och High School Musical.  Från början var vår 

tanke att använda oss av filmen En prinsessas dagbok. Dock upptäckte vi 

att  En prinsessas dagbok inte gick  att  köpa med svenskt tal.  Eftersom 

meningen med studien var att se filmer som riktar sig till barn mellan 5-12 

år så ansåg vi En prinsessas dagbok inte kunde passa in i den kategorin, 

trots  sin  höga placering  på  topplistan,  eftersom att  barn  i  den åldern, 

antagligen har ganska svårt att följa med i en film, när den måste textas. 

Vi  fick  då  välja  en  annan  film,  och  valet  föll  på  Barbie  presenterar 

Tummelisa. 

Vi  började  med att  titta  igenom filmerna  en  första  gång  för  att  få  en 

uppfattning om vad de handlade om. Då skrev vi även ner uppenbara och 

direkt synliga tecken. Sedan så tittade vi på filmerna en gång till och skrev 

ner ytterligare saker som vi uppfattade som tecken på hur genus görs i 

filmer. Sedan har vi delat upp de tecken vi fått fram i teman för att hitta 

några genomgående föreställningar och göranden av genus.  I ett första 

skede fick vi fram två teman; utseende och beteende. I några av filmerna 

har  även  Ålder  från  början  varit  en  kategori.  Dessa  har  sedan  utgjort 

grunden  för  vår  analys,  och  det  är  under  dessa  kategorier  som  vi 

presenterar  det  vi  kommit  fram till.  Kategorin  Ålder  har  försvunnit  och 

delats upp i de underkategorier som finns under Beteende och Utseende. 

Ytterligare en kategori som vi kallar Färger och kläder har tillkommit.  

56 Gripsrud Jostein Mediekultur, mediesamhälle (Daidalos Göteborg 2002) s 137-138
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De tecken som utgjort grunden för analysen har varit en blandning av flera 

olika. Både det talade språket, deras kroppsspråk, men också saker och 

färger  som  filmerna  använt  sig  av  för  att  förstärka  det  som  de  vill 

framhäva. Mest har det handlat om så kallade indexikala tecken, som har 

pekat mot någonting, men även symboler och ikoner.

Nedan följer en kort presentation av de filmer vi har analyserat.

Bilar

Bilar är klassad som en familjefilm och producerades 2006. Filmen handlar 

om Blixten McQueen en ung racerbil som håller på att bli en av de bästa 

racerbilarna i världen. Blixten ska ta sig till Kalifornien för att försöka vinna 

den åtråvärda Pistong-cupen. Motståndarna är den unge racerbilen Chick 

Hicks och veteranen Kungen. På väg till Kalifornien råkar Blixten ut för en 

olyckshändelse och hamnar istället i den lilla hålan Kylarköping. Här blir 

han kommenderad strafftjänst på grund av fortkörning och är på väg att 

missa sitt livs lopp. Han träffar och lär känna byns invånare, bland annat 

den snygga och fräcka bilen Sally. Invånarna i Kylarköping lär  Blixten att 

vinna inte är allt i livet och att det finns andra värden. Det förekommer 

inga människor i Bilar, utan enbart bilar och några andra sorters fordon 

som fått uppenbart mänskliga egenskaper.  

Viktiga roller i filmen

Blixten McQuuen – Filmens huvudroll. En ung racerbil på väg mot toppen 

Chick Hiks – En av Blixtens främsta konkurenter. En ung och självsäker 

racerbil

Kungen – En gammal veteran i racersammanhang. Ska göra sitt sista lopp 

i Pistong-cupen

Sally – Snygg ung bil som Blixten träffar i Kylarköping. Hon lär honom vad 

som är viktigt i livet

Doc – En gammal bil,  som tidigare varit  racerbil  under namnet Hudson 

Hornet, numera domare i Kylarköping

Bärgarn – En rostig gammal bärgarbil som blir Blixtens bästa kompis
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Barbie presenterar Tummelisa

Barbie presenterar Tummelisa producerade 2009 och är en tecknad film. 

Filmen börjar med att Barbie ska hjälpa några barn att plantera om växter. 

Hon börjar sedan berätta historien om Tvillerinerna för dem. Tvillerinerna 

är små, små människoliknande figurer som lever i harmoni med naturen. 

De har magiska krafter så de kan få växter att växa fortare.  Tummelisa är 

en modig tvillerin som gillar äventyr. Hon gör ett par vingar till sig och sina 

två kompisar Janessa och Crusella Med dem är det meningen att de ska 

kunna   flyga  över  blommorna  och  se  tvillerinbebisarna  födas. 

Tvillerinbebisarna utvecklas inuti blommor, och när de är färdiga bebisar 

släpps  de  ut  och  tvillerinerna  tar  hand  om  och  uppfostrar  dem.  En 

bortskämd människoflicka, Macena  vill ha massor av blommor i sitt rum 

som en egen blomsteräng och när hennes föräldrar ordnar det åt henne 

råkar Tummelisa och hennes två vänner följa  med blommorna hem till 

henne.  De  upptäcker  då  att  föräldrarna  i  familjen  vill  skövla  hela 

tvillerinernas  plats  för  att  bygga  en  fabrik  där.  Macena  är  en  väldigt 

bortskämd flicka som får allt hon pekar på och som inte vet hur riktigt 

vänskap ser ut. Hon och hennes kompis tävlar mest i att bräcka varandra 

och få finast saker av sina föräldrar.  Men Tummelisa tar ändå hjälp av 

Macena för att försöka stoppa fabriksbygget. Till  slut lyckas det och på 

samtidigt förändras Macena och inser att saker bara är materiella ting och 

att de egentligen inte har något värde, istället är det relationer till andra 

människor som räknas och riktig vänskap.

Viktiga roller i filmen;

Tummelisa – Filmens huvudrollinnehavare. En liten, men tuff tvillerin.

Macena – En ung bortskämd flicka som till slut blir vän med tvillerinerna

Janessa – Tummelisas kompis

Crusella – Tummelisas kompis 

High School Musical

Filmen High School Musical utspelar sig på skolan East high i New Mexico. 

Den handlar om Troy en duktig basketspelare på skolan och en tjej vid 

namn Gabriella.  De båda träffas  under  semestern  och sjunger  kareoke 

tillsammans. Gabriella och Troy beslutar sig för att söka huvudrollerna i en 
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musikal som skolan sätter upp, något som syskonparet Sharpy och Ryan 

inte gillar, då dessa roller brukar tilldelas dem.  Men det uppstår problem 

när Troys pappa (som är baskettränare) tycker att Troy ska satsa mer på 

basket och inte lägga tid på en musikal samtidigt som Gabriellas kompisar 

tycker att hon ska lägga tid på matematik i stället. Kompisarna från Troys 

basketlag går ihop med kompisarna från Gabriellas mattelag och lyckas få 

Troy  och  Gabriella  att  bli  osams.  Men  istället  för  att  lyckas  bättre  så 

misslyckas Troy på sina träningar och Gabriella tappar koncentrationen på 

matematiken. Då bestämmer sig kompisarna  för att få dem att bli sams 

igen och sjunga i musikalen. Till slut blir det Troy och Gabriella som får 

huvudrollerna de så gärna velat ha.

Viktiga roller i filmen

Troy  -  Filmens  huvudperson.  Spelar  i  skolans  basketlag  men vill  också 

sjunga i musikalen tillsammans med Gabriella.

Gabriella - Troys flickvän som är med i skolans mattelag, men som också 

vill sjunga i musikalen tillsammans med Troy.

Troys pappa – Pappa och baskettränare till Troy, som inte vill att Troy ska 

satsa på musiken.

Sharpy  och  Ryan  –  Ett  syskonpar  som  konkurrerar  om  med  Troy  och 

Gabriella om huvudrollerna i musikalen.

Musikalläraren- Regissören till musikalen som först tror att Troy vill vara 

med bara för att förstöra men sedan upptäcker hans talang och vill  ha 

honom med.

Superhjältarna

Superhjälteparet Mr incredible och Elastaflickan har tillsammans med alla 

andra superhjältar tvingats att sluta sina jobb som hjältar och ta vanliga 

jobb under en ny identitet. Mr Incredible och Elastaflickan har tre barn vid 

namn Violet, Dash och JackJack. Barnen har precis som sina föräldrar fått 

olika  superkrafter  som  de  inte  får  använda  sig  av  utan  måste  hålla 

hemliga. När Mr Incredible får ett anonymt samtal som erbjuder honom ett 

jobb som superhjälte igen kan han inte stå emot erbjudandet utan åker i 

väg på uppdraget. Elastaflickan får reda på detta och beslutar sig för att 

följa efter. Violet och Dash vill också vara med och lyckas nästla sig in på 

planet  som Elastaflickan  åker  med.  Mr  Incredible  blir  tillfångatagen  av 
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Syndrome. Syndrome hette som ung Incrediboy och var en beundrare till 

Mr  Incredible.  När  Mr  Incredible  inte  ville  arbeta  ihop  med  Incrediboy 

bestämde sig han för att  bli  den mäktigaste i  världen och utplåna alla 

superhjältar, i samband med det bytta han namn till Syndrome. Familjen 

lyckas efter en lång strid rädda världen ifrån Syndrome och det leder till 

att de inte längre måste låtsas vara vanliga människor. 

Viktiga roller i filmen

Mr: Incredeble -  Superhjälte som tvingats sluta sitt jobb  som hjälte och 

istället jobba på kontor under namnet Bob.

Elastaflickan - Mr Incredibles fru som också är en superhjälte. Går efter att 

superhjältarna tvingats sluta arbeta under namnet Helen

Violet – Mr Incredible och Elastaflickans dotter som har fått en förmåga att 

skapa kraftfält.

Dash -  Mr Incredible och Elastaflickans son som kan springa i otroligt höga 

hastigheter.

Jackjack-  Mr Incredible och Elastaflickans yngsta son.

Edna Mode-  Damen som alltid  har  sytt  Mr Incredible  och Elastaflickans 

superhjältedräkter. 

Syndrome – Mr Incredibles före detta beundrare Incrediboy men som efter 

att inte fått arbeta ihop med honom valt att anta namnet Syndrome och 

förgöra alla superhjältar för att han själv ska kunna bli  den mäktigaste 

superhjälten i världen. 

Analys

Här nedan presenteras  den analys vi  har  gjort.  Det  är  tre kategorier  – 

Utseende,  Beteende  och  Färger  och  Symboler,  som  sedan  har  en  del 

underkategorier.

Utseende 

Den första kategori som vi fått fram handlar om utseende. Utseende är en 

viktig faktor i alla filmerna. Det om att se bra ut men vi märker en skillnad 

på vilket sätt utseendet spelar roll. I Bilar så är rostiga bilar klassade som 

sämre, och man ser ner på dem. Bilarna ska vara snygga och glänsande. 
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Det förekommer rostiga bilar, men dessa ser bland annat Blixten ned på. 

Han är i början av filmen sponsrad av Rost-i-väck, ett företag som säljer 

rostbortagningsmedel.  Något  som  han  tydligt  visar  att  han  tycker  är 

jobbigt. Han säger att han hatar rostiga bilar och ser lidande ut när han 

måste gå upp på scenen och göra reklam för en produkt som ska ta bort 

rost.  Helt  plötsligt  så  saknar  hans  röst  inlevelse,  något  som  tidigare 

förekommit  väldigt  mycket.  Han lägger också in en kommentar för  oss 

som tittar, men som inte publiken i filmen hör, om att de ska ha väldigt 

mycket tur om de ska lyckas se ut som honom, bara med hjälp av Rost-i-

väck. Det är också viktigt att bilarna är rena. Blixten skäms när han råkar 

få mat mellan tänderna, men också när han råkar få lite smält asfalt på 

lacken.  Det  viktiga  är  mycket  hur  bilarna  ska  uppfattas  av  dem  runt 

omkring. När Sally kommer in i rättsalen läggs fokus på att hon är snygg. 

Hon glänser och sänder ut något som kan tolkas som sexuella signaler. 

Blixten som ser henne för första gången lägger uppenbart märke till henne 

och visar uppskattning över hennes utseende genom att kommentera det 

och vissla, något som gör att även vi som publik uppfattar att hon ser bra 

ut för att vara bil. Alla som vi ser som ”tjejbilar” i filmen har rundade ögon 

med  en  mer  markerad  kant,  något  som  vi  tolkar  som  mascara. 

”Killbilarna” har istället mer raka ögonformer vilket ger ett hårdare och 

tuffare  intryck.   Rundade  och  mer  markerade  ögon  blir  ett  indexikalt 

tecken  på  att  ögonen  tillhör  en  feminin  individ.  I  jämförelse  med  de 

maskulina bilarna blir de feminina bilarna sensuella, vackra och mjuka. De 

feminina bilarnas former är även mer rundade överlag (även om det även 

påverkas av vilket märke bilarna har) något som vi ser som ett tecken på 

kvinnliga former som gör att bilarna ser mjukare och snällare ut.

I  Barbie presenterar Tummelisa så finns även där tydliga tecken på att 

utseendet  spelar  roll.  Tummelisa  är  sminkad  och  smal  med  rosa 

tyllklänning.  En  snabb  överblick  över  tvillerinernas  by  visar  att  alla 

tvilleriner som vi uppfattar som tjejer bär klänningar i olika utförande. Alla 

tvilleriner  är  sminkade,  har  stora  ögon  och  noppade  ögonbryn.  De  ser 

väldigt vackra ut. Däremot har de inte samma runda och varierade former 

som bilarna, utan allihop är ganska lika i kroppsformen och på grund av 

formen på klänningarna så får de lite samma form som ett timglas. Något 

som är ett tydligt  tecken på kvinnliga former och en association till  ett 

feminint genus.  Klänningar är ett symboliskt tecken för femininitet då vi 
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genom samhällets normer lärt oss att klänning är något som enbart bärs 

av feminina individer vilket innebär att de som bär klänning per automatik 

blir feminina. I  Barbie presenterar Tummelisa Det är klänning som gäller 

för alla tjejer, något som kan ses som att man skapar en feminin roll för 

dem. Av de byggarbetare som förekommer i filmen så är två maskulina 

och en feminin förutom chefen som även han hör till de maskulina. Den 

feminina  byggarbetaren  är  snygg  trots  att  hon  går  runt  i  sina 

byggarbetskläder. Hon är hel och ren och det blir en märkbar kontrast mot 

de andra arbetarna som ser smutsiga och nedgångna ut i sina kläder. De 

verkar heller inte bry sig om sitt utseende och en av dem är märkbart 

överviktig  jämfört  med tjejen  som ser  smal  och vältränad ut.  Senare  i 

filmen när Tummelisa har blivit  kompis med Macena så vill  Macena ge 

Tummelisa en make-over. Först säger hon att det är en viktig kväll och att 

Tummelisa måste se perfekt ut då. Hon säger också att det är viktigt för 

en tjej att se bra ut varje kväll som en förklaring när Tummelisa undrar 

varför,  trots  att  det  egentligen  beror  på  att  Macena  vill  visa  upp 

Tummelisa för  sina kompisar.  Men det ligger ändå något  i  det  Macena 

säger. Hon själv tycker det är viktigt att se bra ut. Smink, hårspännen och 

andra  accesoarer  i  rosa  toner  är  hjälpmedel  för  henne  att  förbättra 

Tummelisas  utseende.  Tummelisa  uppskattar  att  få  en 

skönhetsbehandling och låter både förvånad och glad när det kommer på 

tal. Under själva make-overn ser Tummelisa lycklig och glad ut.

I Superhjältarna spelar utseendet större roll för tjejer än för killar, men när 

det  handlar  om  superhjältar  är  det  viktigt  för  båda.  Mr  Incredible  är 

vältränad, stark och muskulös när han arbetar som superhjälte. När han 

inte längre får göra det utan får ett vanligt kontorsjobb så går han upp i 

vikt och tappar formen. Elastaflickan däremot ser likadan ut när hon är 

hemmafru och tar hand om barnen som när hon jobbade som superhjälte. 

Detta trots att hon fött tre barn. Hon är smal och snygg med kvinnliga 

former. Det är något som även syns på barnen i filmen. Violet är väldigt 

smal, även om hon inte har fått några former än. Dash däremot ser mer ut 

som sin pappa, större och väger mer än sin syster som både är äldre och 

längre. Både Violets och Elastaflickans former är indexikala tecken på att 

feminintet är sammankopplat med att vara smal.  Former markerar den 

feminina  tillhörigheten,  men det  är  samtidigt  viktigt  att  vara  smal  och 
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smidig. Att Violet ännu inte fått några former blir i sig ett tecken på att 

hon ännu inte vuxit in helt i i den feminina rollen.

Edna  Mode  som designar  superhjältefamiljens  dräkter  är  mycket  noga 

med att de ska vara funktionella och fungera bra beroende på de behov 

hjältarna har av dräkten. Elastaflickans dräkt är exempelvis töjbar precis 

som hon och Dash dräkt är försedd med tyg som skyddar honom hur fort 

han än springer. När Edna gör dräkterna tänker hon dels på vad de ska 

vara bra för och dels på utseendet. Hon nämner att de är mycket snyggare 

än de andra dräkterna de hade för femton år sedan. Hela familjens dräkter 

ser  likadana ut  också  trots  att  de  har  så  olika  funktioner.  De ska helt 

enkelt matcha varandra.

Utseendet  verkar  ha  lika  stor  betydelse  för  både  de  feminina  och  de 

maskulina rollerna i filmerna. Ett specifikt genus kopplas inte ihop med 

vikten av att se bra ut. Men det är ändå så att utseende skiljer sig mellan 

olika genus. För maskulina roller är  det viktigt att vara snygg, och att 

gärna ge ett hårt, tufft intryck. De feminina rollerna däremot lägger vikt på 

att förutom att vara snygga på former och smink. De vill istället skapa ett 

vackert och gärna mjukt intryck. I  Bilar  så skulle skillnaden i utseendet 

kunna vara ett val för att underlätta identifieringen av vilket genus bilarna 

tillhör i filmen, för de som tittar på den. Men det faktum att detta skulle 

kunna göras enbart  med hjälp av namn och röster gör  att  vi  uppfattar 

resultatet som en stereotypifiering av hur genus är kopplat till utseendet. 

Genom att sammankoppla hårt utseende, med maskulinitet och mjukare 

former  med feminitet  så  skapar  man genus och kvinnliga  och manliga 

bilar.   I  både  Barbie presenterar Tummelisa och i  Superhjältarna  spelar 

utseendet en mycket större roll för feminina roller än för de maskulina. I 

Barbie presenterar Tummelisa är antalet maskulina roller som medverkar 

så  få  att  det  är  svårt  att  göra  en  riktigt  bedömning,  men  de  som 

förekommer är märkbart mindre brydda över sitt utseende. För de som vi 

uppfattar  som  tjejer  däremot  så  markeras  flera  gånger  hur  viktigt 

utseendet är. Det förstärks och understryks genom smink och accesoarer 

samt  att  det  påpekas  genom  kommentarer  mellan  dem  i  filmen.  I 

Superhjältarna så är utseendet för femininiteter viktigt hela tiden, medan 

det för maskuliniteter är viktigt enbart när de ska arbeta som hjältar. För 

det feminina genuset så skapas härigenom ett fokus på utseendet som 
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gäller hela tiden. Mecena övertygar Tummelisa om att det är viktigt att se 

bra ut varje dag för en tjej, och Elastaflickan ser till att hålla sig i form, 

trots att hon inte längre behöver det på grund av sitt jobb. Det är överlag 

viktigare för det feminina genuset att se bra ut än det är för det maskulina 

genuset. 

Beteende

Kategorin  beteende  har  vi  delat  upp  i  flera  delar  då  vi  upplevde  att 

beteendet består av olika komponenter. De olika kategorierna är ”Vikten 

av att vara bäst”, ”Att gå emot sitt genus” och ”Våld och känslor”

Vikten av att vara bäst

Det framgår för oss att det för ett maskulint genus är viktigt att framhäva 

sig själv och att vara bäst. I inledningen av Bilar så är det mörkt, det enda 

som hörs är en ung maskulin röst som försöker fokusera och intala sig 

själv  att  han är  snabbast,  att  han är  en  vinnare  och äter  förlorare  till 

frukost. Ibland tappar han fokus och måste börja om. Man upplever det 

som att han måste övertyga sig själv om att han är bra. Rösten visar sig 

sedan tillhöra Blixten som laddar inför ett lopp. När väl loppet är igång så 

ser  man hur  Blixten hyllas  av massor  av fans  på stadion.  Efter  loppet 

strålar sig Blixten i glansen och berättar för reportrarna att han kör ensam, 

sparkar sin teamchef när han inte ställer upp till 100% på Blixten och att 

han utan problem klarar sig själv, utan depåteam. I första skedet av filmen 

handlar det  enbart om att vinna. Fokuset ligger på den som måste vara 

bäst. Loppet körs med enbart ”killbilar” vilket antingen kan ses som ett 

tecken på att tävlingar och att vara bäst är något för maskuliniteter. Men 

man  kan  också  se  det  som  att  eftersom  producenterna  har  valt  att 

förmänskliga bilarna så gott  det går,  så har de även valt  att  dela upp 

loppen på samma sätt som man gör när människor tävlar mot varandra i 

fysiska grenar det vill säga kvinnor för sig och män för sig. Det finns dock 

ingenting som antyder att det skulle finnas även racerlopp för ”tjejbilar”, 

även om det såklart är en möjlighet.  För Troy i  High School Musical så 

handlar  det  om  att  leva  upp  till  sin  fars  önskan  och  bli  stjärnan  i 

basketlaget. När han missar träningen blir han av sin pappa tvingad att 

träna extra mycket. Dels för att det ska hindra honom att träffa Gabriella 
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men också för att öka hans chanser att bli bäst.  Något som det läggs en 

hel del fokus på i filmen är att vinna. Det är viktigt för Troys pappa att det 

går  bra  i  basketen,  men  Troy  vill  förutom  att  vara  bland  de  bästa  i 

basketen också vinna huvudrollen som musikalartist.  Gabriella  vill  även 

hon vinna en roll i musikalen och i matematiktävlingen. Deras kompisar 

vill  att  de  istället  för  att  sjunga  lägger  sitt  fokus  på  på  basket  och 

matematik så de kan vinna sina lagtävlingar.  Först  när de inser att de 

även kan vinna rollerna i musikalen så tycker de att det är okej att de 

satsar även på det. I Superhjältarna så vill Incrediboy blir lika bra som Mr 

Incredible,  som han ser som den bästa hjälten. När han inte får samarbeta 

med Mr  Incredible  så  blir  han  arg  och  bestämmer  sig  för  att  blir  den 

överlägset bästa i världen. Han ska hämnas på alla superhjältar så han 

byter namn till Syndrome och skapar en maskin som ska göra honom till 

den mäktigaste superhjälten i världen. 

Det vi får fram är att det är viktigt att vara bäst, framförallt om man är 

maskulin. Det är då man får ovationer och blir hyllad. Racerbilar verkar ha 

en högre  status  än  andra bilar  just  för  att  det  är  bra  på att  åka fort. 

Superhjältar  ser man upp till  eftersom de är bra på att  rädda världen. 

Både Troy och Gabriella blir populära när de kan vinna ära åt sig själva och 

sina kamrater både i musikalen, basketlaget och matematiklaget. I Barbie 

presenterar Tummelisa så förekommer nästan inga roller som vi uppfattar 

som maskulina, och då saknas även tävlingen om att vara bäst på att göra 

någonting.  Däremot  förekommer  en  tävlan  mellan  Macena  och  hennes 

kompis om vem som har mest dyrbara och lyxiga ägodelar. I alla filmerna 

förekommer olika personer med väldigt olika personligheter men det är 

fortfarande att vara bäst som är i fokus för dem alla. När Blixten ska köra 

sitt avgörande lopp i  Bilar  så har Sally lärt honom att vinna inte är det 

viktigaste. Han får svårt att koncentrera sig och tänker på annat. Men när 

han börjat saka efter de andra får han kontakt med Doc över radion som 

har tagit på sig rollen som teamchef i depån. Doc säger åt Blixten att han 

kan vinna och får honom att inse att han kan klara det.  Han säger till 

Blixten att

” okej, om du kan köra lika bra som du kan fixa en väg, så kan du 

vinna det här loppet med förbundna ögon”57

57 Pixar, Bilar (2006)
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Att  vara bäst  har  ett  värde,  även om Blixten har  börjat  värdera andra 

saker lika högt. Annars skulle inte Doc komma oanmäld ända till tävlingen 

för att uppmuntra Blixten att vinna loppet. 

Genom att vara bäst, får man också uppskattning och ovationer av andra. 

Incrediboy i Superhjältarna är en stor beundrare av Mr Incredible. Han ser 

upp till honom och vill vara som han är. Det är först när Mr Incredible inte 

vill  jobba ihop med honom som Incrediboy istället  vänder sig  emot Mr 

Incredible och vill förgöra honom och alla andra som kan vara i vägen för 

hans strävan mot att vara bäst. I  Bilar  så förekommer två ”tjejbilar” som 

har Blixten som sin största idol och de skulle göra vad som helst för att få 

träffa honom. De har  lackat sig själva i Blixtens färger,  men under tiden 

Blixten varit försvunnen i Kylarköping har de bytt idol till Chick Hiks. De 

har också lackat om sig så de istället är gröna, Chick Hiks färger. De är 

helt  enkelt beundrare till  den som för tillfället  är bäst.  Det är det som 

betyder något. Men i sista loppet mellan Blixten, Chick Hiks och Kungen så 

råkar Kungen köra av banan efter att ha tryckts till av Chick Hiks. Blixten 

ger bort sin seger genom att inte gå i mål utan istället hjälpa Kungen att ta 

sig imål. För det får Blixten stående ovationer, från hela arenan, trots att 

han då kommer sist i loppet. Då framstår inte att vinna som lika viktigt 

som  det  tidigare  varit.  Men  frågan  är  om  Blixten  skulle  fått  samma 

ovationer om det inte varit uppenbart att han skulle vunnit om han inte 

valt att stanna. Är det faktumet att han ger bort sin seger som ger honom 

status hos publiken? Hade han nått samma resultat om han istället varit 

den som skulle förlorat loppet och valt att hjälpa Kungen istället för att se 

till att komma tvåa. Likadant är det med Dinoco som är en sponsor som 

egentligen  ska  ge  den  som  vinner  ett  kontrakt,  de  ger  ändå  Blixten 

erbjudande om kontraktet. När Blixten frågar varför så svara Dinoco att 

det inte bara är vinna som räknas, utan själva loppet. Man måste alltså 

inte vinna, men uppskattning verkar ändå komma om man hade kunnat 

vinna, men gett bort den chansen för ett annat värde. Samma sak gäller 

Blixtens beundran för Doc. När Blixten upptäcker han att Doc har vunnit 

Pistong-cupen tre gånger byts hans förakt mot beundran. Återigen handlar 

det om vad man kan och vad man har presterat. När Doc bara var en 

gammal bil betydde han ingenting, men när det visar sig att han som ung 

var en välkänd racerbil blir han helt enkelt något att räkna med. Pistong-
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pokalerna som Doc har hemma hos sig blir ett indexikalt tecken på det 

strävan Blixten har efter att bli bäst. Det är dessa som framkallar Blixtens 

beundran för Doc.

Det filmerna ger en bild av är att det är viktigt för det maskulina genuset 

att vara bäst. Det blir maskulint att sträva efter att vara den bäste. Även 

om filmerna vill lära ut att det finns andra värden i livet än att vara bäst så 

läggs ett fokus där som antyder att det ändå är viktigt, även om andra 

saker också är viktiga. Likaså spelar det ingen roll om man är liten och 

klen så länge man är snabb eller bra på det man gör. Det är det man kan 

som spelar roll. För femininiteter verkar det inte alls ha samma betydelse, 

de lägger vikten vid andra saker exempelvis ägande. Men viss roll spelar 

det  ändå  även  för  feminina  genus.  I  slutet  av  Barbie  presenterar 

Tummelisa  när Barbie har berättat klart sagan om tvillerinerna,  så ser 

man att tvillerinerna har lyssnat på sagan.  Janessa känner sig då tvungen 

att att försvara sig då Barbie berättat att hon lyckats stänga in sig i en 

blomma och inte kunnat komma ut.  Hon tycker det är pinsamt så hon 

dementerar  att  det  ska ha hänt.  Men det  syns ändå en viss  skillnad i 

maskulint och feminint. När det för maskuliniteter är viktigt att vara bäst 

är  det  istället  för  femininiteter  huvudsaken  att  de  inte  misslyckas. 

Dessutom framgår det att femininiteter uppskattar maskuliniteter som är 

snabba och starka.  Det blir  till  drag som gör dem attraktiva.  Samtidigt 

uppskattas maskuliniteter som är bra på det de gör men som ändå kan 

välja bort att vinna för att till exempel hjälpa någon annan.

Att gå emot sitt genus

Det förekommer i flera av filmerna att rollerna går emot det som i filmerna 

framstår som norm och därför blir de ifrågasatta. I  Superhjältarna är det 

för  Mr  Incredible  självklart  att  han är  den som ska rädda världen från 

Syndrome.  Han ber Elastaflickan stanna och ta  hand om barnen under 

tiden  som  han  ska  stoppa  Syndrome.  Men  Elastaflickan  motsätter  sig 

förslaget och kräver att hon ska få följa med så att de båda två kan rädda 

världen, vilket hon också får.  I Bilar när Blixten och Sally för första gången 

möts så tar Sally, som kommer sent till rättegången, så fort hon kommer 

in i salen över komandot. Hon börjar med att be om ursäkt för att hon är 

sen, sedan  kör hon rakt in i salen, förbi alla de som redan är där och 
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pratar med Doc som är domare. Alla andra är tysta. När Doc inte vill gå 

med på hennes förslag så argumenterar hon inför alla och får dem att 

ändra åsikt.  Hon  ger  ett  samlat  intryck  och de  andra  bilarna  som alla 

förstås som ”killbilar” lyssnar på henne och ser henne som någon som de 

bör  lyssna  på.  Blixten  som inte  träffat  Sally  tidigare  är  självsäker  och 

försöker imponera på Sally.  Han spelar cool  och kaxig,  något  som inte 

tycks gå hem hos Sally. Blixten är övertygad om att hans status som känd 

racerbil gör att han kan bjuda ut vilken tjej som helst och han ser inte Sally 

som  någon  ledare  alls.  Han  visslar  åt  henne,  blinkar  med  ljusen  och 

försöker på alla sätt imponera på henne, men utan resultat. När Sally och 

Blixten långt senare i filmen åker ut på en biltur, så låter Blixten Sally köra 

först och bestämma vart de ska. Då har de lärt känna varandra och Blixten 

har slutat försöka imponera på Sally och låter henne ta komandot. Här blir 

Sally bara ifrågasatt av Blixten fram tills han har lärt känna henne. I Barbie 

presenterar Tummelisa så är Janessa väldigt  ansvarsfull  och vill  inte ta 

några risker. Hon uppträder mer ansvarsfullt, än de andra framstår som 

mer framåt och våghalsiga. De vill flyga med vingar som Tummelisa gjort 

själv medan Janessa menar att tvilleriner inte ska kunna flyga och därför 

borde de inte göra det. I kontrast mot de andra två så framstår Janessa 

inte bara som ansvarsfull  utan feg och ängslig  medan de andra två är 

modiga. Tummelisa uttrycker sig att ingenting är omöjligt om man bara 

tror att man klarar det. Sedan kastar hon sig rakt ut från en blomma för att 

testa  vingarna.  Hon  har  tagit  rollen  som  den  modiga  och  samtidigt 

dumdristiga, en roll som det känns som en typisk maskulin roll. Här har ett 

genus  som  i  vanliga  fall  passar  in  på  en  maskulinitet  gjorts  om  och 

applicerats  på  en  feminin  roll.  Då  filmen  knappt  innehåller  några 

maskuliniteter så kan dessa roller tas och ges till de som förstås som tjejer 

det vill säga femininteter. Det är svårt att veta om det faktiskt är så, eller 

om det skulle varit feminina roller som haft dessa egenskaper, även om 

det förekommit fler maskuliniteter i  filmen. Men rollerna behövs för att 

driva filmen framåt och eftersom Tummelisa spelar huvudrollen i filmen 

har hennes roll problematiserats utifrån de normer runt genus som finns. 

På samma sätt som Tummelisa går emot sitt genus så går Troy emot sitt. 

När han vill börja sjunga så motsätter sig omgivningen, de anser inte att 

det är något för honom. Han anses helt enkelt inte passa i den rollen som 

är  sammankopplad med ett  feminint  genus.  Ytterligare  exempel  i  High 

School Musical är den i övrigt feminina rollen som erkänner sig gilla hiphop 
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och den maskulina rollen som tycker om att baka, båda blir ifrågasatta på 

grund av sina intressen som anses tillhöra det andra genuset.

Våld och känslor

Ytterligare  en  kategori  som  vi  fått  fram  under  Beteende  är  Våld  och 

känslor,  hur  dessa  inslag  uppfattas  beroende  på  vilket  genus  som 

iscensätts. Att visa känslor är inte något attraktivt för ett maskulint genus 

och omvänt bör inte ett feminint använda sig av våld.

Blixten säger att han klarar vad som helst och ser till att blinka med sina 

lysen hela tiden så att de han pratar med blir bländade. Bärgarn vill att 

Blixten ska skrämma traktorer med honom och kallar honom för fegis när 

han inte vill.  Det  gör  att  Blixten direkt  ändrar  sig  och går  med på att 

skrämma traktorer. För honom är egenskapen feg, något som han absolut 

inte vill bli förknippad med. Feg är något som inte sammankopplas med 

maskulinitet och även om feg i sig är ett negativt laddat ord, förekommer 

det oftare att feminiteter framstår som fega än att maskuliniteter gör det. 

Rädsla kan till viss del räknas till feminina egenskaper vilket gör att det är 

mer accepterat hos femininiteter än hos maskuliniteter. Motsatsen till feg, 

det  vill  säga  modig  är  dock  en  egenskap  som  uppskattas  hos  båda 

genusen.  I  Barbie  presenterar  Tummelisa så  är  föräldrarna  stolta  över 

Macena och tycker att hon har varit  modig när hon stoppat bygget av 

fabriken. Det är ingenting de sagt till henne innan. Då har hon enbart fått 

det hon pekat på och aldrig fått höra att hon är bra. Men det som är bra 

tycks  förknippas  med  hennes  förmåga  att  vara  modig.  Modig  blir  en 

egenskap som är beundransvärd, precis som den var i Bilar. Där spelar det 

ingen  roll  om  det  är  en  maskulinitet  och  femininitet  som  innehar 

egenskapen, den är oavsett det bra. Skillnaden är dock att i Bilar är det fel 

att vara feg, vilket innebär att det automatiskt blir motsatsen som är bra 

det vill  säga modig. I  Barbie presenterar Tummelisa är det bra att vara 

modig,  men  ändå  inte  dåligt  att  vara  feg.  Janessa  som  framstår  som 

märkbart  mycket  mindre  våghalsig  än  Tummelisa  och  Crusella  har 

fortfarande samma status som dem, trots att hon inte vågar göra samma 

saker.
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Vid ett annat tillfälle när Sally råkar komma bakifrån och skrämma Blixten 

som inte märkt henne, säger Blixten att han inte blev rädd på riktigt och 

då flackar han med blicken och tittar bort. Samma sak händer när Bärgarn 

retar Blixten för att han är kär i Sally. Han flackar med blicken och säger: 

” Hon tål mig inte...., och föresten gillar inte jag henne. ”58

Men när Bärgarn lurar Blixten att Sally är på väg till dem höjer han rösten, 

hans ögon blir stora och han låter upphetsad och glad när han frågar var 

hon är. Det blir uppenbart för oss som ser filmen att han visst är kär i 

Sally. Något som tyder på att det inte är okej att visa känslor om man ska 

vara maskulin. Även i Barbie presenterar Tummelisa blir det uppenbart att 

maskuliniteter inte ska visa sig rädda. På flera ställen i filmen så visas det 

att  Macenas mamma hatar  småkryp.  Hon skriker  högt  och släpper  allt 

annat för att döda dem. Macenas mammas kroppspråk blir ett indexikalt 

tecken på att hon är rädd för småkryp. I motsats till det så bryr sig inte 

Macenas  pappa  alls  om  dem  även  om  han  inte  tycker  om  dem.  I 

förlängningen  blir resultatet att rädsla för småsaker är en egenskap som 

är kopplad till feminintet medan den inte är okej för maskulinitet. De ska 

istället vara hårda och inte bli  rädda. De får visa förakt eller  avsky för 

saker, men inte rädsla eller uppskattning.  Ytterligare  ett exempel är när 

byggarbetarna i filmen ska börja riva upp ängen så står två av dem och 

tittar på ängen. De luktar på en blomma och diskuterar doften. De får då 

utskällning  av  sin  chef  som  menar  att  de  inte  ska  titta,  lukta  eller 

uppskatta,  bara  riva  upp,  förstöra  och slita  sönder  ängen. Vid  just  det 

tillfället så är inte den feminina byggarbetaren med utan det är bara de 

två som förstås som män och chefen.  Valet  att  inte  låta  den feminina 

byggarbetaren förekomma i den scenen gör att det blir ett tydligt tecken 

på att maskuliniteter inte ska bry sig om liv och växter. Det får inte tycka 

något är vackert och vilja njuta av det, de får inte visa sina känslor på det 

sättet.  Att  visa  känslor,  är  om  man  utgår  ifrån  maskulinitet,  negativa 

egenskaper  och tecken på  svaghet.  Som man ska man vara  hård  och 

orädd.  Att  bli  rädd eller  bekräfta  att  man har känslor  för  någon är ett 

tecken på misslyckande.  Även i High School Musical så bekräftas att man 

58 Pixar Bilar (2006)
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man som maskulin inte ska följa sina känslor. När Troy försöker prata med 

sin pappa om att han gillar Gabriella och vill satsa på musiken så vägrar 

pappan att lyssna. Han skyller på Troys lärarinna som försöker få honom 

att sjunga i musikalen och menar att det är hennes fel att Troy inte satsar 

på basketen helt och hållet. 

Däremot verkar våld vara något som är förunnat maskulina individer.  När 

tvillerinerna och Macena försöker stoppa bygget av fabriken så använder 

de  sig  av  list  mer  än  av  ren  styrka.  De  låter  växter  växa  upp  runt 

byggmaskinerna  för  att  de  inte  ska  kunna  börja  riva.  De  skruvar  loss 

skruvar på maskinerna och så vidare. De använder sig inte av något direkt 

våld utan försöker stoppa bygget på andra, fredligare sätt. Det kan tolkas 

som att det beror på att de är små och vid ett handgemäng inte skulle ha 

mycket att sätta emot byggarbetarna. Men det kan också tolkas som att 

de  är  feminina  och  inte  är  likna  benägna  att  använda  våld  som  ett 

maskulint genus. Med tanke på att det inte förekommer någon diskussion 

om hur de ska stoppa bygget  utan att  det  verkar  ganska självklart  så 

känns det som ett tecken på att de är mer fredliga. Vid ett annat tillfälle 

blir Macena osams med två av sina kompisar. Hon säger att det inte är 

riktiga kompisar och pekar åt dem att gå därifrån. Kompisarna hotar då 

med att om Macena kör ut dem, så kommer hon bli som luft för dem. De 

tar inte upp bråket och löser det, eller bråkar och slåss utan hotar med att 

ignorera varandra istället. Även det kan ses som ett tecken på att feminina 

roller  är  mindre  benägna  att  ta  till  handgripligheter  när  de  försöker 

påverka någon. Tvillerinerna försöker skrämma iväg byggarbetarna genom 

att låta en växt växa sig jättestor och måla ett ansikte på den. När de tre 

byggarbetarna blir rädda och lämnar byggarbetsplatsen så går deras chef 

bärsärkagång.  Han  utbrister  att  han  hatar  blommor  och  han  sliter  av 

huvudet på blomman med ansiktet, och börjar sedan välta ner alla träd. 

Han tar direkt till våld, något som tvillerinerna inte har gjort i hela filmen. I 

Bilar så  använder  sig  både  Blixten  och  framförallt  Chick  Hiks  av  fula 

metoder  när  de tävlar  och vill  vinna.  De knuffas  och försöker preja  ut 

varandra ur banan. Det är också så att Blixten för  det mesta litar på sin 

egen styrka även om han inte direkt går till handgripligheter. Han försöker 

rymma ifrån Kylarköping, övertygad om att han kan åka ifrån de andra 

med sin snabbhet. Sally däremot använder istället sin list för att stoppa 

honom. De har tömt hans tank på det mesta av bensinen, vilket innebär 
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att  han  inte  kommer  så  långt  när  han  försöker  rymma.  Båda  de  här 

filmerna visar exempel på hur maskuliniteter använder våld och sin fysiska 

styrka för att lyckas medan femininiteter mer använder sig av sin list. Men 

i Superhjältarna går de emot den föreställning. Där slåss alla i familjen mot 

Syndrome –  Mr  Incredible,  Elastaflickan,  Violet  och Dash oberoende  av 

vilket genus de associeras till.  Men det kan också kopplas till att när de 

slåss mot Syndrome så är det i  rollerna som superhjältar.  Huruvida de 

överhuvudtaget använder våld när de inte agerar hjältar framgår inte.  

Vi  uppfattar  genomgående  ett  omhändertagande  drag  kopplat  till  de 

feminina genuset i filmerna.  I  Barbie presenterar Tummelisa  förekommer 

det  flera  gånger.  Först  i  början  när  barnen  som  ska  plantera  växter 

tillsammans med Barbie väljer växterna de vill plantera. Alla barn väljer 

likadana växter förutom ett barn som på grund av sin klänning ses som 

en femininitet som istället väljer en lite blå växt som ser ganska oansenlig 

ut. Hon blir ifrågasatt av ett maskulint barn som undrar varför hon väljer 

den eftersom den är så liten. Ett annat barn  ur gruppen håller med och 

tycker det är ett  dåligt  val.  Barbie  försvarar det första barnets val  och 

menar att alla växter har funktion och är lika viktiga. Hon menar också att 

samma sak gäller människor. Barnet ser först lite ledset ut när hon hittar 

blomman  men  sedan  kommer  ett  beslutsamt  uttryck  över  henne.  Det 

tolkar vi som att hon först tycker synd om blomman men sedan beslutar 

sig  för  att  hjälpa  den.  Sedan när  bygget  har  stoppats  och alla  kan se 

tvillerinbebisarna födas så återkommer det omhändertagande draget. Det 

är en feminin tvillerin som man får se lyfta upp en bebis och jollra med 

den.  Samtidigt  framgår det att Macenas mamma bryr sig mer om hur 

Macena mår än vad pappan gör. Det är mamman som lagar maten, frågar 

hur  hon  mår,  ber  henne  vara  försiktig  och  frågar  om  hon  är  oskadd. 

Pappan ger henne mest det hon vill  ha och ser till  att hon får allt  hon 

pekar på, vilket även i sig är ett tecken på att man bryr sig, men i kontrast 

mot mamman framstår hon som mer omhändertagande. Samma sak syns 

i Superhjältarna där det är Elastaflickan som ser till att ta hand om barnen. 

Det är också hon som lägger märke till hur barnen mår och hur det gå för 

dem i skolan. Det är hon som åker på föräldramöten och ser till att barnen 

får  mat.  Själva  matlagningen  blir  ett  indexikalt  tecken  på 

omhändertagande, som sedan kopplas ihop med feminintet. I Bilar så ser 

man  Blixten  mest  bry  sig  om  sig  själv,  medan  Sally  bryr  sig  om  och 
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försöker  hjälpa  Blixten  trots  att  han  överhuvudtaget  inte  ser  ut  att 

uppskatta  det.  Samma sak  syns  i  High  School  Musical.  Både Troy  och 

Gabriella  bor  med varsin ensamstående förälder.  Men det är Gabriellas 

mamma som bryr sig om hur Gabriella mår och hur hon trivs i  skolan. 

Troys pappa bryr sig istället bara om Troys basketresultat. Även om det 

omhändertagande  draget  förekommer  hos  både  det  maskulina  och 

feminina  genuset  så  tycker  vi  oss  se  ett  överhängande  fokus  på  det 

feminina omhändertagandet. Det blir fokus på att de vill ta hand om och 

hjälpa andra, även om dessa inte alltid kan tyckas förtjäna hjälpen. För 

killar verkar det mer vara en koppling till att i så fall hjälpa någon att nå 

sina mål, som de strävar efter och inte själva omhändertagandet i sig. Det 

tycker vi även att vi kan se tecken på i Bilar när Doc kommer för att hjälpa 

Blixten att vinna i det avgörande loppet. Han hjälper honom endast att 

uppnå något som han är bra på, han tar inte hand om Blixten i övrigt som 

får klara sig själv. De som klassas som feminina är mer omhändertagande 

överlag utan någon tanke på resultat. 

Färger och kläder

Den sista kategorin vi fått fram är Färger och kläder, hur de kopplas ihop 

med ett specifikt genus. I  Barbie presenterar Tummelisa förekommer det 

nästan bara roller som uppfattas som feminina. Alla huvudroller spelas av 

feminina personer. Några byggarbetare och Macenas pappa är de enda 

maskulina roller som visas, samt några av barnen i början filmen när de 

planterar blommor. Hos tvillerinerna ser man att det förekommer individer 

som inte räknas som feminina i början när de visas en vy över hur de bor. 

De skymtar ibland till i övrigt i filmen, men ingen av dem har någon replik 

eller framträdande roll. Hela filmen är också fylld med blommor och det 

mesta är rosa.  Hela tvillerinernas värld består av blommor i  flera olika 

färger,  där  den överhängande delen är rosa.  Deras hus,  vingar och de 

flesta klänningar går också i en rosa ton. De mer maskulina tvillerinerna 

som man ser skymta förbi bär dock inte rosa utan mer neutrala färger som 

tillexempel  grönt.  Macena har  en rosa cykel,  med tillhörande korg och 

hjälm som också är  rosa.  Rosa är  en färg som gärna ges till  feminina 

bebisar  redan från  födseln,  något  som syns  på  de  tvillerinbebisar  som 

kläcks då de har rosa mössor om de ska förstås som tjejer och blå om de 

ska förstås som killar. Rosa blir genom sin placering i filmen ett indexikalt 
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tecken på femininitet. Genom att låta roller, som i övrigt framhållits som 

feminina använda sig av rosa, och hålla färgen borta ifrån de roller som 

ses som maskulina skapas en samhörighet mellan femininitet och rosa. 

Därigenom  framstår  byggarbetarnas  hjälmar  i  kontrast  mot  Macenas 

eftersom deras är röda eller gula. Det blir en markering om att de inte är 

lika feminina. Den feminina byggarbetaren bär överhuvudtaget inte rosa 

kläder som övriga feminiteter i filmen. Att vara byggarbetare blir således 

mer sammankopplat med maskulinitet oavsett om arbetaren i sig är tillhör 

det genuset. I  Bilar  är det istället ont om feminina roller. Ända fram tills 

Sally gör entré i rättegångsalen så är de enda feminina bilarna man ser 

reportrar  eller  fans  till  racerbilarna.  Sally  får  förvisso  en  ganska 

framträdande roll i filmen, men förutom henne är det ganska glest med de 

”tjejbilar”. I  Bilar så förekommer heller knappt några färger som är starkt 

sammankopplade med feminitet. Sally till exempel är blå, trots att hon är 

den femininitet i filmen som har störst roll. Här är nästan allting rött, svart, 

grönt  eller  blått  i  motsats  till  Barbie  presenterar  Tummelisa.  Även  i 

Superhjältarna  förekommer en överhängande del maskuliniteter och det 

märks på valet av färg och symboler i filmen. Alla i familjen har röda och 

svarta superhjältedräkter. När de inte är klädda i sina superhjältesdräkter 

så har de vanliga kläder i neutrala färger. Varken Violet eller Elastaflickan 

använder  sig  av kjol  eller  klänning.  Det  gör  däremot  Edna Mode,  men 

hennes  klänning  går  bara  i  mörka  färger.  I  High  School  Musical 

förekommer det ungefär lika stor del maskulina som feminina roller. Där är 

heller  inte  valet  av  färger  lika  uppenbart.  I  skolan  förekommer  både 

femininiteter,  som använder rosa klänningar och kjolar och de som inte 

bryr  sig  om det.  Däremot  så  är  de  femininiteter  som använder  sig  av 

klänning för det mesta klädda i ljusa, feminina färger.
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Gemensam diskussion

När vi valt filmer till vår analys så har vi endast utgått ifrån de kriterier 

som vi  satte  upp  i  under  avsnittet  om empiri  och  avgränsningar.  Det 

innebär att filmerna i sig inte har någon större koppling till varandra och vi 

anser därför att vi kan se dem som ett urval över dagens barnfilm. Vi har 

valt att inte välja bort filmer där det är andra figurer än människor som 

står  i  centrum.  Anledningen  är  att  vi  uppfattar  att  många  barnfilmer 

handlar  om  djur  eller  leksaker,  men  har  förärats  med  mänskliga 

egenskaper för att fungera som substitut istället för människor. Vi menar 

också  att  tecknade  filmer  även  de  fungerar  som  substitut  för  riktiga 

människor och har därför inte gjort någon urskiljning i huruvida filmen är 

tecknad eller otecknad. Margareta Rönnberg menar att man ofta använder 

djur  som  teckenbärare  i  barnfilm.  Det  beror  på  att  djur  är  utmärkta 

redskap att tänka med. Små barn personifierar nästan allting, medan äldre 

barn så småningom enbart personifierar levande varelser. Hon menar att 

barn  dras  till  djur  eftersom  de  påminner  om  dem  själva  ifråga  om 

skyddslöshet, maktlöshet och beroende. Förskolebarn tilltalas särskilt av 

filmer innehållandes djur eftersom de gärna tillskriver andra (djur, växter, 

människor)  sitt  eget  sätt  att  uppleva  och  tänka  runt  situationer. 

Förmänskligade  djur  menar  Rönnberg  snarare  följer  än  leder  barns 

fantasier. Djuren hjälper barnen att känna igen känslor, egenskaper och 

andra drag hos människor och blir därigenom en sorts teckenbärare för 

barnen.59  Även om genus för oss är något som är förunnat människor så 

anser vi att barnfilm där rollerna spelas av djur eller saker ändå kan fylla 

in  funktion  i  att  förmedla  genus.  Figurerna  i  filmerna  ges  mänskliga 

egenskaper  och  det  ihop  med  att  barnen  kan  använda  dem  som 

teckenbärare gör att vi inte anser att det faktum att filmerna handlar om 

saker  eller  djur  gör  någon  avgörande  skillnad  för  barnens  tolkning  av 

filmen. 

Enligt Butler så verkar genusnormer genom att kräva att vissa feminitets- 

och maskulinitetsideal förkroppsligas. Dessa ideal är nästan alltid 

sammankopplade med idealiseringen av det heterosexuella60 Det innebär 

59 Rönnberg Margareta Varför är Disney så populär? (Filmförlaget Uppsala 2001) s 22-23
60 Butler  Judith  Könet  Brinner  texter  i  urval  av  Tiina  Rosenberg  (Natur  och  Kultur 

Stockholm 2005) s 110
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att genus hela tiden skapas och förs in i de normer vi har idag. De filmer vi 

har sett, hjälper till med görandet av genus genom att underhålla och lyfta 

fram det som anses vara normerande för genus.  Filmerna har följt den 

heterosexuella normen genom att automatiskt placera in dem i det facket 

”kille” respektive ”tjej”. Det vi sett i skapandet av genus är att 

femininiteter och maskuliniteter förväntas sträva efter olika saker. Enligt 

Kajsa Svaleryd så handlar både pojkars och flickors lek om en maktkamp. 

Däremot skiljer sig maktkampen dem emellan. För pojkar handlar det 

nästan alltid om vem som är starkast och bäst medan det för flickor 

istället handlar om uteslutning, skam och skuld.61 Det är något som vi ser i 

alla de fyra filmer vi har sett och det har följt det sätt som Svaleryd 

beskriver att maktkampen förs för tjejer och killar. I Bilar handlar det om 

för Blixten att vara bäst. Han måste vinna sina lopp och bli något att räkna 

med. I Barbie presenterar Tummelisa så utsätter Macenas kompis henne 

för uteslutning när hon hotar med att Macena ska bli som luft för henne 

om hon kör ut dem ur huset. I Superhjältarna så förs en kamp mellan Mr 

Incredible och Syndrome  om vem av dem som är mäktigast. I High school  

Musical så förs inte maktkampen mellan barnen som har huvudrollerna 

utan mer mellan de vuxna. Troy slits mellan basket och musik för att både 

hans pappa och regissören till musikalen tycker att han ska satsa på något 

som de anser att han kan bli bra på. Där ser vi återigen hur genus skapas 

och appliceras för att individerna ska följa de normer som finns. Det är inte 

bara individerna i sig som måste försöka leva upp till det genus som det 

fått skapat åt sig, utan även människorna runt omkring hjälper till att föra 

in individerna i rätt genus. Rätt genus innebär rätt i enlighet med vad 

samhället har skapat. Att gå emot normen för det genus man blivit 

kategoriserad till är i många fall inte okej men det baseras på vem och vad 

som gör det. En feminin man kan bli klassad som avvikande eftersom att 

maskulinitet och man är sammankopplade. Men om mannen har en 

egenskap som står över det viktiga att han är maskulin så blir det mer 

accepterat. Det är inte det egna individen som själv kan avgöra när en 

egenskap står över ett genus utan kontexten och omgivningen. 

I tre av de analyserade filmerna handlar det om för killar att vara bäst och 

bli något. Det är ett genomgående tema som kan sägas skapa ett genus 

där att vara någon och att vara bra på något är detsamma som att 

61 Svaleryd Kajsa Genuspedagogik (Liber  1998) s 66
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tillskrivas epitetet maskulin. I den sista filmen, Barbie presenterar 

Tummelisa så förekommer knappt några maskulina roller och det skapade 

genuset för maskulinitet blir inte lika tydligt. För de feminina rollerna 

däremot skapas i den filmen en mall där femininitet är sammankopplat 

med rosa, blommor och klänningar. Även om det inte förekommer något 

skapande av det maskulina genuset så sker det indirekt, då maskulin och 

feminin ses som motsatser till varandra.62 Det innebär att ett skapat genus 

för maskulinitet per automatik även blir ett, i längden skapande av genus 

även för femininiteter.  Femininitet är det maskulinitet inte är och tvärtom. 

I Superhjältarna så  är Elastaflickan  hård och stark, något som associeras 

med maskulinitet. Men trots att hon som superhjälte kan använda sig av 

mer maskulina drag och gå emot sitt feminina genus så finns det ändå 

kvar. Man kan inte bli en blandning av två genus utan är alltid det ena 

genuset i första hand, även om man kan uppvisa egenskaper som 

associeras med det andra. Vissa egenskaper såsom kvinnliga former är 

starkare kopplat till det feminina genuset än andra, vilket innebär att även 

om andra egenskaper så som styrka hör ihop med det maskulina genuset, 

så är det de egenskaper som starkast hör ihop med genuset som 

bestämmer vilket genus en individ ska tillhöra och kategoriseras som.   

När Elastaflickan inte agerar superhjälte är hon  en vanlig feminin roll. Hon 

är hemma med barnen och hennes man jobbar. Det är hon som lagar 

maten och tar hand om barnen. På det här sättet lyckas hon när hon 

agerar som superhjälte lämna sitt genus och gå in i ett annat som är mer 

sammankopplat med maskulinitet, men helt kan hon inte överge det 

genus som normerna skapat åt henne utan återgår till det, när hennes 

uppdrag som superhjälte är över. På det sättet tycks även Sally kunna 

vandra mellan sina feminina och maskulina egenskaper. Hon lär sig helt 

enkelt att uppträda som en man och vinner deras respekt. Men när Blixten 

kommenterar hennes utseende, så går hon tillbaka till sin feminina roll och 

blir generad. Både Sally och Elastaflickan  klär sig dessutom i mer neutrala 

kläder än vad övriga feminina roller i filmerna gör. Sally är blå och 

Elastaflickan är, när hon agerar superhjälte svart och röd. Färger som 

både kan ses som neutrala eller något mer maskulina än till exempel rosa. 

Valet av färg kan vara en markering om både Sallys och Elastaflickans 

62  Rosenberg Tiina, Inledningen i Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosenberg Judith 

Butler (Natur och Kultur  Stockholm 2005) s 10
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möjligheter att anta olika genus. Det blir också mer förunnat feminina 

roller att kunna lämna sitt genus och tillfälligt göra ett gästbesök i ett 

maskulinare genus. När Troy vill börja sjunga så motsätter sig 

omgivningen, de anser inte att det är något för honom. Han anses helt 

enkelt inte få pröva det som klassas som ett feminint genus. Som vi ser 

det beror detta på att de skapade genusen förhåller sig hierarkiskt till 

varandra. I den sociala praktik där genus skapas underordnas kvinnorna 

männen63 Det gör att det är mer okej för feminina genus att testa på ett 

maskulint genus än tvärtom. Men ändå så får Troy till slut sjunga, när han 

har bevisat att han är bra på det.  Det maskulina draget att vara bäst står 

över det feminina draget att  uppskatta musik.  Utifrån den hetrosexuella 

hierarki som finns enligt Butler så finns det en maktordning som baseras 

på det genus som kulturen skapar åt individerna.64 Det blir helt enkelt 

samhället som bestämmer när och var ett genus kan överskridas utan att 

det leder till avvikelse och åtgärder. Genom att filmerna underhåller den 

norm som finns för genus så underhåller de även den maktordning som är 

uppsatt. 

Genom de genus som skapas, skapas också stereotyper för hur man som 

kille eller tjej ska bete sig. Dessa baseras på vilken genus man anses 

tillhöra. Judith Butler menar att när man föds benäms man antingen som 

flicka eller pojke. Den benämningen gör att man med begreppet flicka 

eller pojke formas och även tilldelas ett antal förutfattade meningar som 

under historien knutits till begreppen. Föreställningarna innebär ofta att 

ett handlingsmönster skapas för vad som är möjligt att göra och inte.65 

Genomgående i de filmer vi har sett blir vissa roller maskulina på grund av 

deras egenskaper. De framhävs som kämpar. De ska anstränga sig för att 

bli något, och ansvaret ligger på dem själva när de är unga.  De får gärna 

använda sig av våld och ren styrka för att lyckas. När det gäller feminina 

roller är det inte lika tydligt och genomgående i alla filmerna vad som är 

egenskaper som tilldelar rollen det feminina genuset. Men det handlar 

ändå på något sätt om att vara feminin. De använder inte våld, bryr sig 

63 Butler Judith  Genus ogjort, kropp, begär och möjlig existens  (Nordstedts Akademiska 

2006) s 70-71
64Rosenberg Tiina Inledningen i  Könet Brinner, texter i urval av Tiina Rosenberg, Judith 

Butler (Natur och Kultur Stockholm 2005) s 26 s10 
65 Svaleryd Kajsa Genuspedagogik (Liber 1997) s 23
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om varandra och hjälps åt. De bryr sig också om personer som uppfattas 

som elaka eller arroganta. Sally hjälper Blixten trots att han ser ner på 

hela deras stad. Tummelisa bryr sig om Macena och blir hennes vän trots 

att hon struntar totalt i alla andra än sig själv. Elastaflickan uppträder som 

den mamma hon är och bryr sig om och tar hand om sin familj samt sköter 

markservicen. Ytterligare en aspekt är att onda elaka roller mer eller 

mindre frekvent tilldelas de maskulina. I Superhjältarna är Syndrome den 

onde motståndaren som ska bekämpas. I Barbie presenterar Tummelisa så 

är det till slut byggarbetschefen som blir det verkliga hotet mot 

tvillerinerna. Trots filmens brist på män så är den rollen vikt för en man. 

Förekomsten av fler onda maskulina roller, än feminina ihop med att även 

våld och hårdhet sammankopplas med dessa roller gör att maskulinitet 

blir detsamma som hårdhet, benägenhet till våld och fokus läggs på 

styrka. 

Som  vi  tidigare  nämnt  i  teoridelen  så  sker  skapandet  av  genus  alltid 

tillsammans med någon annan eller för någon annan.66 Det syns tydligt i 

Bilar då man för första gången ser Sally så blinkar det till i hennes lack och 

fokus läggs på hennes kvinnligt formade bildelar såsom hennes rundade 

ögon.  Det  förtydligas  även ytterligare då Blixten visar  sin uppskattning 

gentemot hennes femininitet.  Här skapas Sallys feminina genus och vår 

förståelse för att hon tillhör den kategorin med hjälp av Blixtens reaktion. I 

både Bilar och High School Musical så förekommer det dock roller som vi 

med hjälp av deras intressen och kroppsspråk anar inte stämmer in på den 

heterosexuella  ordningen.  Luigi  i  Bilar är  ett  sådant  exempel.  Han 

uppträder  på  ett  för  andra  feminint  sätt  trots  att  sin  tillhörighet  till 

maskuliniteten. Likadant med Ryan i High School Musical, för honom är det 

okej att sjunga, vilket det inte är för Troy.  Dessa bryter mot normen om 

genus, men får inga större roller som gör att deras position upphöjs och 

därmed  utgör  dessa  förlopp  ingen  egentlig  problematisering  av  den 

heterosexuella matrisen.

På det stora hela så uppfattar vi en heterosexuell norm genom filmerna. 

Men tvillerinerna verkar för det mesta framstå som asexuella. De barn de 

får kläcks fram ur blommor och man ser inga tecken på att det har några 

66 Butler  Judith  Genus  ogjort,  kropp  begär  och  möjlig  existens  (Norsteds  Akademiska 

Förlag, stockholm 2006) s 23
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förhållanden.  Just  den  aspekten  att  det  inte  förekommer  någon  tydlig 

befruktning  menar  vi  kan  klassas  som  queer.  Eftersom  det  inte  finns 

någon  färdig  mall  för  att  befruktning  måste  ske  i  en  kärnfamilj  där 

maskulinitet åtrår feminintet så skapas heller inte heterosexualiteten per 

automatik.  I övrigt ser man enbart förhållanden som är heterosexuella. 

Macenas  föräldrar  är  de  enda  i  Barbie  presenterar  Tummelisa som 

överhuvudtaget  har  ett  förhållande.  I  Bilar förekommer  det  fler,  men 

likadant där så handlar det om män som åtrår kvinnor och tvärtom. Enda 

undantaget är i så fall Luigi bilen som säljer däck i Kylarköping. Han beter 

sig på ett sätt som skulle kunna betecknas som feminint men är å andra 

sidan ensam och har inget förhållande till skillnad från flera av de andra 

bilarna i filmen. I  Superhjältarna förekommer heller inte speciellt många 

uttalade förhållanden. Men Elastaflickan och Mr Incredible har ett som helt 

stämmer in på normen. De åtrår varandra och stämmer helt in på den 

feminina och maskulina fördelningen med en stor och stark man och en 

smal, snygg kvinna. Det här gör att förhållanden och relationer har väldigt 

liten del i filmen när det rör sig om just sexuella relationer. Istället är det 

de vänskapliga relationerna som står i fokus och som filmerna vill  fästa 

uppmärksamheten på.  Men trots  detta så förekommer det förhållanden 

och i den mån det gör det är dessa heterosexuella. Man behöver inte tolka 

det som att  man anser det vara det normala,  men det faktum att  det 

enbart  förekommer  heterosexuella  kärleksrelationer  och  inga  övriga 

konstellationer gör att det åtminstone är den typen av kärleksrelation som 

betecknas  som  vanligast  och  därigenom  normerande.  Däremot  märks 

ingen  åtgärd  mot  dem  som  avviker  från  det  heterosexuella  och  inte 

stämmer in på normen, mer än att de upplevs som att de lever ensamma 

och inte i en parrelation. Men samtidigt så får inte kärleksrelationer någon 

större plats i filmerna, vilket också kan innebära att den heterosexuella 

matrisen  där  heterosexualitet  ses  som  norm  och  homosexualitet  som 

avvikande67 inte blir så stark och uppenbar. Istället för att genusskapandet 

problematiseras och förs upp till ytan så förekommer ingen diskussion alls. 

Av de relationer som förekommer kan man ana att heterosexualitet är det 

som betecknas som normalt, men eftersom dessa inte hamnar i fokus så 

blir  sexuella  relationer  över  huvudtaget  mindre  intrtessanta  i  filmerna. 

Men  faktum  kvarstår  att  i  den  mån  de  finns  så  bygger  de  på  en 

67 Butler  Judith  Könet  brinner  texter  i  urval  av  Tiina  Rosenberg (Natur  och  Kultur 

Stockholm 2005) s177



43
heterosexuell relation där maskulinitet förväntas åtrå feminitet. I Bilar där 

Sally inte helt stämmer in på den feminina normen utan ibland är mer 

maskulin  så  får  man  heller  aldrig  se  om  Blixten  och  Sally  skapar  en 

relation.  Att  Blixten är  kär  i  Sally  framgår  och att  Sally  tycker  bra  om 

Blixten förstår vi också. Men vi får aldrig veta om deras vänskap övergår 

till  en  kärleksrelation.  Samtidigt  så  menar  Butler  att  det  inte  är 

heterosexualiteten  i  sig  som  är  problematisk  utan  heterosexuell 

normativitet  och  att  heterosexualitet  uteslutande  ska  tillhöra 

heterosexuella68 Att  heterosexualitet  betecknas  som  det  enda  som  är 

normalt  blir  enligt  Butler  fel,  och  det  är  en  skapad  föreställning.  Att 

filmerna innehåller heterosexuella relationer behöver därför  inte betyda 

att  de  aktivt  skapar  den  föreställningen.  Men  att  de  enbart  innehåller 

heterosexuella relationer innebär att det gör det, medvetet eller ej.

Enligt Tiina Rosenberg finns en process som kallas interpellation som går 

ut  på  att  medier,  däribland  film  och  television  tvingar  individerna  att 

acceptera de ideologier som de förmedlar.  69 Genom denna interpellation 

så lär sig individer vad som förväntas av dem, utifrån vad medierna väljer 

att  förmedla  till  dem.  Ställt  mot  Rönnbergs  teori  om att  barn  inte  har 

några problem med att matas med färdiga könsroller eftersom de ändå 

måste  känna  till  dem  för  att  kunna  utmana  dem  så  skapas  en  viss 

motsägelse.  Att  barnen  måste  känna  till  könsrollerna  innebär  att  man 

indirekt  säger  att  de  finns.  De  finns  och  barnen  måste  lära  sig  att 

ifrågasätta dem för att vi ska kunna komma ifrån dem. Skulle vi istället 

aktivt utmana genus och lära barnen att det inte finns några fasta roller 

baserat på genus så skulle vi komma ifrån det problemet att de måste 

erkännas för att kunna motverkas. Här har media en stor del i arbetet då 

de  förmedlar  klara  föreställningar  om hur  världen  ska  uppfattas.  Även 

medierna måste aktivt utmana de ramar som vi har skapat åt oss själva. 

Wall menar att tv-program såsom till exempel Björnes Magasin skapar en 

möjlighet till identifikation för barn70 Det är i så fall något som även borde 

gälla de filmer som produceras för barn. Om barnen identifierar sig med 

68 Butler  Judith  Genus  ogjort,  kropp  begär  och  möjlig  existens  (Norsteds  Akademiska 

Förlag, Stockholm 2006) s 200
69 Rosenberg Tiina Inledningen i  Könet Brinner, texter i urval av Tiina Rosenberg Judith 

Butler (Natur och Kultur Stockholm 2005) s 26
70 Wall Jonas Barnens egen TV-kanal, sagor eller reklam (IMS, Stockholm 1991) s 52
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figurerna  i  filmerna  så  rimmar  det  illa  med  att  de  måste  lära  sig 

könsrollerna för att senare kunna ifrågasätta dem. Då borde istället valet 

att utmana rollerna redan i barnfilmerna vara självklart för att undvika ett 

skapande av ett färdigt genus med ett redan uttalat innehåll beroende på 

vilket genus man förväntas tillhöra.
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