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The Disney princess line includes nine films, in our study we have extended this line to 

include the latest three films from Walt Disney Pictures that follow the same pattern. 

These films are Tangled (2010), Brave (2012) and Frozen (2013). We have conducted 

our study using the same method used by England, Descartes and Collier-Meeks (2011) 

in their study of the first nine films, starting with Snow White and the Seven Dwarfs 

produced in 1937 to Princess and the Frog from 2009. A quantitative study was 

executed where we focused on gender role portrayal, the main characters behavioral 

characteristics and performed rescues. We applied the following theories to our result; 

the Social Constructivism, Laura Mulvey’s theory of the Male Gaze, Michel Foucault’s 

theory of power and discourse, intersectionality and Claude E. Shannon and Warren 

Weaver’s model of communication. Our result of the content coding shows a more 

nuanced depiction of both male and female main characters where the roles have 

shifted. The female main characters have been asigned a more traditionally masculine 

role in the films. The story in all of our three films revolves around the female main 

characters efforts to achieve their goals. The male main characters have abandoned their 

shiny armour and white horse and persued a role as the one who leads the female to her 

goal. A one-way analysis of variance was implemented to see differences over time in 

gender role portrayal of men and women. The result suggest that the male and female 

roles have changed over time, altough the men are those who have changed the most. 
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1 Inledning 
 

Sedan 1937 då Snow White and the Seven Dwarfs visades för första gången på vita 

duken har Walt Disney Pictures prinsessor och deras räddare i nöden gjort succé världen 

över. “Det var en gång...”, “kärlek vid första ögonkastet…” och “så levde de lyckliga i 

alla sina dar…” förknippas med den klassiska sagan om den vackra prinsessan som 

räddas av riddaren på sin vita springare från den onda skurken. I och med Walt Disney 

Pictures framgångar har koncernen kommit att bli den klassiska sagans skapare och gett 

oss älskade prinsessor som bland annat Snövit, Askungen och Ariel. Långfilmerna från 

Walt Disney Pictures har givit barn lärdomar om rätt och fel, gott och ont samt 

framgångar och motgångar sedan 1937 (Wasko, 2011). Filmernas karaktärer visar upp 

ett ideal där skönhet, godhet och oskuldsfullhet värderas bland prinsessorna medan 

deras räddare i nöden ska vara vackra, starka och kraftfulla (Jeffords u.å., refererad i 

Bell, Haas & Sells, 1995, s.10). Dessa ideal har förts vidare i generationer och 

eftersträvas hos unga än idag då filmerna har en sådan stor påverkan på barn och deras 

lärande om jaget samt omvärlden (Giroux, 1994).  

 

Då de tidigare filmerna präglats av kvinnor i offerrollen och männen i rollen som hjälte 

har Walt Disney Pictures senaste produktion Frozen (2013) fått mycket uppmärksamhet 

då den bryter mot den klassiska sagan. På grund av resultat från tidigare forskning är vi 

dock kritiska mot denna hyllning då det är flera faktorer som är delaktiga i 

jämställdhetsfrågan. Walt Disney Pictures har fått mycket kritik under åren gällande 

könsroller, etnicitet och idealen som porträtteras i deras produktioner (Wasko, 2011). Vi 

har valt att skriva om genuskonstruktioner inom Walt Disney Pictures animerade 

långfilmer eftersom vi anser att de representerar en viktig fråga i en ständig 

samhällsdebatt gällande jämställdhet. 

 

1.1 Problembakgrund 

Genus är en viktig del av vårt samhälle och vår kultur men omges av fördomar, myter 

och lögner. Connell (2009) menar att många tror att genusmönster aldrig förändras och 

att vissa människor bara kan förhålla sig till maskulinitet, femininitet och 

genusrelationer utifrån sina egna lokala genussystem. Genus bygger på kroppsliga 

strukturer och det som ingår i människans fortplantningsprocesser (sexuell interaktion, 

barnafödsel och amning). Connell (2009) fortsätter med att argumentera att tillståndet 

man eller kvinna konstrueras aktivt och att utvecklandet av genusidentitet sker över en 
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längre tid under vår uppväxt. Connell (2009) lyfter fram att genus måste betraktas som 

en social struktur men hon betonar också att genus har ett särskilt förhållande till 

människokroppen. Sociala strukturer konstrueras bland annat utifrån vanor, roller, 

institutioner och objektivering (Wenneberg 2001). Dessa sociala strukturer reproduceras 

genom individers upprepade ageranden och Giddens menar att strukturerna kan ändras 

på grund av detta (Giddens 1998, refererad i Gauntlett, 2008, s. 102). Precis som 

genusidentitet lär vi oss om den sociala verkligheten under vår uppväxt vilket innebär 

att reproduktionerna, så som populärkultur, påverkar vår uppfattning om normer och 

institutioner (Wenneberg, 2001). Berger och Luckmann menar att detta är ett argument 

för att människan är en social produkt (Berger & Luckman 1966, refererad i 

Wenneberg, 2001, s.71-72).  

 

Ett av de ledande företagen inom populärkultur är Walt Disney Pictures och har därför 

blivit ett vanligt förekommande forskningsfenomen (Wasko, 2011). Walt Disney 

Pictures och dess produktioner har kritiserats och analyserats sedan de första Musse 

Pigg-animationerna (Merlock Jackson, 1993, refererad i Wasko, 2011, s.108). Tidigare 

studier med fokus på genusfrågor har bland annat visat att kvinnor framställs som 

svaga, oskuldsfulla och saknar förmåga att agera självständigt  och att män ska agera 

hjälte och framstå som starka, beskyddande samt kraftfulla (Hoerrner u.å., refererad i 

Wasko, 2011, s.133; Jeffords u.å., refererad i Bell, Haas & Sells, 1995, s.10 ). Booker 

(2010) tar upp exemplet om Snövit i Snow White and the Seven Dwarfs som porträtteras 

som ett hjälplöst offer som måste räddas av en man. Han fortsätter med att belysa att 

Snövits huvudsakliga talanger är att sjunga och städa vilket är den gemensamma 

aspekten i bröderna Grimms och Disneys sagor; att fina flickor lämpar sig bäst i 

hemmet för att ta hand om hushållet (Zipes u.å., refererad i Bell, Haas & Sells, 1995, s. 

37). Forskning har visat att de kvinnliga huvudkaraktärerna har förändrats över tid och 

Booker (2010) tar upp exemplet om Ariel i The Little Mermaid (1989). Till skillnad från 

tidigare prinsessor går hon emot sin natur i sin strävan att bli människa för att vinna 

prins Eriks kärlek. Ariel lyckas med detta vilket medför att hon överger sin egen kultur 

och även genomgår dramatiska kroppsliga förändringar. Mycket av hennes framgång 

beror dock på de traditionella feminina dygderna om fysisk skönhet och en vacker 

sångröst (Booker, 2010).  
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Den relativt nya studien av England, Descartes och Collier-Meek (2011) visar en 

genusförändring över tid då de har studerat alla prinsessfilmer från år 1937 till 2009. 

Genom en kvantitativ studie har författarna bland annat sett att prinsessorna visar fler 

traditionellt maskulina karaktärsdrag i de senare filmerna. Gilliam och Wooden (2008) 

har genomfört en kvalitativ studie på tre animerade långfilmer från Walt Disney 

Pictures där de studerat de manliga huvudkaraktärerna och hur dessa har förändrats. 

Båda undersökningarna visar en positiv förändring över tid, att det blir allt mer 

jämställt, och att samtliga författare gör antagandet att förändringen kommer fortsätta i 

samma riktning. Vi vill granska genuskonstruktioner i Walt Disney Pictures animerade 

långfilmer där vi avgränsar oss till de tre senaste prinsessfilmerna sedan 2009; Tangled 

(2010), Brave (2012) och Frozen (2013) för att bekräfta eller avvisa detta antagande. 

Inom filmerna har vi avgränsat oss till totalt 398 scener där våra utvalda analysenheter, 

både män och kvinnor, är delaktiga.  
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2 Litteraturgranskning 
 

För att få en förståelse för ämnet har vi tittat på Understanding Disney - the 

Manufacture of Fantasy av Janet Wasko (2011), som behandlar Disney som företag och 

Walt Disney som person, samt hans värderingar. Boken ger en helhetsbild av 

Disneykoncernen och vi läste den för att skapa förståelse för Disney som varumärke och 

dess värderingar. För att få en uppfattning om genus som forskningsområde har vi läst 

Om genus av Raewynn Connell (2009) där författaren tar upp centrala frågeställningar 

inom genusforskningen. From Mouse to Mermaid - the Politics of Film, Gender and 

Culture som är redigerad av Elizabeth Bell, Lynda Haas och Laura Sells (1995) har vi 

tittat på i syfte att se vad som undersöks och vad som sägs om genus i Walt Disney 

Pictures produktioner. Boken samlar ett flertal artiklar och forskningsrapporter från 

olika genusforskare. I M. Keith Bookers Disney, Pixar, and the Hidden Messages of 

Children’s films från 2010 redovisar författaren politiska och sociala frågor som 

existerar i Walt Disney Pictures animerade långfilmer. Vi använde oss av den här boken 

för att öka vår medvetenhet om viktiga frågor gällande genusdiskursen inom 

populärkultur, specifikt animerade långfilmer. Artiklarna”Look Out New World, Here 

We Come”?: Race, Racialization, and Sexuality in Four Children’s Animated Films by 

Disney, Pixar and Dreamworks av Carmen R. Lugo-Lugo och Mary K. Bloodsworth-

Lugo (2008) och Animating Youth – the Disneyfication of Children’s Culture av Henry 

A. Giroux (1994) berör animerade långfilmers påverkan på barn och menar att dessa lär 

barn om samhällets ideal och normer. Gender Role Portrayal and the Disney Princesses 

av Dawn Elizabeth England, Lara Descartes och Melissa A. Collier-Meek (2011) och 

Post-princess Models of Gender: the New Man of Disney Pixar av Ken Gilliam och 

Shannon R. Wooden (2008) är de två artiklar som vi har utgått från i vår studie.  

 

Gender Role Portrayal and the Disney Princesses (2011) av Dawn Elizabeth England, 

Lara Descartes och Melissa A. Collier-Meek behandlar hur prinsessor framställs inom 

Disney. Författarna har tittat på och delat in nio klassiska filmer från Walt Disney 

Pictures i tre kategorier. Den första kategorin är de tidigare filmerna från 1937 – 1959 

(Snow White and the Seven Dwarfs - 1937, Cindrella - 1950 och Sleeping Beauty - 

1959). Den andra kategorin består av fem mittenfilmer (The Little Mermaid - 1989, 

Beauty and the Beast– 1991, Aladdin – 1992, Pocahontas – 1995 och Mulan – 1998). 

Den tredje och sista kategorin är den dåvarande senaste filmen där de analyserat 
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Princess and the Frog från 2009. I artikeln har England, Descartes och Collier-Meek 

(2011) utgått från tre hypoteser; att prinsessorna kommer att visa mer traditionellt 

feminina karaktärsdrag medan prinsarna visar mer traditionellt maskulina karaktärsdrag, 

att prinsarna räddar prinsessorna oftare än tvärtom och att könsrollerna kommer att bli 

mer jämställda över tid. I sin studie har de använt sig av en kvantitativ undersökning av 

alla filmer. Dessutom har de applicerat ett konstruktivistiskt synsätt och 

kultivationsteorin i sin analys av empirin. Utifrån deras kvantitativa resultat och analys 

drar de slutsatsen att det presenteras både stereotypiska och icke-stereotypiska 

könsroller i deras urval av filmer. De kan även se en förändring över tid där de senare 

filmerna visar en mer nyanserad bild av maskulint och feminint. England, Descartes och 

Collier-Meek (2011) har detta som utgångspunkt i sitt antagande om framtida 

utveckling inom genuskonstruktioner i Walt Disney Pictures animerade långfilmer; att 

det kommer bli mer jämställt i framtida filmer.  

 

Post-Princess Models of Gender: the New Man in Disney/Pixar (2008) av Ken Gilliam 

och Shannon R. Wooden behandlar framställningen av manliga huvudkaraktärer och 

hur dessa agerar i Walt Disney Pictures animerade långfilmer. Författarna har valt att 

kvalitativt analysera tre filmer; Toy Story (1995), The Incredibles (2004) och Cars 

(2006). Gilliam och Wooden (2008) ställer hypotesen att porträtteringen av de manliga 

karaktärerna har förändrats över tid från att framgå som opersonliga till mer individuella 

och nyanserade personligheter. I sin kvalitativa analys använder de sig av tidigare 

forskning som gjorts av kulturkritiker och genusforskare, bland annat Elizabeth Bell, 

Lynda Haas och Laura Sells. Den tidigare forskningen fungerar som ett sätt att belysa 

olika fenomen i filmerna, få fram beteendemönster och för att bekräfta Gilliams och 

Woodens (2008) hypotes samt argumentera för resultatet. I sin slutsats kopplas 

resultatet till kultivationsteorin och författarna menar att deras hypotes stämde och att 

detta är något positivt för de unga tittarna. De fortsätter dock med att uppmana till 

vidare kritik och forskning av animerade långfilmer, riktade till barn, då dessa har ett 

starkt inflytande på barns beteende och världsbild. 

 

Båda artiklarna har använt sig av kultivationsteorin i sina analyser men eftersom vi 

enbart tittar på utvecklingen för jämställdhet är denna teori inte relevant för vår studie. 

Kultivationsteorin fokuserar på barns inlärningsprocess och menar att deras tolkningar 

av observationer och erfarenheter bidrar till deras uppfattning om sociala beteenden och 



  
 

6 

normer i samhället (Gerbner et. al. 1980, 1994, refererad i England, Descartes och 

Collier-Meek, 2011, s. 557). Vi har istället valt att titta på teorier rörande 

maktförhållanden och sociala konstruktioner då dessa kan lyfta fram viktiga aspekter i 

vår analys och berör våra frågeställningar.  

 

För att planera och få en förståelse för hur vi applicerar teorierna har vi valt att titta på 

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad av Peter 

Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012), Kunskapens 

former – vetenskapsteori och forskningsmetod av Peter och Britt-Marie Sohlberg 

(2013), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna av Martyn Denscombe (2009), Populärkultur – teorier, metoder 

och analyser av Simon Lindgren (2011), The SAGE Handbook of Media Processes and 

Effects redigerad av Robin L. Nabi och Mary Beth Oliver (2009), Metoder i 

kommunikationsvetenskap av Mats Ekström och Larsåke Larsson (2010) samt 

Mediekultur, mediesamhälle av Jostein Gripsrud (2011).  

 

Följande böcker har använts för att förstå den kvantitativa analysen och hur vi går 

tillväga i våra olika dataanalyser; Många möjliga metoder av Katrine Fangen och Ann-

Mari Sellerberg (2011), Kvantitet och kvalitet - i samhällsvetenskaplig forskning av 

Alan Bryman (1997), Företagsekonominska forskningsmetoder av Alan Bryman och 

Emma Bell (2011), Kvantitativa metoder - grundläggande analysmetoder för samhälls- 

och beteendevetare av Christofer Edling och Peter Hedström (2003), Från 

datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning av Karin Dahmström 

(2011), Kvantitativ metod från början av Annika Eliasson (2006) och Statistisk för 

beteendevetare av Elisabet Borg och Joakim Westerlund (2012).  
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3 Teori 
 

För att undersöka genuskonstruktioner har vi vänt oss till ett antal teorier i vår studie 

som behandlar olika aspekter av genusfrågor.  

 

3.1 The Male Gaze 

Laura Mulvey publicerade år 1975 en artikel som heter Visual Pleasure and Narrative 

Cinema där hon influerades av psykoanalytiska antaganden och ett feministiskt synsätt 

(Gauntlett, 2010). I artikeln introducerar Mulvey (1975) teorin The Male Gaze som 

utgår från att representationer inom främst film, men som kan appliceras på all 

populärkulturell text, är anpassad efter den manliga blicken. Mulvey (1975) menar att 

män betraktar och kvinnor betraktas, alltså att mannen är aktiv och kvinnan är passiv. 

Mannen har kontrollen över filmens fantasi och representerar makt genom sin roll som 

bärare av blicken för åskådaren. Kvinnan ses som ett erotiskt objekt för både 

karaktärerna i filmen och åskådarna i biosalongen. Enligt Mulvey (1975) antar kvinnor 

ett manligt synsätt när de tolkar texter inom populärkultur. Hon anser även att kvinnliga 

karaktärer inom film endast existerar för att leda hjälten till framgång. Manliga 

betraktare ser inte hjälten ur ett sexuellt perspektiv utan istället ur ett narcissistiskt 

synsätt där de identifierar sig med hjälten. Åskådaren identifierar sig med den manliga 

protagonisten och betraktar ett mer perfekt, mer komplext och ett mer kraftfullt idealego 

istället för att se ett erotiskt objekt (Mulvey, 1975).   

 

Biografer erbjuder ett antal möjliga nöjen så som scopophilia (att få njutning av att 

betrakta), men utvecklar också den narcissistiska aspekten av scopophilia. Nyfikenheten 

och begäret att betrakta möter och blandas med fascinationen av igenkänning. Precis 

som barn som uppfattar att deras spegelbild är mer komplett och mer perfekt så 

uppfattar åskådaren att personen som framträder på bioduken är fulländad. Igenkänning 

och oigenkännlighet blandas då åskådaren ser bilden som en reflektion av jaget men 

tillskriver det projekterade jaget perfektion. Vem man är eller var man är blir irrelevant i 

en mörk biosalong (Mulvey, 1975).  

 

Kvinnor kan symbolisera kastrering i och med sin avsaknad av penis. Detta kringgås 

genom voyeurism (det sexuella intresset i att spionera på andra som är involverade i 

intima situationer) eller genom att reducera kvinnan till enbart ett objekt, alltså att 
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desarmera hennes kvinnliga sexualitet. Som objekt utgör inte kvinnan något hot 

(Mulvey, 1975).   

 

Denna teori tillämpades i vår undersökning för att se om kvinnliga karaktärer 

objektifieras och i så fall hur utifrån detta synsätt. Ytterligare har vi tittat på hur både de 

manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna kommuniceras och hur det relaterar till 

idealegot, alltså den narcisisstiska aspekten av The Male Gaze. Vi gör ett antagande om 

att karaktärerna tillämpar detta synsätt gentemot varandra i filmerna för att se hur 

populärkulturen påverkas av sociala konstruktioner då dessa redovisar för genus och 

jämställdhet i verkligheten.  

 

3.2 Socialkonstruktivismens synsätt 

Konstruktivismen handlar om bland annat sociala konstruktioner av verkligheten som 

behandlar vad det är som konstrueras, vem som konstruerar och hur, samt vilka anspråk 

som finns med i konstruktionerna. Enligt Anthony Giddens struktureringsteori är det 

människors agerande som producerar och reproducerar de sociala konstruktionerna i 

samhället (Giddens 1998, refererad i Gauntlett, 2008, s. 103). Socialt 

konstruktionsarbete förhåller sig alltid till tidigare konstruerade normer och regler och 

därmed skapar rekonstruktioner där den enskilde individen inte kan skapa sociala 

konstruktioner på egen hand. Inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap och 

humaniora studeras människor, organisationer, sociala grupper och kulturer där dessa 

formar sina egna konstruktioner. Forskarnas konstruktioner är ämnade att analysera och 

förstå sociala företeelser. Konstruktioner kan skapas genom socialisationsprocesser 

eller, enligt en mer socialpsykologisk version, genom sociala interaktioner. Det som 

konstrueras är exempelvis identitet, könsroller och världsbilder (Sohlberg & Sohlberg, 

2013).  

 

Socialkonstruktivism I, som Wenneberg benämner det, innebär ett brett och kritiskt 

perspektiv gällande studerandet av det sociala medan socialkonstruktivism II är en 

teoretisk förklaring. Denna typ av socialkonstruktivism ser konstruktionerna som 

medveten handling (Wenneberg, 2001). Wenneberg (2001) förklarar 

socialkonstruktivism II som “Olika teoretiska förklaringar av hur den sociala 

verkligheten och konkreta sociala förteelser är strukturerade och fungerar.” (s. 69). 
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Inom socialkonstruktivism III bestämmer irrationella och sociala faktorer, så som makt 

och intressen, vad som blir kunskap om verkligheten och i samhället. Wenneberg 

(2001) anser att det är nödvändigt att kunna skilja mellan kunskap om den sociala och 

den fysiska/naturliga verkligheten då studerandet av dessa verkligheter kräver olikartade 

frågeställningar som i sin tur får högst olika kunskapsteoretiska konsekvenser 

(Wenneberg, 2001).  

 

Berger och Luckmann (1966) tar upp tre påståenden: 

 Samhället är en mänsklig produkt 

 Samhället utgör en objektiv verklighet 

 Människan är en social produkt.  

 

De tre begrepp som kopplar samman dessa punkter är externalisering, objektivering och 

internalisering. Det ligger i människans natur att skapa vanor som efterhand blir 

externaliserade vilket innebär att vanorna sprids till människor som inte har varit med 

och skapat dessa. När dessa vanor tas för givet har det skett en objektivering eftersom 

den sociala verkligheten existerar fri från de människor som skapat den. Internalisering 

innebär att barn växer upp och lär in den sociala världens normer och institutioner 

(Berger & Luckmann 1966, refererad i Wenneberg, 2001, s. 71-72). Vanor är viktiga i 

mänskliga relationer för när människor samspelar med varandra börjar de forma 

typifieringar, ett fjärde begrepp som Wenneberg (2001) tar upp. Typifiering är när en 

person tillskriver den andra parten i samspelet vissa typiska vanor eller motiv för sina 

handlingar, alltså de antal sociala handlingar en människa gör. Dessa typifieringar leder 

till att människor spelar roller gentemot varandra beroende vilken kontext de befinner 

sig i. Situationerna möjliggör en sammansättning av sociala institutioner (Wenneberg, 

2001).  

 

Vi har använt oss av socialkonstruktivismen för att se hur västerländska sociala 

konstruktioner uttrycks i Walt Disney Pictures senaste produktioner. Då samhället är en 

mänsklig produkt och i och med externaliseringen samt internaliseringen av genus i 

Walt Disney Pictures kan appliceringen av denna teori på vårt resultat generera svar om 

värderingar och normer i dagens samhälle och på så vis skapa diskussion kring svaren 

på våra frågeställningar.  
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Precis som med The Male Gaze har vi använt denna teori för att fokusera på hur 

populärkultur och omvärlden påverkar varandra. De sociala konstruktionerna i filmerna 

kan på ett förenklat sätt visa de komplexa sociala strukturer som existerar i vårt 

samhälle.  

 
3.3 Intersektionalitet 

Ett intersektionellt perspektiv fungerar som ett analytiskt redskap för att problematisera 

maktstrukturer och undvika kategorisering av de olika sociala positionerna som 

påverkar maktkonstruktionerna. Kategoriseringen döljer samspelet mellan de skilda 

former av över- och underordning i den sociala sfären. De komponenter som 

transformerar kön, klass, etnicitet och sexualitet till meningsbärande kategorier är 

regelverk inom institutioner och individers handlingar (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

De los Reyes och Mulinari (2005) menar att dessa kategorier förhåller sig till varandra, 

att “göra kön” medför även att “göra klass” sker. 

 

Intersektionalitet som begrepp myntades för att lyfta fram den ömsesidiga betydelsen av 

genus, klass och rasifiering gällande svarta kvinnors livsvillkor. I samband med detta 

riktades kritik mot den vita västerländska feminismen och dess anhängares ignorans 

inför vikten av rasifiering i deras liv (Mattson, 2010). “Vit hegemonisk feminism” 

introducerades av de los Reyes och Mulinare i boken Intersektionalitet från 2005. 

Begreppet behandlar hur svensk feminism skapas och kretsar kring en vit 

medelklassnorm (Mattsson, 2010).  

 

Vita kvinnor är i en överordnad position jämfört med andra kvinnor men i vissa 

sammanhang är de även överlägsna vissa män. Exempelvis kan en vit kvinna befinna 

sig i en överordnad position i relation till en invandrad, icke-västerländsk man i det 

västerländska samhället exempelvis (Mattsson, 2010).  

 

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har kvinnor rätt till egen försörjning betraktats som 
ett viktigt redskap för kvinnors frigörelse och rättvisare levnadsvillkor för kvinnor och 

män. I fråga om integration av flyktingar och invandrare brukar såväl praktiker som 

forskare framhålla med emfas “att arbete är nyckeln till integrationen”. Men arbete är 

inget neutralt begrepp. (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 104-105) 

 

De los Reyes och Mulinari (2005) menar att feministisk forskning ofta syftar på att den 

manliga normen bestämt vad som anses som arbete, hur arbetet ska organiseras och vart 
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det ska utföras. Detta osynliggör arbetet som utförts i hemmet, ofta av kvinnor. Synen 

på lönearbetets betydelse medför att arbetsvillkoren för underordnade grupper hamnar i 

skymundan (de los Reyes & Mulinari, 2005). Detta är ett exempel på hur klass, kön och 

etnicitet påverkar varandra.  

 

Det intersektionella perspektivet hjälper oss att se orsaker till maktstrukturer och olika 

aspekter av genus. Detta synsätt lyfter fram faktorer som kan påverka vårt resultat och 

gör det möjligt för oss att vara kritiska i vår analys av resultatet.   

 

3.4 Foucaults maktdiskurs 

Gauntlett (2010) beskriver en diskurs som ett sätt att kommunicera inom en grupp, 

kultur eller ett samhälle. Han menar att det även är idéer inom en kultur som påverkar 

hur vi uppfattar omvärlden. Foucault (1971) tar upp utstängningsprocedurer där den 

tydligaste är förbudet. Han menar att varje diskurs har individuella regler som 

bestämmer vad som får sägas, när det får sägas och vem som får komma till tals inom 

olika ämnen. Enligt Foucault (1971) försöker diskursen framstå som något som kan 

ignoreras men uppmärksammas när dess regler bryts och förbudet blir tydligt.  

 

Foucault (1998) anser att makt inte är något en person besitter utan något denne utövar 

genom interaktioner med andra. Han menar att makt skapas av relationer och inom 

sociala nätverk. Till följd av detta är makt oregelbunden och varierar beroende på den 

kontext personen befinner sig i (Foucault 1998, refererad i Gauntlett, 2010, s. 128). I 

Diskursens ordning (1971) skriver Foucault bland annat om utbildning som ett medel 

för att utöva makt och menar att det försöker vara ett instrument som ger tillgång till 

vilken typ av diskurs som helst. Dock fortsätter han att argumentera att utbildning följer 

de gränser som uppkommit genom distansering, motsättningar och sociala strider vilket 

innebär att diskursen subjektet befinner sig i har makten (Foucault, 1971). Foucault 

(1998) menar också att där det finns makt finns även motstånd som kan anta olika 

uttryck så som spänd tystnad eller högljudda protester. Han anser att revolution är 

möjlig om motståndet kan bli strategiskt organiserat. Enligt Foucault (1998) kan 

utövandet av makt ha positiva eller negativa konsekvenser (Foucault 1998, refererad i 

Gauntlett, 2010, s. 131). 
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Kritisk forskning eftersträvar att rubba och frigöra människor från den sociala 

verklighetens motstånd så att människor fritt får fatta beslut. Makten existerar endast i 

sociala relationer och när den uttrycks i handling. Dessa två kombineras och skapar 

maktförhållanden genom interaktion. Det är dessa relationer som ger effekt åt makten 

som är det centrala inom kritisk forskning. Ett exempel som är relevant för vår studie är 

att medieinnehåll är en mänskligt skapad produkt. I och med att makt och diskurs 

uttrycks i sociala relationer och handling innebär detta att medieinnehållet uttrycker 

maktförhållanden och diskurser. Argumentet för denna resonering är att medieinnehållet 

är en produkt av handlingen att skapa. Foucault (1971) har tagit fram en “genealogi” för 

sitt intresse för maktens problematik. Genealogi studerar diskursernas uppkomst och 

analyserar diskurserna som tydliga och bestämda händelseserier. Detta gör det möjligt 

att presentera skillnader, slump och materialitet vid uppkomsten av diskursen. 

Uppkomsten av diskursen är slumpmässig och utformandet är utspritt, åtskilt och 

regelbundet. Under vissa förhållanden av utformandet kan kontrollprocedurer 

uppkomma, till exempel när disciplin antar en vetenskaplig diskurs form. Varje gång en 

kontrollprocedur kritiskt ifrågasätts måste de regelbundna diskurserna och dess delar 

analyseras genealogiskt, alltså att varje genealogisk beskrivning måste se till de 

begränsningar som tillkommer vid själva utformandet av diskursen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Genealogin försöker få grepp om själva diskursens makt - makten att 

utgöra en samling olika påståenden som sanna eller falska (Foucault, 1971).  

 

Inom Walt Disney Pictures animerade långfilmer existerar många maktdiskurser och vi 

anser därför att denna teori av Foucault (1998) är lämplig för vår studie. Med denna 

teori vill vi belysa de olika maktrelationerna som utspelas i filmerna vi har valt för att 

undersöka stereotypiska könsroller. Vi utgår från Foucaults (1971) fyra principer när vi 

studerar diskursens utövande av makt i filmerna. Dessa principer förklaras i vår 

metodbeskrivning. 

 

3.5 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

Enligt Shannon och Weaver (1998) definieras kommunikation som processen genom 

hur en eller flera personer påverkar en annan person eller personer. De fortsätter med att 

förklara att kommunikation inte endast involverar skriftigt eller muntligt tal, utan även 

exempelvis musik, dans och kroppsspråk, alltså allt mänskligt beteende. Shannon och 

Weaver (1998) behandlar även problem som existerar på tre nivåer; nivå A) hur precist 
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ett meddelande kan sändas (tekniskt problem), nivå B) hur korrekt uttrycker de sända 

symbolerna det önskade budskapet (semantiskt problem) och nivå C) hur effektivt 

mottags det önskade budskapet genom användandet av de sända symbolerna 

(effektproblem). Tekniskt problem berör hur väl sändningen når mottagaren. Ett 

exempel på ett tekniskt problem är dålig täckning under ett telefonsamtal. Semantiskt 

problem uppstår när mottagaren ska ta emot meddelandet, exempelvis bristande 

koncentration kan bidra till att meddelandet inte fullt når fram. Effektproblem behandlar 

komplikationen med hur budskapet tolkas av mottagaren och hur väl denna tolkning 

stämmer överrens med informationskällans mening och önskvärda effekt på mottagaren 

(Shannon & Weaver, 1998).  

 

 

 

Modellen ovan representerar Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

publicerades år 1948 (Falkheimer, 2001). Shannon och Weaver (1998) förklarar 

modellen på följande vis; informationskällan väljer ut ett önskat meddelande ur ett set 

med möjliga meddelanden. Detta valda meddelande kan bestå exempelvis av skrift, tal 

eller bilder. Sändaren konverterar meddelandet till en signal, alltså kodar meddelandet, 

som sedan skickas via kommunikationskanalen från sändaren till mottagaren. 

Mottagaren konverterar signalen tillbaka, alltså avkodar, till ett meddelande och skickar 

detta vidare till den bestämda destinationen. Under sändningsprocessen är det dock 

vanligt att ting tillkommer signalen som inte var menat av informationskällan. Dessa 

ting kan vara förvrängning av ljud eller ett tekniskt avbrott om kommunikations kanalen 

är TV. Dessa ting kallas för brus och kan förvränga budskapet som sänds. Problemen 

som har tagits upp tidigare visar hur brus kan uppstå på olika nivåer.  
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I vårt fall är Walt Disney Pictures informationskällan, produkten (filmen) är sändaren, 

TV:n är kommunikationskanalen, publiken är mottagaren och destinationen är vår 

hjärna och fantasi. Denna teori är relevant för vår studie då vi anser att det är viktigt att 

undersöka budskapet som filmerna försöker förmedla till publiken och samhället. Med 

hjälp av denna teori kan vi urskilja bruset kring meddelandet och lyfta fram budskapet.  
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4 Syfte och frågeställningar 
 

Vi utgår från England, Descartes och Collier-Meeks (2011) antagande att könsrollerna 

kommer vara mer jämställda i nyare filmer från Walt Disney Pictures samt Gilliam och 

Woodens (2008) resultat att det uppkommit en ny, mer feminin man inom Walt Disney 

Pictures. Båda artiklarna argumenterar för en fortsatt förändring och utveckling av 

könsrollerna. Sedan 2009 har det tillkommit tre stycken prinsessfilmer (Tangled – 2010, 

Brave – 2012 och Frozen – 2013) av Walt Disney Pictures där vi studerat 398 scener 

totalt ur dessa. Vi har valt att göra en kvantitativ analys av filmerna då de klassas som 

”klassisk Disney”. Wasko (2011) definierar “klassisk Disney” utifrån Bordwell, Staiger 

och Thompsons välkända modell av ”Classic Hollywood Cinema”. Filmerna omfattar 

viktiga signalement ur modellen som exempelvis att huvudkaraktärerna har ett mål, 

stöter på problem och motståndare men trots detta segrar. Ytterligare är handlingen 

linjär och utspelar sig i en extern värld, förutom Brave (2012) som utspelar sig i 

Skottland (Bordwell, Staiger & Thompson 1985, refererad i Wasko, 2011, s. 113). Vi 

har undersökt hur manliga och kvinnliga huvudroller kommuniceras i Walt Disney 

Pictures. Vi har använt oss av en av tre hypoteser från England, DeCartes och Collier-

Meeks och vi har även lagt till ytterligare två hypoteser för att involvera de manliga 

huvudkaraktärerna i studien. Våra hypoteser är följande: 

 Att de kvinnliga huvudkaraktärerna kommer att visa mer traditionellt maskulina 

karaktärsdrag medan de manliga huvudkaraktärern kommer att visa mer 

traditionellt feminina karaktärsdrag jämfört med tidigare studie från England, 

Descartes och Collier-Meek (2011). 

 Att både de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna kommer att visa en mer 

nyanserad personlighet jämfört med England, Descartes och Collier-Meeks 

undersökning från 2011. 

 Att männen räddar kvinnorna oftare än tvärtom. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning kring ämnet, porträttering av könsroller i 

animerade Walt Disney Pictures produktioner, har vi kommit fram till följande 

frågeställningar: 

 Vilka maskulina/feminina karaktärsdrag tillskrivs huvudkaraktärerna? 

 Har huvudkaraktärerna blivit mer eller mindre könsstereotypiska utifrån 

England, Descartes och Collier-Meeks undersökning från 2011, och i så fall hur? 
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 Hur mycket mer eller mindre jämställt har det blivit mellan könsrollerna, 

gällande de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna, i Walt Disney Pictures 

senaste animerade långfilmer jämfört med tidigare produktioner med 

utgångspunkt i England, Descartes och Collier-Meeks resultat från 2011? 

 

Vi har definierat att jämställdhet kommer att uppnås mellan karaktärerna när det 

procentuella medelvärdet för våra utvalda manliga respektive kvinnliga 

huvudkaraktärers sammanlagda maskulina karaktärsdrag uppnår värdet 0,5. Med 

frågeställningarna har vi som mål att uppmärksamma sociala konstruktioner inom 

genusdiskursen i samhället som framställs i Walt Disney Pictures senaste animerade 

långfilmer. Målet med undersökningen är att på ett konkret sätt mäta och utvärdera 

utvecklingen av könsroller och jämställdhet inom populärkultur, där vi enbart analyserar 

området filmproduktion, i syfte att se utvecklingens riktning och lyfta fram det 

underliggande budskapet. Vi jämför vårt resultat med tidigare forskning från England, 

Descartes och Collier-Meek som genomfördes år 2011. 
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5 Metod och forskningsetik 
 

För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av en kvantitativ analys som 

utgår från England, Descartes och Collier-Meek (2011) samt Gilliam och Woodens 

(2008) undersökningar. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Begreppet innehållsanalys innebär att undersöka innehållet i skrift, tal eller bild. En 

kvantitativ innehållsanalys baseras på ekvivalenta och jämförbara uppgifter kring 

analysenheter där dessa uppgifter måste uppnå ett visst antal för att kunna uttryckas och 

analyseras med siffror. Denna typ av analys är användbar när till exempel frekvens eller 

utrymme i tid och rum undersöks (Esaiasson et al., 2012). Vi har byggt upp en 

datamatris där analysenheterna är huvudkaraktärerna, både de manliga och kvinnliga, i 

de tre filmerna vi har valt ut att analysera. En datamatris är ett schema som visar vilka 

objekt som ska studeras, alltså analysenheterna, och egenskaper hos objekten som ska 

beskrivas/förklaras, alltså variablerna (Esaiasson et al., 2012). Dessa variabler ska 

kunna anta två eller flera värden, så kallade variabelvärden. Variablerna är traditionellt 

maskulina respektive traditionellt feminina karaktärsdrag där vi har med 

karaktärsdragen från tidigare studie av England, Descartes och Collier-Meek (2011). Vi 

har lagt till ytterligare variabler eftersom vi ser ett behov av det för att få svar på våra 

frågeställningar. 

 

5.2 Forskningsetik och objektivitet 

I vår studie har vi arbetat och tagit beslut i strävan att uppnå validitet och reliabilitet, 

dessa val och beslut presenteras senare i denna del. Begreppet validitet definieras på tre 

sätt; 1) överrensstämmelsen mellan teoretisk definition och genomförande av studie, 2) 

frånvaro av systematiska fel och 3) att mäta det som skall mätas. Dessa tre fungerar som 

synonymer. Reliabilitet innebär att slumpmässiga eller osystematiska fel inte existerar i 

undersökningen så att studien i slutändan uppnår trovärdighet. Bristande reliabilitet 

orsakas oftast av slarvfel under datainsamlingen eller databearbetningen (Esaiasson et 

al., 2012).  

 

Objektivitet behandlar transparensen i en studie där forskarens inverkan på resultatet är 

opartisk och neutral. Datainsamling och analysprocesser ska vara rättvisa och ärliga 
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(Denscombe, 2009). Vår studie är opartisk då vi inte representerar ett företag eller 

någon som kan dra nytta av resultatet. Detta behandlas senare i denna uppsats där vi 

diskuterar mer djupgående kring vår egen påverkan på resultatet. Forsman (1997) menar 

att forskningetik handlar i stora drag om två problem där det ena gäller moralen i 

forskningens mål och medel och det andra berör hur denna moral kan och bör 

upprätthållas. Bryman och Bell (2011) behandlar etiken kring datahantering och de 

menar att riktlinjerna skiljer sig mellan privat och offentlig data. Privat data anser de bör 

hanteras på rätt sätt, till exempel bör lagring av denna data vara skyddad och 

bearbetingen av privat data ska redogöras tydligt för ägaren (Bryman & Bell, 2011). Vi 

har i vår studie behandlat data som hämtats från material (filmerna) som finns 

tillgänglig för allmänheten. Detta menar vi medför att konfidentiallitet inte är aktuellt i 

denna studie. Vi har försökt att vara transparenta i vår redogörelse för undersökningen 

och presenterat korrekt data utifrån vår kodning för att förhålla oss till de etiska 

principer som berör kvantitativ forskning gällande offentligt material. Bryman och Bell 

(2011) lyfter fram att etiska konsekvenser aktualiseras när forskningen finansieras av en 

utomstående och att denne kan ha ett egenintresse gällande resultatet. De menar att det 

då finns risk att forskningen blir partisk eller skev. Då vi inte finansieras utan gör 

studien på eget bevåg är vi opartiska och vårt resultat riskeras inte att bli missvisande 

för att gynna någon.  

 

5.3 Genomförande 

I våra dataanalyser har vi använt oss av ett statistiskt standardprogram som heter 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). För att underlätta kodningen och för 

att undvika missvisande resultat har vi gjort separata kodscheman inför testkodningen. 

Vi kodade för varje film 14 gånger totalt. Vi har använt oss av stickprov på 25 minuter 

för att underlätta kodningen och detta fungerar som representant för populationen, alltså 

filmen som kodas. Vi har gjort en testkodning för varje film där vi har tittat på de första 

25 minuterna i Tangled (2010) och Brave (2012) dock var vi tvungna att göra 

stickprovet senare i Frozen (2013) då den manliga huvudkaraktären inte är delaktig i de 

första 25 minuterna. Reliabiliteten av resultatet prövas genom Intraclass Correlation 

Coefficients (ICC). Det innebär att undersöka samband i populationen (Bryman & Bell, 

2011). I detta fallet berör det vår separata testkodning som population. Denna 

testkodning utfördes för att uppnå reliabilitet för den slutgiltliga kodningen för samtliga 

filmer. Eftersom vi analyserar tre filmer har vi delat upp kodningen så att en person har 
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kodat för Tangled (2010) och analysenheten Merida i Brave (2012) medan den andre 

har kodat för Fergus i Brave (2012) och för Frozen (2013). Vi har använt separata 

kodscheman för de olika analysenheterna och även för variablerna då vi tittar på både 

maskulina och feminina karaktärsdrag. Anledningen till att vi har valt detta 

tillvägagångssätt i vår analys är för att få ett tydligt svar på våra frågeställningar; vilka 

maskulina/feminina karaktärsdrag tillskrivs huvudkaraktärerna, om huvudkaraktärerna 

har blivit mer eller mindre stereotypiska utifrån England, Descartes och Collier-Meeks 

undersökning från 2011 och i så fall hur och hur mycket mer eller mindre jämställt har 

det blivit mellan könsrollerna, gällande de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna, i 

Walt Disney Pictures senaste animerade långfilmer jämfört med tidigare produktioner 

med utgångspunkt i England, Descartes och Collier-Meeks resultat från 2011? Vår 

första frågeställning besvaras genom kodningen då detta går att se direkt. Vi jämför 

huvudkaraktärernas uppvisande av maskulina/feminina karaktärsdrag och vi använder 

oss av den procentuella andelen av feminina respektive maskulina av det totala 

uppvisandet av karaktärsdrag hos varje huvudkaraktär. Med hjälp av resultatet har vi 

genomfört en jämförelse med resultat i tabell 2 och 3 i England, Descartes och Collier-

Meeks (2011, s. 561) och på så vis besvarat den andra frågeställningen; har 

huvudkaraktärerna blivit mer eller mindre stereotypiska utifrån England, Descartes och 

Collier-Meeks undersökning från 2011 och i så fall hur? 

 

Slutligen har vi använt oss av analysmetoden ANOVA (Analysis of Variance), en 

envägs variansanalys med planerad jämförelse, för att få svar på vår tredje 

frågeställning; hur mycket mer eller mindre jämställt har det blivit mellan könsrollerna i 

Walt Disney Pictures senaste animerade långfilmer jämfört med tidigare produktioner 

med utgångspunkt i England, Descartes och Collier-Meeks resultat från 2011? Denna 

variansanalys undersöker skillnader i medelvärde mellan två eller fler populationer och 

vi använder den för att kunna dra slutsatser med minst 95 procent säkerhet (Bryman & 

Bell, 2011). Utifrån resultatet som presenteras i SPSS skrivs en formel för denna varians 

för medelvärdet. Formeln skrivs på följande sätt; F(x, y) = z, där x = medelvärdet för 

varians mellan grupperna och y = medelvärdet för varians inom grupperna. F-värdet är 

medelvärdet av sammanslagningen för dessa två och betecknas här som z. 

Nationalencyklopedin (2014) menar att “jämställdhet innebär att kvinnor och män har 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.”. 

Utifrån detta har vi definierat att jämställdhet kommer att uppnås mellan karaktärerna 
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när det procentuella medelvärdet för våra utvalda manliga respektive kvinnliga 

huvudkaraktärers sammanlagda maskulina karaktärsdrag uppnår värdet 0,5. Det 

motsvarar 50% av de totala uppvisade karaktärsdragen för män respektive kvinnor. 

Alltså måste både männen och kvinnorna i vår urvalsgrupp uppnå medelvärdet 0,5. Om 

medelvärdet är lägre än tidigare resultat från England, Descartes och Collier-Meek 

(2011) har jämställdheten minskat och om medelvärdet är högre jämfört med den 

tidigare studiens resultat drar vi slutsatsen att jämställdheten har ökat. För att verifiera 

eller falsifiera vår hypotes om att männen räddar kvinnorna oftare än tvärtom kodar vi 

för den upplösande räddningen samt för räddningen från direkt fara. Den som räddar 

måste vara anledningen till att den utsatte klarar sig/överlever. Detta har kodats separat 

då det är ett agerande. De svar vår undersökning genererar gällande våra hypoteser tas i 

beakting när vi besvarar våra frågeställningar och drar slutsatser.  

 

I vår analys applicerar vi teorierna på vårt resultat med hjälp av Foucaults (1971) 

diskursmetod. Han tar upp fyra stycken riktlinjer för metodkrav:  

Omkastningsprincip – innebär att fokusera på gallring av diskurser och spelet, 

handlingarna samt förhandlingarna som orsakar meningsskillnader gällande vad som 

ska räknas som kunskap. Denna princip behandlar också vad som är accepterat som 

sanning. Det handlar alltså om att lägga fokus på vägen till resultat istället för resultatet 

i sig.  

Diskontinuitetsprincip – det finns inte en stor, gränslös, ständig och tyst diskurs som 

förtrycks eller förträngs av gallringssystem. Foucault (1971) menar att det inte finns 

något osagt eller otänkt, alltså att diskurser alltid utvecklas och uppmärksammas 

simultant genom tal, handling och tanke. Diskurserna är enskilda men korsar och ibland 

närmar sig varandra. Diskurserna är ofta omedvetna om varandra eller kan utesluta 

varandra.  

Specificitetsprincip – Foucault (1971) menar att diskursen är en mänsklig konstruktion 

som pressas på världen. Istället för att försöka förstå vår omvärld vill Foucault (1971) 

synliggöra och förstå de bakomliggande principer som skapar vår värld. Kunskap bildas 

av människor och deras handlingar. Principen behandlar hur kunskap konstrueras.  

Exterioritetsregel – regeln handlar om att undersöka hur diskurser ter sig, dess regler 

och omfattning istället för att söka efter diskursens centrala mening. Detta innebär att 

klarlägga orsakerna till diskurshändelsernas randomiserande serie och bestämmelser för 

dess gränser (Foucault, 1971).  
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5.4 Urvalsanalys 

Vi har valt att analysera Tangled (2010), Brave (2012) och Frozen (2013) eftersom 

dessa anses som “klassisk Disney”. Som vi tidigare nämnt definierar Wasko (2011) 

“klassisk Disney” utifrån Bordwell, Staiger och Thompsons välkända modell av 

”Classic Hollywood Cinema” från 1985. Filmerna omfattar viktiga signalement ur 

modellen som exempelvis att huvudkaraktärerna har ett mål, stöter på problem och 

motståndare men trots detta segrar. Ytterligare är handlingen linjär och utspelar sig i en 

extern värld, med undantag för Brave från 2012 (Bordewell, Staiger & Thompson 1985, 

refererad i Wasko, 2011, s.113). Filmerna vi har valt har även producerats efter de två 

studierna av England, Decartes och Collier-Meek (2011) samt Gilliam och Wooden 

(2008) som vi har baserat vår analys på. Dessa kriterier innebär att vi har gjort ett 

stratifierat urval. Ett startifierat urval innebär att välja analysobjekt utifrån egenskaper 

som berör det som ska undersökas (Bryman & Bell, 2011). Genom att använda denna 

urvalsmetod uppnår vi validitet då vi mäter det vi vill mäta. Anledningen till att vi har 

valt att analysera filmerna på deras originalspråk beror på att kulturella skillnader 

framgår genom språket och att vissa uttryck kan förvrängas i och med översättningen. 

Ytterligare studerade England, Descartes och Collier-Meek (2011) sina nio filmer i 

originalspråk vilket medför att vi bestämt oss för att göra samma sak så att det inte 

uppstår komplikationer i jämförelsen mellan studierna. Vi har tittat på 398 scener totalt 

ur filmerna för att vår undersökning ska vara mätbar, valid och uppnå reliabilitet. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) räknas en scen som en “avgränsad enhet inom ett drama. 

Scenen är vanligen ett tematiskt sammanhållet moment av en dramatisk konflikt”. Vi 

har räknat för en ny scen då temat (känsla, handling eller när sång involverats) ändrats 

eller när det var tydligt att tid hade passerat. Gemensamt för alla scener är att en eller 

båda av huvudkaraktärerna deltar. I Tangled (2010) tittade vi på 113 scener, i Brave 

(2012) valdes 170 scener ut och i Frozen (2013) kodade vi i 115 scener.   

 

När det kommer till valet av analysenheter har vi studerat både män och kvinnor och 

hur dessa kommuniceras i respektive filmer. Anledningen till att vi har undersökt båda 

könen är för att ge en rättvis bild av hur jämställt karaktärerna framställs. Hade vi enbart 

tittat på ett av könen skulle resultatet inte uppnå validitet. Enligt Fangen och Sellerberg 

(2011) uppnås validitet genom att mäta det som faktiskt ska mätas. Eftersom vi vill 

undersöka jämställdheten i filmerna räcker det inte med att endast titta på det ena könet 

då det är först när vi jämför resultaten för de olika könen som vi kan mäta det vi vill 
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mäta och uppnå validitet för vår studie. I vårt val av vilka kvinnliga karaktärer som vi 

har analyserat har vi utgått från goda huvudroller, prinsessorna. I våra tre filmer är de 

kvinnliga huvudkaraktärerna prinsessor. De manliga karaktärerna har valts utifrån deras 

roll och mängden speltid i filmerna. De huvudkaraktärer som valts ut är Flynn Ryder 

och Rapunzel i Tangled (2010), Fergus (Meridas pappa) och Merida i Brave (2012) 

samt Kristoff och Anna i Frozen (2013). Både Flynn Ryder och Kristoff är viktiga för 

respektive filmers handling dock har Brave (2012) två kvinnliga karaktärer i 

huvudrollerna. På grund av det var vi tvungna att titta på andra faktorer, så som 

mängden speltid, för att välja en manlig analysenhet. Fergus valdes utifrån tre kriterier; 

mängden speltid, att han är delaktig från filmens början till slut och att han har en nära 

relation med den kvinnliga huvudkaraktären. I vårt urval gällande analysenheterna 

observerar vi att de består av enbart vita män och kvinnor. Mattson (2010) 

uppmärksammar det faktum att vita västerländska kvinnor är överordnade kvinnor av 

annan härkomst och att dessa “andra” kvinnor inte kommer till tals i den feministiska 

debatten. Detta framgår tydligt i vår urvalsgrupp då det endast förekommer vita kvinnor. 

  

 

Variablerna består av olika karaktärsdrag som är traditionellt maskulina respektive 

feminina. Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av England, Descartes och Collier-

Meeks (2011) variabler men har ändrat vissa beskrivningar av variablerna i 

kodmanualen. Detta för att anpassa variablerna till vår studie och generera svar på våra 

frågeställningar. Precis som England, Descartes och Collier-Meek (2011) som tog bort 

variabeln visar känslor i sin kodning för prinsessorna, då de visade känslor konstant, har 

även vi tagit bort denna variabel då männen i vårt urval visar mycket känslor. Detta gör 

kodningen för denna variabel orimlig. För att komplettera variablerna i kodschemat har 

vi lagt till ytterligare tre variabler; listig, humoristisk och tafatt. Valet av dessa grundas i 

att vi har observerat att de är återkommande karaktärsdrag hos huvudkaraktärerna. 

Kategoriseringen av traditionellt feminina/maskulina karaktärsdrag för de nya 

variablerna bestämdes utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval som var tidsbegränsat. 

Till en början var urvalet av scenerna ur filmen baserad på mittpunkten i handlingen, 

alltså 49,16 minuter in, men vid testkodningen visade det sig att resultatet skulle bli 

missvisande då karaktärerna inte var delaktiga i scenerna eller hann uppvisa 

karaktärsdragen vi skulle koda. Vi valde istället en tidpunkt i respektive film där de 

valda huvudkaraktärerna interagerar under en längre tid för första gången i filmen, och 
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kodade för de tre nya variablerna under tio minuter för att se vilka karaktärsdrag som 

framträdde mest hos den manliga respektive kvinnliga huvudkaraktären. Den utvalda 

tiden representerar respektive films helhet. Utifrån resultatet kategoriseras de nya 

variablerna in i traditionellt feminint eller maskulint. Det är viktigt att notera att denna 

kodning gjordes inför genomförandet av kodningen för de 398 scenerna.  

 

5.5 Variabler 

Dessa variabler är hämtade, men modifierade, från England, Descartes och Collier-

Meeks studie från 2011.  

 

5.5.1 Traditionellt maskulina karaktärsdrag 

Nyfiken på det motsatta könet – uppvisar ett intresserat uttryck ihärdigt när denne tittar 

på det motsatta könet. Detta beteende antyder att kvinnan/mannen utstrålade mystik och 

var fängslande och romantiskt lockande. England, Descartes och Collier-Meek (2011) 

tittade enbart på prinsarna i deras studie. Vi har valt att undersöka båda könen för att få 

svar på våra frågeställningar. 

Vill utforska – att söka efter, att undersöka, att vilja veta om eller utforska det okända. 

Fysiskt stark – slår eller flyttar på något, bidrar med bevis att karaktären har en stark 

fysisk effekt på personen eller objektet. Detta skiljer från att vara atletisk, som 

definieras längre ner, och koderna utesluter varandra, eftersom det är underförstått att 

fysisk styrka inkluderar en del atletiska färdigheter. 

Beslutsam – insisterande på en rättighet eller ett anspråk, handlingen av att proklamera 

eller ett positivt konstaterande. Beslutsamhet omfattar artig beslutsamhet med en hint av 

aggression. Beslutsamhet var ett starkt, direkt konstaterande av en position eller idé. 

Känslokall – undanträngning av känslor, likgiltig inför njutning eller smärta. En 

karaktär var känslokall i sin respons till något som bör framkalla en känslomässig 

respons, som till exempel ett dödsfall. 

Självständig – självständig, självstyrande. En karaktär ansågs självständig när denne 

utförde en självständig handling mot många, var ensam när det inte var normen eller 

inte deltog i den förväntade kulturen. 

Atletisk – ett specifikt hopp eller en spark som var tillräcklig svår för att kräva atletiska 

färdigheter. Löpning kodades även som atletisk. 

Engagerar sig i intellektuell aktivitet – engagerar intellektet, inklusive läsning eller 

uppvisande av att tänka. 
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Uppmanar till rädsla – orsakar att någon blir rädd, vilket definieras som en oro orsakad 

av känslan av en överhängande fara. Detta inkluderar uppvisandet av våld och 

aggression, hot eller oavsiktligt orsaka rädsla. 

Modig – modig, vågad och orädd. Mod involverar ofta en räddning eller ledarskap i 

farlig situation. 

Beskrivs som fysiskt attraktiv (maskulin) – en karaktärs uttryck om den manliga 

huvudkaraktärens stilighet.  

Ger råd – tillhandahåller förslag, rekommendationer och samråd. Detta kodas oavsett 

om rådet efterfrågades eller om det var berättigat, uppskattat eller hjälpsamt. 

Ledare – en som leder, ett överhuvud. Ledare var enbart kodat om karaktären ledde en 

grupp av människor, inte djur och inte endast sig själv. Det användes också till att 

beskriva fysiskt ledarskap där personen sågs framför en grupp och styrde dem samt gav 

order. 

 

 

5.5.2 Traditionellt feminina karaktärsdrag 

Mån om sitt fysiska utseende – rättar till fysiskt utseende i syfte att se bättre ut eller dra 

uppmärksamhet till sig, fåfäng, huvudkaraktärens kommentarer om sitt eget utseende.  

Fysiskt svag – att inte kunna klara av något som kräver fysisk styrka. Detta var ofta till 

följd av behovet av hjälp för att inte misslyckas. 

Undergiven – ge vika för makt eller auktoritet, ödmjuk och redo att lyda. Detta 

karaktärsdrag var ofta en respons på en annan karaktärs beslutsamhet. 

Ömsint – visar värme och kärlek för en person eller djur, öm, kärleksfull. Detta kräver 

direkt interaktion och fysiskt uppvisande av kärlek som till exempel en kram, en kyss 

eller en individuell beröring i syfte att illustrera ömhet. 

Omhändertagande - att bry sig om och uppmuntra till förbättring och utveckling, att 

vårda. Att vara omhändertagande kräver direkt interaktion och visades ofta som 

moderskap. Det involverar långvarig beröring och uppmärksamhet på ett lugnande sätt 

(annorlunda från korta ögonblick av ömhet) eller tar hand om eller hjälper djur och 

människor på ett kärleksfullt sätt. 

Känslig – uppfattningsförmåga, kunskap, relatera till. Denna kod särskiljdes som en 

form av empati, då att vara känslig kräver medvetenhet om en annan persons eller djurs 

problem på avstånd utan att direkt interagera med dem vid den tidpunkten. 

Försiktig – ett experimentellt uppträdande, osäkerhet, varsam, framkommer i beteende 

och tal. 
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Hjälpsam – bidrar eller ger hjälp, användbart när assistans behövs. Detta kräver ett 

specifikt agerande som ger en annan person eller djur direkt hjälp. Det används inte i 

bredare mening för att beskriva en karaktärs roll i en scen. 

Problematisk – orsakar problem, turbulens, störning. Detta noterades när karaktären är 

trotsig, motstridig mot eller orsakar problem för någon annan.  

Rädd – ett ögonblick av känsla, en särskilt ond aning om någon framtida ondska, ett 

tillstånd av uppskrämdhet eller fruktan. 

Skamsen – känner skam, den smärtfulla känslan som uppkommer från medvetenheten 

av vanära och skuld. Medan båda könen var lämpliga att kodas för skamsen, var det 

endast prinsessorna som uppvisade egenskapen i England, Descartes och Collier-Meeks 

(2011) studie och den anses därför som ett feminint karaktärsdrag. Då vi kommer att 

utföra en jämförelse mellan vår studie och tidigare undersökning kategoriserar även vi 

denna variabel som feminin. Vi kodar denna variabel för både män och kvinnor.  

Faller ihop och gråter – karaktären riktar sitt ansikte nedåt, så att det inte längre är 

synligt, och gråter, oftast skakande och snyftande. Att sitta och gråta och visa ansiktet 

räknades inte; karaktären måste ha kastat sig på eller mot någonting (till exempel en 

säng eller golvet) för att demonstrera fysisk och mental hjälplöshet. 

Beskrivs som fysiskt attraktiv (feminin) – en annan karaktärs uttryck om de kvinnliga 

huvudkaraktärernas skönhet. 

Ber om eller accepterar råd eller hjälp – karaktären frågar direkt efter hjälp eller 

behöver assistans och är öppen för att ta emot hjälp så pass att det är uppenbart att 

karaktären vill och accepterar det. Hjälpen kunde vara fysisk, mental eller känslomässig. 

Offer – utsätts för tortyr av en annan, lider allvarligt kroppsligt eller utsätts för grymma 

eller förtryckande behandling. Fysisk skada eller misshandel var använd som definition 

av den här koden. Offer kodades även om det var frivilligt. 

 

5.5.3 Tillagda variabler 

Som vi tidigare behandlat anser vi att det krävs fler variabler för att redovisa en mer 

omfattande bild av genuskonstruktionerna i Tangled (2010), Brave (2012) och Frozen 

(2013). Följande lista definierar de olika variablerna vi har valt att tillägga i vår studie.  

 

Listig – vilseleder eller utnyttjar en person eller ett djur för personlig vinst. Mutar en 

person eller ett djur för att få det denne vill. Kodas endast när huvudkaraktären har 

övertaget.  
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Humoristisk – Kodas endast gällande tal. Medvetna humoristiska kommentarer, 

omfattar även ironi och sarkasm. 

Tafatt – klumpig, osmidig både fysiskt och socialt. Kodas för tal och handling. Till 

exempel att oavsiktligt snubbla eller uttrycka något opassande. 

 

5.6 Resultat för de tillagda variablerna 
 

 

 
 

 

 
 

 

Utifrån resultatet kan vi se att karaktärsdragen tafatt och listig räknas som feminina 

medan humoristisk räknas som maskulint. 

 

5.7 Resultat för testkodning 

Resultaten har jämförts genom att vi använt oss av Intraclass Correlation Coefficients 

(ICC) för att ge en omfattande bild av hela populationen och uppnå reliabilitet i vår 

fortsatta kodning. Reliabilitet uppnås när medelvärdet för ICC är .7 eller högre (Shrout 

& Fleiss, 1979). Gällande de traditionellt feminina karaktärsdragen uppnådde vi 

medelvärdet på .86 för ICC, alltså 86 procents likhet i våra respektive testkodningar, 

vilket medför teoretiskt mättnad. För de traditionellt maskulina karaktärsdragen fick vi 

ett medelvärde på .87, det vill säga 87 procent och därmed teoretisk mättnad.  
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5.8 Metodkritisk diskussion 

Vi har valt att enbart göra en kvantitativ studie då denna metod ger mätbara, objektiva 

och konkreta resultat. Ytterligare grundades detta val i att vi genomför en jämförelse 

med tidigare studie av England, Descartes och Collier-Meek (2011) där de har använt 

sig av samma metod. Då vi jämför vårt resultat med den tidigare studien kräver detta att 

vi utför vår analys på ett liknande sätt till den grad att jämförelsen går att utföras så att 

reliabiliteten uppnår accepterad nivå.  

 

I vårt metodval är vi medvetna om att det utesluter vissa faktorer som hade framgått i en 

kvalitativ innehållsanalys. Denna metod möjliggör för fler aspekter inom 

genusdiskursen, så som andra karaktärers inverkan eller de rådande omständigheterna, 

och genererar ett mer djupgående resultat. Genom att använda oss av en kvantitativ 

analys undviker vi att resultatet färgas av våra egna tolkningar, vilket sker i en kvalitativ 

analys. Vi tolkar istället vårt resultat och drar slutsatser utifrån jämförelsen, de svar som 

genereras gällande våra frågeställningar/hypoteser samt de teorier vi applicerar. För att 

undvika att resultatet påverkas av våra respektive tolkningar har vi, som vi tidigare 

nämnt, använt oss av Intraclass Correlation Coefficients (ICC) vilket bevisar att vår 

kodning sker korrekt och uppnår reliablititet. Genom diskussion mellan oss har vi 

kommit fram till de val vi gjort under studiens gång. Ändringar av variabler och 

definitioner av de tillagda variablerna har grundats i den diskussion vi har haft med 

varandra där vi har tagit stöd hos varandra för att i slutändan få ett neutralt resultat. 

Testkodningens genomförande har bidragit till att vår slutgiltliga kodning, som utförts 

separat mellan oss, har höjt reliabiliteten i vår studie. Validitet har uppnåtts genom vårt 

val att titta på båda könen för att kunna genomföra vår jämförelse och mäta det vi vill 

mäta.  
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6 Resultat och analys 
 

I följande avsnitt redovisar vi det resultat som framkommit av vår kodning. Avsnittet 

behandlar våra tre hypoteser och frågeställningar samt noteringar kring resultatet.  

 

6.1 Hypotes 1 

Vår första hypotes är att de kvinnliga huvudkaraktärerna kommer att visa mer 

traditionellt maskulina karaktärsdrag medan männen visar mer traditionellt feminina 

karaktärsdrag än i tidigare studie. Resultatet av kodningen för varje huvudkaraktär i de 

tre filmerna visas i tabell 1.  

 

 

 

Vi har beräknat medelvärdet för männens totala uppvisade maskulina karaktärsdrag och 

feminina karaktärsdrag. Männens medelvärde för maskulina karaktärsdrag är 51,33 och 

51,33 för feminina karaktärsdrag. Detta innebär att männen kommunicerar 50% 

maskulina karaktärsdrag och 50% feminina karaktärsdrag av sina totala uppvisade 

karaktärsdrag. Då England, Descartes och Collier-Meek (2011) fick reslutatet 49,95% 

maskulina karaktärsdrag av totalt uppvisade karaktärsdrag och 50,05% feminina 

karaktärsdrag innebär det att det skett en marginell förändring mot det mer maskulina. 

De maskulina karaktärsdragen har ökat med 0,1% medan de feminina karaktärsdragen 

har minskat med 0,1%. Medelvärdet för kvinnornas maskulina karaktärsdrag är 63,33 

och 77 för feminina karaktärsdrag. Gällande kvinnornas procentuella uppvisande av 

karaktärsdrag har det blivit en mer jämn fördelning mellan maskulina och feminina 

karaktärsdrag då England, Descartes och Collier-Meek (2011) fick reslutatet 34,68% 

maskulina respektive 65,32% feminina karaktärsdrag och vi fick resultatet 45,1% 

maskulina och 54,9% feminina karaktärsdrag. De maskulina karaktärsdragen för 

kvinnorna har ökat med 30% och de feminina karaktärsdragen har minskat 16%. 
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Resultatet vi har fått av kodningen och jämförelsen av totala kommunicerade 

karaktärsdrag för alla analysenheter med England, Descartes och Collier-Meeks (2011) 

resultat bekräftar denna hypotes. Kvinnorna visar mer traditionellt maskulina 

karaktärsdrag och männen visar mer traditionellt feminina karaktärsdrag jämfört med 

tidigare studie.  

 

Vi kan se, utifrån tabell 1, att Tangled (2010) har en stor inverkan på slutresultatet vilket 

bör nämnas då denna films data för de uppvisade feminina karaktärsdragen hos mannen 

påverkar männens totala uppvisade feminina karaktärsdrag avsevärt. Exempelvis så 

visar Flynn Ryder det feminina karaktärsdraget offer sex gånger medan Fergus och 

Kristoff visar samma karaktärsdag noll gånger. Karaktären Rapunzel i samma film visar 

det maskulina karaktärsdraget fysikt stark 16 gånger jämfört med Merida som uppvisar 

samma karaktärsdrag 6 gånger och Anna visar det 3 gånger vilket påverkar resultatet av 

det totala uppvisandet av traditionellt maskulina karaktärsdrag hos kvinnorna.  

 

6.2 Hypotes 2 

Tabell 2.1 och 2.2 visar datan för varje karaktärsdrag hos varje karaktär vi har kodat för 

och är det resultat vi har utgått från för att bekräfta eller falsifiera vår andra hypotes; att 

både de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna kommer att visa en mer nyanserad 

personlighet jämfört med England, Descartes och Collier-Meeks undersökning från 

2011. 
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Den kvinnliga huvudkaraktären, Rapunzel, från vår första film (Tangled, 2010) visar 

43,3% maskulina karaktärsdrag och 56,7% feminina karaktärsdrag av sitt totala antal 

uppvisade karaktärsdrag. Av alla karaktärsdrag kommunicerar Rapunzel variabeln 

beslutsam 18 gånger, vilket är hennes mest uppvisade karaktärsdrag. Trots detta visar 

hon fler feminina karaktärsdrag då denna data är mer jämnt fördelad mellan de feminina 

variablerna än för de maskulina variablerna. Det är främst tre maskulina karaktärsdrag, 
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beslutsam, atletiskt och fysiskt stark, som påverkar procenten gällande fördelningen av 

maskulina respektive feminina karaktärsdrag. Den manliga huvudkaraktären, Flynn 

Ryder, från Tangled (2010) visar 47,1% maskulina karaktärsdrag och 52,9% feminina 

av sitt totala uppvisande av karaktärsdrag. Rapunzel och Flynn Ryder är de 

huvudkaraktärer som är mest nyanserade i sin framställning då de visar de högsta 

sammanlagda variabelvärdena för det totala uppvisandet av karaktärsdrag (se tabell 1) 

än de andra huvudkaraktärerna i de andra två filmerna samt att de visar flest antal 

karaktärsdrag (se tabell 2.2). I Brave (2012) visar Merida, den kvinnliga 

huvudkaraktären, 55,6% maskulina karaktärsdrag och 44,4% feminina medan Fergus, 

den manliga huvudkaraktären, visar 52% maskulina och 48% feminina karaktärsdrag av 

det totala uppvisandet av variabler hos respektive karaktär. Merida är den enda 

kvinnliga huvudkaraktär som kommunicerar mer maskulina än feminina karaktärsdrag. 

Hennes främsta maskulina karaktärsdrag är atletisk som hon uppvisar 19 gånger medan 

hennes främsta feminina karaktärsdrag är rädd och problematisk som har variabelvärdet 

9. Fergus är den karaktär av alla utvalda huvudkaraktärer som visar minst totala 

karaktärsdrag (se tabell 1). Vi har sett att det beror på att Fergus är med i minst antal 

scener av de 398 utvalda scenerna. Anna, den utvalda kvinnliga huvudkaraktären i 

Frozen (2013), visar 37% maskulina och 63% feminina karaktärsdrag. Anledningen till 

att Anna visar så pass mycket mer feminina karaktärsdrag beror på att hon uppvisar 

varibeln tafatt 20 gånger. Resultatet för Anna hade blivit betydligt mer jämnt utan denna 

variabel. Karaktärsdraget tafatt lades till av oss då vi såg att detta karaktärsdrag var 

återkommande i de tre filmerna. Kristoff, den manliga huvudkaraktären, visar 53% 

maskulina och 47% feminina karaktärsdrag vilket indikerar på att det är en någorlunda 

jämn fördelning mellan den maskulina och feminina sidan. Dock uppvisar inte Kristoff 

vissa karaktärsdrag vilket kan medföra att resultatet är missvisande och detta bör tas i 

beaktning.  

 

För att bekräfta eller avvisa vår andra hypotes har vi även jämfört tabell 1 med England, 

Descartes och Collier-Meeks sammanställning samt resultat av deras studie från 2011. 

Som vi tidigare har tagit upp visade deras undersökning att männen visade 49,95% 

maskulina och 50,05% feminina karaktärsdrag medan vårt resultat visar 50% maskulina 

och 50% feminina karaktärsdrag hos männen. Det innebär en ökning med 0,1% för 

maskulina och en minskning med 0,1% för feminina karaktärsdrag. England, Descartes 

och Collier-Meek (2011) fick resultatet 34,68% maskulina och 65,32% feminina 
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karaktärsdrag för kvinnorna. Vi fick 45,1% maskulina och 54,9% feminina 

karaktärsdrag för kvinnorna. Alltså har det skett en ökning med 30% för maskulina 

karaktärsdrag och en minskning med 16% för feminina karaktärsdrag. Utifrån detta ser 

vi att kommuniceringen av Walt Disney Pictures huvudkaraktärer har blivit mer 

nyanserad. Det krävs däremot att ha i åtanke att vi har lagt till tre nya variabler; tafatt, 

listig och humoristisk, i vår studie vilket påverkar resultatet. Ytterligare har vi valt att 

inte koda för variabeln visar känslor för männen då de manliga huvudkaraktärerna visar 

känslor så ofta att kodningen blir orimlig. Även detta indikerar att framställningen av 

huvudkaraktärerna har blivit mer nyanserade vilket bekräftar vår hypotes tillsammans 

med resultatet vi presenterade tidigare.  

 

6.3 Hypotes 3 

Vår tredje hypotes var att de manliga huvudkaraktärerna räddar de kvinnliga 

huvudkaraktärerna oftare än tvärtom. Denna undersökning kodades separat och vi 

definierade räddning som att rädda någon från direkt fara och är anledningen till att den 

utsatte klarar sig/överlever. Det totala antalet räddningar i de tre filmerna är 14 stycken, 

där de kvinnliga huvudkaraktärerna utförde 11 stycken av räddningarna och de manliga 

utförde 3 stycken. Detta innebär att vår hypotes falsifierades och att vi kan se att en 

förändring har skett sedan England, Descartes och Collier-Meeks undersökning från 

2011, då deras resultat visade att männen utförde högst antal räddningar. I alla de tre 

filmerna ser vi att motivet till räddningarna följer handlingarnas utveckling, vissa utförs 

i ett själviskt syfte medan andra utförs av kärlek till den utsatte. I Tangled (2010) utför 

Rapunzel, den kvinnliga huvudkaraktären, 4 räddningar och Flynn Ryder, den manliga 

huvudkaraktären, utför 1 räddning. I Brave (2012) gör Merida 4 räddningar medan 

Fergus räddar 1 gång. Anna i Frozen (2013) genomför 3 stycken räddningar och 

Kristoff utför 1. Gemensamt för alla räddningar i upplösningen av de tre filmerna är att 

de utförs av de kvinnliga huvudkaraktärerna och motiveras av kärlek. Både i Tangled 

(2010) och Frozen (2013) offrar sig Rapunzel, Flynn Ryder och Anna för att möjliggöra 

räddningen. Brave (2012) och Frozen (2013) har gemensamt att de kvinnliga 

huvudkaraktärerna räddar någon annan än den manlige huvudkaraktären i upplösningen, 

i båda fallen gäller det en nära familjemedlem.  
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6.4 Frågeställning 1 

Tabell 2.1, 2.2 och 3 visar vilka karaktärsdrag som tillskrivs de manliga respektive de 

kvinnliga huvudkaraktärerna och hjälper oss att besvara vår första frågeställning; vilka 

maskulina/feminina karaktärsdrag tillskrivs huvudkaraktärerna?  

 

 

 

De fyra vanligaste maskulina karaktärsdragen som kommuniceras hos kvinnorna är 

beslutsam (45), atletisk (42), fysiskt stark (25) och humoristisk (25) medan männen 

visar samma fyra variabler i topp men i ordningen humoristisk (31), fysiskt stark (29), 

atletisk (22) och beslutsam (19). De fyra vanligaste feminina karaktärsdragen hos 

kvinnorna är tafatt (34), ömsint (33), rädd (24) och ber om eller accepterar råd eller 

hjälp (20). Männen har ömsint (24), tafatt (23), rädd (15) och omhändertagande (13) i 

toppen för feminina karaktärsdrag. För att se varje enskild huvudkaraktärs mest 

återkommande karaktärsdrag har vi tittat på tabell 2.1 och 2.2. Rapunzel i Tangled 
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(2010) visar det maskulina karaktärsdraget beslutsam 18 gånger och hon visar de 

feminina karaktärsdragen tafatt, rädd och försiktig 8 gånger för respektive variabel. 

Flynn Ryder i samma film visar främst det maskulina karaktärsdraget humoristisk, 16 

gånger, och det feminina karaktärsdraget rädd, 10 gånger. I Brave (2012) visar Merida 

den maskulina variabeln atletisk 19 gånger och de feminina karaktärsdragen rädd och 

problematisk delar förstaplats med ett variabelvärdet 9. Meridas pappa Fergus visar det 

maskulina karaktärsdraget ledare 8 gånger och de feminina karaktärsdragen ömsint och 

tafatt respektive 9 gånger. Anna i Frozen (2013) kommunicerar den maskulina variabeln 

atletisk i toppen med variabelvärdet 13. Hennes vanligaste förekommande feminina 

karaktärsdrag är tafatt som hon visar 20 gånger. Kristoff i samma film har variabeln 

humorisktisk som det mest uppvisade maskulina karaktärsdraget med 9 gånger och det 

vanligaste feminina karaktärsdraget tafatt som visas 9 gånger. Utifrån detta kan vi se att 

det feminina karaktärsdraget tafatt är det vanligaste förekommande karaktärsdraget i 

toppen för varje karaktär, då fyra av sex huvudkaraktärer har detta som sin främsta 

feminina variabel. Gällande det mest uppvisade maskulina karaktärsdraget finns både 

humoristisk och atletisk i toppen. Båda karaktärsdragen uppvisas mest frekvent hos två 

av sex huvudkaraktärer.  

 

6.5 Frågeställning 2 

För att besvara vår andra frågeställning; har huvudkaraktärerna blivit mer eller mindre 

könsstereotypiska utifrån England, Descartes och Collier-Meeks undersökning från 

2011 och i så fall hur, har vi tittat på tabell 3 och England, Descartes och Collier-Meeks 

tabell 2 och 3 (2011, s. 561) samt den procentuella fördelningen mellan maskulint och 

feminint. Som vi tidigare behandlat i vår studie är den totala procenten för maskulina 

karaktärsdrag hos männen 50% och hos kvinnorna 45,1% jämfört med 50% hos männen 

och 54,9% hos kvinnorna för feminina karaktärsdrag. England, Descartes och Collier-

Meeks (2011) resultat för detta var 49,95% hos männen och 34,68% för kvinnorna 

gällande maskulina karaktärsdrag med motsvarande 50,05% för männen och 65,32% 

hos kvinnorna för feminina karaktärsdrag. I vårt resultat ser vi att variabeln beslutsam är 

det vanligaste förekommande maskulina karaktärsdraget hos kvinnorna med 

variabelvärdet 45, dock motsvarar detta bara 6,17% av totala uppvisade karaktärsdrag 

hos både män och kvinnor i vår studie. Den mest återkommande maskulina variabeln 

hos kvinnorna i den tidigare studien är också beslutsam med variabelvärdet 204, vilket 

motsvarar 12,47% av de totala kommunicerade karaktärsdragen. De stora skillnaderna 
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mellan de reella talen (45 och 204) beror på att England, Descartes och Collier-Meek 

(2011) undersökte nio filmer medan vi har undersökt tre stycken. Det mest 

återkommande maskulina karaktärsdraget för männen i vår studie är humoristisk med 

variabelvärdet 31, vilket motsvarar 4,25% av totala karaktärsdrag jämfört med den 

tidigare studien som har fått resultatet att variabeln fysiskt stark är vanligast med 

variabelvärdet 96, vilket är 9,71% av totala uppvisade karaktärsdrag. Tittar vi däremot 

på de feminina karaktärsdragen ser vi att kvinnorna i vår undersökning har variabeln 

tafatt som det mest återkommande karaktärsdraget inom denna kategori med 

variabelvärdet 34, vilket är 4,66% av totala uppvisade karaktärsdrag. England, 

Descartes och Collier-Meeks (2011) resultat inom samma kategori för kvinnorna är 

variabeln ömsint med variabelvärdet 273, vilket motsvarar 16,70% av totala uppvisade 

karaktärsdrag i deras undersökning. I både vår och i den tidigare studien visar männen 

det feminina karaktärsdraget ömsint flest gånger. Vi fick variabelvärdet 24 som är 

3,29% av alla karaktärsdrag i vår undersökning jämfört med England, Descartes och 

Collier-Meek (2011) som fick variabelvärdet 107 vilket motsvarar 1,82% av alla deras 

uppvisade karaktärsdrag. Dock visar deras tabell att variabeln visar känslor är det mest 

återkommande karaktärsdraget hos männen i kategorin maskulina variabler. Då vi inte 

har kodat för denna variabel har vi valt att undersöka den variabel som är mest 

förekommande efter variabeln visar känslor. Detta är ett argument för att det har blivit 

mindre könsstereotypiskt eftersom, som vi tidigare nämnt i urvalsanalysen, männen 

visar mycket känslor.  

 

Vi kan även se ytterligare likheter gällande de variabler som ligger högst upp i 

tabellerna då variablerna fysiskt stark och ömsint hade varit överst i samtliga tabeller 

om vi inte hade lagt till variablerna humoristiskt och tafatt. Dessutom så har varken vi 

eller England, Descartes och Collier-Meek (2011) fått ett variabelvärde för variabeln 

faller ihop och gråter hos männen. Även om vi har sett att det skett en minskning i 

framställningen av könsstereotyper, i och med vårt val att välja bort variabeln visar 

känslor, ser vi att avsaknaden av variabelvärden för handlingen faller ihop och gråter 

hos båda studierna gällande männen är ett argument för att vissa stereotypiska drag inte 

har utvecklats åt något håll. Här kan vi även tillägga att det skiljer sig mellan 

uppvisandet av variabeln skamsen i vår studie jämfört med den tidigare studien då vi 

har fått variabelvärdet 3 för männen. Dock motsvarar detta bara 0,41% av de totala 

uppvisade karaktärsdragen vilket innebär att skillnaden är så pass minimal att det inte 
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påverkar utvecklingen av porträtteringen. Variabeln fysiskt stark i kvinnornas tabell av 

England, Descartes och Collier-Meek (2011) har befunnit sig på plats sju av tolv med 

vaiabelvärdet 35, vilket är 2,14%. I vår tabell befinner sig samma variabel på plats 

nummer tre av tretton med variabelvärdet 25, som motsvarar 3,43%, notera dock att vi 

har lagt till variabeln humoristisk i listan. Jämför vi placeringen av variabeln fysiskt 

stark gällande männen i båda studiernas resultat ser vi att det har hamnat högt upp i 

tabellen, vilket visar att karaktärsdraget fysiskt stark är ett vanligt kommunicerat 

karaktärsdrag hos männen. Utifrån jämförelsen av variabelvärdena och de procentuella 

värdena i samtliga tabeller (tabell 3 och England, Descartes & Collier-Meek 2011, s. 

561) kan vi se att karaktärsdraget fysiskt stark hos kvinnor har blivit mer vanligt vilket 

bidrar till att det blivit mindre könsstereotypiskt sedan den tidigare studien från 2011 av 

England, Descartes & Collier-Meek.  

 

En skillnad vi kan se är att de maskulina variablerna engagerar sig i intellektuell 

aktivitet och självständig i kategorin ”manliga huvudaraktärer” saknar variabelvärde till 

skillnad från den tidigare studien av England, Descartes och Collier-Meek (2011). Då de 

kvinnliga huvudkaraktärerna i vår undersökning har ett variabelvärde för varje variabel 

kan vi se att männen visar mindre personlighet än dem. Ytterligare är männens reella tal 

i tabellerna genomgående lägre än kvinnornas vilket också är ett argument för att 

kvinnorna visar mer personlighet. Trots att de reella talen är låga för männen visar 

procentfördelningen att det har blivit mer jämnt mellan tillskrivningen av karaktärsdrag, 

vilket gäller för båda könen. Detta visar att framställningen av huvudkaraktärerna har 

blivit mindre könsstereotypiska sedan undersökningen från 2011 av England, Descartes 

& Collier-Meek. Ett ytterligare argument är att vi bekräftade vår andra hypotes; att 

huvudkaraktärerna framställs mer nyanserat i de tre filmerna från vårt urval jämfört med 

tidigare produktioner av samma karaktär från Walt Disney Pictures.  

 

6.6 Frågeställning 3 

England, Descartes och Collier-Meek (2011) genomförde två separata envägs 

varaiansanalyser med planerad jämförelse där de jämför filmerna i kronologiska grupper 

för det procentuella kommunicerade medelvärdet av maskulina variabler för respektive 

män och kvinnor. De fick resultatet att det fanns en signifikant skillnad mellan de tidiga 

(Snow White and the Seven Dwarfs, Cinderella och Sleeping Beauty) och de mellersta 

(The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas och Mulan) filmerna, 
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F(1,6) = 113.12, p < .001. De såg även att det skilde sig signifikant mellan de tidiga 

filmerna och den senare filmen (The Princess and the Frog), F(1,6) = 61.34, p < .001. 

Däremot fann de ingen signifikant skillnad mellan de mellersta filmerna och den senare 

filmen. I de tidiga filmerna noterar England, Descartes och Collier-Meek (2011) att 

kvinnorna visar få maskulina karaktärsdrag. De mellersta filmernas kvinnliga 

huvudkaraktärer har ett högre variabelvärde för maskulina karaktärsdrag och i den 

senare filmen visar den kvinnliga huvudkaraktären både maskulina och feminina 

karaktärsdrag, alltså att hon kommuniceras på det mest androgyna sättet. Enligt 

England, Descartes och Collier-Meek (2011) är det ingen av de kvinnliga 

huvudkaraktärerna som uppvisar mer maskulina karaktärsdrag än feminina. Resultatet 

för de manliga huvudkaraktärerna i England, Descartes och Collier-Meek (2011) visar 

ingen signifikant skillnad mellan de kronologiska grupperna. I de tidiga filmerna 

framställs männen mer maskulint jämfört med de mellersta filmerna men 

huvudkaraktären i den senare filmen har ett högre sammanlagt variabelvärde för 

feminina karaktärsdrag (England, Descartes & Collier-Meek, 2011). Vi har använt 

samma metod för att få svar på vår tredje frågeställning; hur mycket mer eller mindre 

jämställt har det blivit mellan könsrollerna, gällande de manliga och kvinnliga 

huvudkaraktärerna, i Walt Disney Pictures senaste animerade långfilmer jämfört med 

tidigare produktioner med utgångspunkt i England, Descartes och Collier-Meeks 

resultat från 2011? 

 

Vårt resultat för envägs variansanalysen för kvinnorna visar att det finns signifikanta 

skillnader, F(3,8) = 20.91, p < .001, mellan vår grupp av filmer (Tangled, Brave och 

Frozen) och de tidigare analyserade grupperna av England, Descartes och Collier-Meek 

(2011). Enligt resultatet av vår envägs variansanalys är medelvärdet för gruppen tidiga 

filmer 0,1287, vilket motsvarar 12,87%, gruppen mellersta filmerna har medelvärdet 

0,4238 som är 42,38%. Den senare filmen har medelvärdet 0,4660 och detta motsvarar 

46,60%, slutligen har vår urvalsgrupp ett medelvärde på 0,4530 som är 45,30%. Den 

procentuella skillnaden mellan den senare filmen och vårt urval för uppvisande av 

maskulina karaktärsdrag hos kvinnorna är en minskning med 2,8% medan vi har sett en 

ökning på 6,9% sedan de mellersta filmerna och vår urvalsgrupp. Den största 

procentuella skillnaden är en ökning med 252% för de maskulina karaktärsdragen hos 

de kvinnliga huvudkaraktärerna, vilket skett från de tidiga filmerna till våra utvalda 

analysenheter. Det som också bör uppmärksammas är att den kvinnliga 
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huvudkaraktären i Brave (2012), Merida, har tillskrivits ett högre variabelvärde för de 

maskulina karaktärsdragen än för de feminina. Hon kommunicerar det totala 

variabelvärdet 133 där 74 av dem ligger under kategorin maskulina.  

 

Envägs variansanalysen för männen visar att det inte finns några signifikanta skillnader, 

F(3,8) = 1,41, p > .001, mellan de fyra grupperna. Resultatet visar även att männen i 

gruppen de tidiga filmerna har ett medelvärde på 0,4543 vilket motsvarar 45,43%, 

fortsättningsvis har gruppen de mellersta filmerna medelvärdet 0,5912 som är 59,12%. 

Den senare filmen har medelvärdet 0,3180 vilket blir 31,80% och slutligen visar 

analysen att vår urvalsgrupp har ett medelvärde på 0,5353 som motsvarar 53,53%. 

Utifrån detta resultat ser vi en ökning av de maskulina karaktärsdragen på 17,83% 

mellan de tidiga filmerna och vår urvalsgrupp medan vi ser en minskning med 9,46% 

mellan de mellersta filmerna och vår grupp. Den största procentuella ökningen är 

mellan den senare filmen och våra analysenheter och ligger på 68,33%. England, 

Descartes och Collier-Meek (2011) noterade att prinsen i The Princess and the Frog 

från 2009 visar ett högre sammanlagt variabelvärde för feminina än maskulina 

karaktärsdrag. Samma notering har vi gjort i vår studie gällande den manliga 

huvudkaraktären Flynn Ryder i Tangled från 2010 då han visar ett variabelvärde på 73 

av 138 för den feminina kategorin. Denna karaktär hade även varit den som påverkat 

medelvärdet för variabelvärdet (reella tal) gällande kategorin maskulina karaktärsdrag 

hos männen och därmed hade resultatet blivit missvisande. England, Descartes och 

Coller-Meek (2011) argumenterar för sitt val av procent som beroende variabel på ett 

liknande sätt då de reella talen inte tar hänsyn till speltiden för varje individuell 

huvudkaraktär. Den manliga huvudkaraktären Fergus i Brave (2012) är den karaktär 

som är delaktig i minst antal scener av de 398 scener vi analyserat.  
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Diagram 1. 

 

 

Diagram 1 illustrerar förändringen som skett över tid, observera att ANOVA:n beräknar 

medelvärdet för varje grupp. Utifrån diagrammet kan vi se att männen ur vår 

urvalsgrupp är mest jämställda av samtliga grupper då de når ett medelvärde på 0,5353, 

alltså 53,53%. De måste minska sitt medelvärde med 6,59% för att uppnå 50%. Vi kan 

även se att kvinnorna i vår urvalsgrupp är mindre jämställda än den senare filmen men 

mer jämställd än de två första grupperna. De kvinnliga huvudkaraktärerna i vår 

urvalsgrupp har ett medelvärde på 0,4530, vilket motsvarar 45,3%, alltså måste denna 

grupp öka sitt medelvärde med 10,38% för att uppnå medelvärdet 0,5. Även om 

medelvärdet för maskulina karaktärsdrag är lägre än tidigare grupp har vi, som tidigare 

nämnt, fått resultatet att kvinnorna utför 11 av totalt 14 räddningar, en procent på 78,57. 

I tidigare studie av England, Descartes och Collier-Meek (2011) uppmärksammade de 

att männen utförde nästan uteslutande alla räddningar. Vårt resultat argumenterar för att 

denna förändring indikerar att kvinnorna har tilldelats en mer traditionellt maskulin roll 

i handlingen. Den grupp som är mest jämställd, alltså närmast medelvärdet 0,5, är den 

senare filmen. Dock är det viktigt att poängtera att denna grupp bara består av en film, 

vilket påverkar medelvärdet.  

 

6.7 Jämförelse mellan hypoteser och frågeställningar 

Sammanfattningsvis vill vi klargöra vissa aspekter av resultatet som enbart framgår av 

en jämförelse mellan hypoteser och frågeställningar. Genom alla filmer har männen 

kommunicerat mindre personlighet, alltså att de är mindre komplexa i sina 

karaktärsegenskaper, i och med att de saknar variabelvärde för vissa variabler. Dock har 

vi noterat att männen i vår urvalsgrupp är mer nyanserade då deras totala variabelvärde 
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har en bredare fördelning mellan de olika variablerna (se tabell 2.2). Ytterligare har vi 

observerat att kvinnorna har förändrats mest över tid från den första gruppen till den 

fjärde och sista gruppen. Däremot har männen förändrats mest sedan 2009 fram till 

2013. 

 

Som vi nämnt i metodavsnittet utgår vi från Foucaults (1971) fyra riktlinjer inom 

diskursmetod för att applicera våra teorier på vårt resultat. Den första riklinjen är 

omkastningsprincipen som innebär att observera processen som lett fram till resultatet 

istället för att enbart undersöka resultatet. Detta innebär att våra val under processens 

gång präglar slutresultatet. Detta berör objektiviteten i vår studie då vår bakgrund och 

våra värderingar har påverkat de val vi gjort under arbetets gång. Ett av dessa val har 

varit variabelval då vi har använt oss av England, Descartes och Collier-Meeks variabler 

i deras studie från 2011. Då författarna är från Kanada och USA innebär detta att val av 

variabler och definitionerna av dem har påverkats av ett västerländskt synsätt. Då 

samhället är en mänsklig produkt, i och med externaliseringen samt internaliseringen, 

existerar regler och normer inom kulturen som påverkar synsättet och därmed de val 

som sker i forskningsprocessen (Berger & Luckmann 1966, refererad i Wenneberg, 

2001, s. 71-72). Vårt synsätt är det samma som England, Descartes och Collier-Meeks 

då vi tillhör samma västerländska kultur. Dock är det viktigt att poängtera att det finns 

skillnader i normer och regler för det svenska, amerikanska och kanadensiska samhället. 

Enligt omkastningsprincipen har vår process påverkats av England, Descartes och 

Collier-Meeks (2011) resultat och de har i sin tur påverkats av deras kultur. Den 

svenska kulturen som vi har vuxit upp i och påverkats av influerar även de 

omdefinitioner av de befintliga variablerna från tidigare studie och valet av nya 

variabler samt de nya variablernas definition. När vi tittar på vårt urval, utifrån 

socialkonstruktivismens synsätt, ser vi att våra tre filmer utspelar sig i västerländska 

samhällen och i linje med socialkonstruktivismens perspektiv har de samhällen egna 

regler, normer och värderingar (Wenneberg, 2001).  

 

Enligt diskontinuitetsprincipen är diskurser separata men kan närma sig varandra och att 

förändring och uppmärksammandet av det sker simultant (Foucault, 1971). Med hjälp 

av envägs variansanalysens resultat kan vi se att det har skett en förändring inom en 

aspekt av genusdiskursen gällande Walt Disney Pictures animerade långfilmer; 

kommuniceringen av män och kvinnor. Diskurserna har närmat sig varandra. Ytterligare 
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uttalar sig karaktären Elsa i Frozen (2013) om att det inte är acceptabelt att gifta sig med 

någon man precis har träffat. Detta anser vi indikerar att diskursen för animerade 

långfilmer från Walt Disney Pictures har närmat sig den västerländska 

samhällsdiskursen i sina värderingar om giftermål. Ytterligare ett exempel som vi har 

observerat är att Merida i Brave (2012) inte vill gifta sig alls. I enlighet med 

socialkonstruktivismens synsätt kan vi se att detta närmande av diskurserna beror på att 

filmerna är en produkt skapad av människor som ingår i samhällsdiskursen. Då 

socialkonstruktivismens perspektiv menar att de människor som ingår i denna diskurs 

påverkas av den innebär detta att förändringar i diskursen uttrycks i handlingar, tal och 

tanke (Wenneberg, 2001). I detta fall framgår det i handlingen skapande, alltså 

produkterna i de fyra grupper vi redovisat tidigare.  

 

Den tredje riktlinjen Foucault (1971) tar upp är specificitetsprincipen som behandlar hur 

kunskap konstrueras och att diskursen är en mänsklig struktur. Denna princip används 

för att synliggöra bakomliggande grundregler. Som vi tidigare har tagit upp påverkar 

samhällsdiskursen skapandet av produkten animerad långfilm utifrån det 

socialkonstruktivistiska synsättet (Wenneberg, 2001). Detta innebär att det 

västerländska samhällsidealet influerar framställningen av karaktärerna i produkten. 

Kommuniceringen av karaktärerna är accepterat och ifrågasätts sällan av deltagarna i 

den västerländska samhällsdiskursen. Gilliam och Wooden (2010) noterar i sin studie 

att de kvinnliga huvudkaraktärerna i Walt Disney Pictures animerade långfilmer är 

skapade efter samma modell. De är alla smala, vackra, snälla, lydiga, staffas för olydnad 

eller är på väg mot altaret vilket enligt socialkonstruktivismen reflekterar det 

västerländska samhällsidealet. Vi ser detta även i vår studie då kvinnorna fått 

variabelvärdet 6 för variabeln beskrivs som fysiskt attraktiv medan männen fick 

variabelvärdet 1 för samma variabel (se tabell 2.1). Mulvey diskuterar kring fenomenet 

the Male Gaze i sin artikel från 1975 där hon belyser faktumet att män betraktar och 

kvinnor betraktas samt att kvinnor objektifieras för att inte utgöra ett hot. Hon menar 

även att kvinnorna endast existerar för att leda hjälten till framgång men i vår studie har 

vi observerat att kvinnorna är de som framstår som hjälte då de utför högst antal 

räddningar samt genomför den upplösande räddningen. Undantaget är i Tangled från 

2010 där den slutgiltiliga räddningen är ömsesidig mellan den manliga och kvinnliga 

huvudkaraktären. Däremot ser vi att porträtteringen av de kvinnliga huvudkaraktärerna 

medför att deras åstadkommanden minimeras då betraktaren, i enlighet med the Male 
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Gaze, påminns om kastrering. Ett tydligt exempel på detta är att Rapunzel från Tangled 

(2010) har variabelvärdet fysiskt stark 16 men att hon använt sig av sitt hår för 

utförandet att vara fysiskt stark. Hotet hos hennes höga variabelvärde för fysiskt stark 

avväpnas genom assistansen av håret vilket anses associeras till det kvinnliga 

västerländska idealet och objektifieringen. Denna kommunicering av kvinnorna är en 

konstruktion och skapar därmed kunskap enligt specificitetsprincipen (Foucault, 1971). 

Samhällsidealet gällande både män och kvinnor förstärks och bekräftas genom 

skapandet av filmerna och filmerna i sig. Filmernas ideal bekräftas återigen av 

samhället och förstärker samhällsidealet, som i sin tur återigen påverkar idealet i 

filmerna. Detta illustreras av modellen nedan där bekräftelse och förstärkning sker 

mellan grupperna. 

 

 

 

Exterioritetsregeln uppmärksammar vikten av att lyfta fram regler och gränser inom en 

diskurs istället för att söka efter diskursens kärna. Regeln omfattar även vilka som 

inkluderas respektive exkluderas från diskursen (Foucault, 1971). I diagrammet som 

illusterar resultatet av envägs variansanalysen ser vi att kvinnorna aldrig når upp till 

medelvärdet 0,5 och att männen förändrats mer drastiskt mellan grupperna. Detta 

indikerar att det är mer tillåtet för män att förändras och visa feminina karaktärsdrag än 

för kvinnor att visa maskulina karaktärsdrag (se diagram 1). Utifrån vårt resultat kan vi 

även se att tillskrivningen av feminina karaktärsdrag för männen är mestadels endast 

tillåtet om detta följs upp av ett maskulint karaktärsdrag som stärker deras överordnade 

position eller uppvisas i ett humoristiskt syfte. Ett exempel som förtydligar detta är att 

Fergus i Brave (2012) kommunicerar det feminina karaktärsdraget undergiven vilket 

direkt följs upp av det maskulina karaktärsdraget uppmanar till rädsla. Karaktären visar 

även det feminina karaktärsdraget hjälpsam i en scen, vi har observerat att detta 

karaktärsdrag överdrivs i ett humoristiskt syfte. I samtliga filmer från år 1937 till år 

2013 tillskrivs inte de manliga huvudkaraktärerna variabeln faller ihop och gråter (se 

tabell 3 och England, Descartes & Collier-Meek, 2011. s.561) vilket indikerar att detta 

karaktärsdrag inte är tillåtet hos männen inom genusdiskursen i Walt Disney Pictures 
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animerade långfilmer. Utifrån socialkonstruktivismens synsätt innebär detta att feminina 

karaktärsdrag hos män tillåts under samma premisser som i filmerna (Wenneberg, 

2001). Ett maktförhållande vi har observerat är diskursens makt över handlingen, 

exempelvis att karaktären Flynn Ryder i Tangled (2010) frias från sina anklagelser. 

Detta tillåts endast inom diskursen för animerade långfilmer av Walt Disney Pictures då 

denna förteelse inte skulle tillåtas i den västerländska samhällsdiskursen.  

 

Det samhälleliga idealet tillskrivs huvudkaraktärerna, både män och kvinnor, och dessa 

deltar i genusdiskursen gällande Walt Disney Pictures animerade långfilmer. 

Kommuniceringen av onda karaktärer skiljer sig från det goda idealet. Dessa karaktärer 

ingår i diskursen ondska, dock är detta ett område som är för omfattande för oss att 

inkludera i vår studie men vi har noterat att denna diskurs närmar sig de godas ideal 

utseendemässigt och att de onda karaktärerna börjar inkluderas i genusdiskursen. Ett 

exempel är den onda karaktären Hans i Frozen (2013) som porträtteras efter det 

västerländska samhällsidealet för goda män i sitt utseende samt delvis i sitt beteende. 

 

Som vi tidigare behandlat påverkar filmerna och samhällets värderingar varandra 

simultant. Vi anser att sättet hur könsroller kommuniceras genom mediet animerade 

långfilmer är samhälleligt accepterat och bidrar till att budskapet når fram till sin 

destination. Dock har vi observerat under vår studie att detta budskap döljs av brus som 

medvetet kodats av informationskällan, alltså Walt Disney Pictures. Till exempel när 

Fergus i Brave (2012) visar karaktärsdraget känslig då han försöker hjälpa sin fru 

Ellinor. Detta karaktärsdrag är feminint och döljs genom användandet av humor. 

Ytterligare ett problem är att acceptansen av att män och kvinnor kommuniceras på det 

sätt vi presenterat i resultatet är att mottagaren inte reflekterar över detta i sin 

avkodning. Detta är både ett semantiskt problem och ett effektproblem då detta först och 

främst ligger hos mottagaren och att det underliggande budskapet kring könsroller inte 

når fram. I vår studie hade vi som syfte att bland annat lyfta fram detta underliggande 

budskap genom att eliminera bruset i filmerna. Genom att göra detta uppmärksammas 

informationskällans makt i genusdebatten. Vi kopplar detta med den analys vi 

presenterat gällande samhället och filmerna.   
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7 Diskussion 
 

Utöver det som kan läsas av från resultatet har vi under vår undersökning observerat 

ytterligare omständigheter i filmerna som vi anser är viktiga att lyfta fram. I denna del 

behandlar vi observationerna utifrån ett kvalitativt synsätt för att ytterligare fördjupa vår 

analys. Handlingen i Tangled från 2010 utspelar sig i en extern värld men reflekterar 

ändå ett västerländskt samhälle i sin arkitektur, musik och kommunicering av invånarna, 

framförallt hudton och kläder. I Brave från 2012 anser vi att det framgår tydligt att 

filmen har element som är stereotypiskt för landet Skottland, några exempel är naturen, 

att karaktärer bär kilt och spelar säckpipa. Auditivt talar personerna i filmen med en 

stark skottländsk dialekt och språket gaeliska talas i vissa scener. Gaeliska talas i 

synnerhet i Skottland (NE, 2014). Vi anser att det är ett starkt argument för att 

handlingen utspelar sig i det landet.Ytterligare har vi även sett att filmen Frozen från 

2013 utspelar sig i Norden då det dansas kring en midsommarstång i en scen, vilket är 

en tradition som endast existerar i Norden (NE, 2014). Utöver detta tolkar vi 

karaktärernas namn (exempelvis Elsa, Anna, Olaf, Kristoff och Sven) till Norden. Vi 

tolkar att dessa omständigheter påverkar Walt Disney Pictures framställning av våra 

analysenheter, de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna. Som vi tidigare har tagit 

upp inom intersektionalitet censureras kvinnor och män av annan härkomst än 

västvärlden och vi ser att detta framgår även i Walt Disney Pictures produktioner 

(Mattsson, 2010). Ett av de tydligaste exemplen är filmen Aladdin från 1992 där 

handlingen utspelar sig i östvärlden, vilket framgår genom exempelvis arkitektur och 

framförallt att riket är sultanat. Dock kommuniceras huvudkaraktärerna utan typiskt 

arabiska karaktärsdrag och de saknar även brytning vilket till exempel tillskrivs 

skurkarna. Ytterligare framställs dessa skurkar utifrån en vanlig västerländsk 

uppfattning om arabisk kultur med turban, skägg och stora näsor jämfört med Aladdin 

som har skapats utifrån den amerikanska skådespelaren Tom Cruise (Giroux 1999, se 

Matyas 2010, s. 38). Vi kan se ett samband då denna censur av etnicitet är genomgående 

i filmerna från England, Descartes och Collier-Meek (2011) studie och filmerna i vår 

undersökning. Undantaget är The Princess and the Frog (2009) där huvudkaraktärerna 

är mörkhyade men härkommer ändå från västvärlden. Vi ser även att detta visualiserar 

en maktstruktur i det västerländska samhället utifrån socialkonstruktivismen där vita 

män och kvinnor rankas högre än “andra” (Wenneberg, 2001). Kommuniceringen och 
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värderingen bakom denna visar ett maktförhållande då österländsk etnicitet underordnas 

västerländsk etnicitet (Mattson, 2010).  

 

Andra maktförhållanden som kan urskiljas ur vår urvalsgrupp är de kvinnliga 

huvudkaraktärernas relation till en familjemedlem där huvudkaraktärern är undergiven 

gentemot familjemedlemmen. Rapunzel är undergiven mot Mother Gothel (Tangled, 

2010), Merida svarar till sin mor, Ellinor (Brave, 2012) och Anna är undergiven mot sin 

syster, Elsa (Frozen, 2013). De tre kvinnliga huvudkaraktärerna är yngre än sina 

överordnade vilket ger respektive familjemedlem makt i och med att dessa besitter 

erfarenhet, kunskap om omvärlden och för Ellinor och Elsa har de även makt över 

tronen. Enligt Foucaults (1971) maktdiskurs utövas makt genom interaktion inom 

sociala relationer. De kvinnliga huvudkaraktärerna i vår urvalsgrupp utövar makt över 

motspelarna genom tillgångar så som ägodelar, pengar och kunskap. Vi kan se att de 

kvinnliga huvudkaraktärerna i Tangled (2010) och Frozen (2013) har gemensamt att de 

är beroende av sin manliga motspelare under handlingens gång vilket innebär att 

männen utövar makt över kvinnorna enligt maktdiskursen (Foucault, 1971).  

 

Som vi behandlat tidigare är de kvinnliga huvudkaraktärerna unga kvinnor och vi kan se 

att de framställs som naiva och oförstående om sin omvärld. Rapunzel, Merida och 

Anna vill alla hitta sig själva och vara fria. Genom sin naiva porträttering är det lättare 

för betraktaren att bortse från kvinnornas åstadkommanden och reducerar dem till 

harmlösa objekt (Mulvey, 1975). Utöver detta är kvinnorna välutvecklade 

kroppsmässigt med byst och smal midja vilket följer det västerländska idealet. Deras 

kropp i samband med deras naiva kommuniceringen medför att det underlättar 

ytterligare avväpningen av associationen av kastrering (Mulvey, 1975). De manliga 

huvudkaraktärerna uppfattar vi som äldre och mer världsvana i och med deras 

överlägsna attityd mot kvinnorna. Dock skiljer sig Fergus mot de andra två manliga 

huvudkaraktärerna vilket vi ser beror på att han spelar en annan slags roll än Flynn 

Ryder och Kristoff; papparollen. Kroppsmässigt följer Flynn Ryder och Kristoff det 

västerländska idealet för män med sina breda axlar och smala midja medan vi 

förknippar Fergus utseende med den traditionella bilden av en forntida krigare i och 

med hans kraftiga kropp och yviga hår samt skägg. Gemensamt för de tre manliga 

huvudkaraktärerna är att de framstår som starka och handlingskraftiga vilket är 

fördelaktigt för betraktaren då denne identifierar sig med dem (Mulvey, 1975). Tidigare 
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i vår studie gjorde vi antagandet att huvudkaraktärerna applicerar The Male Gaze 

synsätt gentemot varandra. Wasko (2011) berör ämnet kring sexualitet i Walt Disney 

Pictures filmer där hon uppmärksammar det faktum att ingen komplett familj 

presenteras i filmerna. Sex och sexualitet existerar inte i Walt Disney Pictures 

porträtterade värld i filmerna (Wasko, 2011). Vi har observerat att föräldrapar inte 

förekommer i större delen av handlingen i samtliga filmer från vårt urval. I Tangled 

(2010) och Frozen (2013) är föräldrarna delaktiga i handlingen men endast i början av 

båda filmerna och i slutet av Tangled. I Brave (2012) är båda föräldrarna också med i 

början och i slutet men är mer delaktiga i handlingen. Huvudkaraktärerna är unga och 

kommuniceras som asexuella i sitt beteende enligt oss, vilket vi kopplar till att världen 

som porträtteras i “klassisk Disney” representerar sundhet och oskuldsfullhet. Däremot 

har vi noterat att föräldrarna till Merida, Fergus och Ellinor, uppvisar sexuell 

anspänning mellan varandra. Ett tydligt exempel på detta är att Fergus nyper Ellinor i 

rumpan. Vi anser också att det är värt att uppmärksamma att det endast är Fergus som 

anspelar på sexuell handling genom beröring vilket vi förknippar med objektifieringen 

som beskrivs inom The Male Gaze. Vi gör antagandet att detta beror på att Fergus och 

Ellinor är äldre och är föräldrar. Ytterligare ser vi att detta anses mer accepterat då vi 

tror att betraktaren identifierar sig med den viktigaste huvudkaraktären, som handlingen 

kretsar kring, utifrån den narcissistiska aspekten av The Male Gaze.  

 

Gilliam och Wooden (2010) har sett i sin analys av Toy Story (1995), The Incredibles 

(2004) och Cars (2006) att de manliga huvudkaraktärerna visar starka känslor så som 

sorg enbart när något som anses maskulint har misslyckats, exempelvis ett bilrace i 

Cars (2006) förloras av huvudkaraktären. Vi har sett samma mönster i våra filmer där 

till exempel Flynn Ryder har en nära dödenupplevelse och blir därefter mer förstående 

och vänlig mot Rapunzel. Kristoff visar sorg när hans släde kraschar vilket vi 

förknippar med det klassiska förhållandet mellan män och fordon. Detta ser vi även 

genom tabell 3 och det resultat som redovisades för vår andra hypotes; att männen är 

mer nyanserade i sin framställning än tidigare (England, Descartes & Collier-Meek, 

2011). Detta genom att det totala variabelvärdet för feminina karaktärsdrag hos samtliga 

män är mer fördelat. Denna nya fördelning gällande feminina karaktärsdrag ser vi 

påverkas av detta mönster då de feminina karaktärsdragen kompenseras genom 

associationen med något maskulint, exempelvis fordon. Fergus agerar inte på samma 
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sätt som de två andra manliga huvudkaraktärerna på grund av de skäl vi angivit tidigare 

i analysen.  

 

Precis som Gilliam och Wooden (2010) skriver om “den nya mannen” i Walt Disney 

Pictures produktioner, att männen mognar och accepterar deras feminina sidor, har även 

vi sett en förändring i kommuniceringen av männen. De spelar en annorlunda roll 

jämfört med männen från tidigare studie av England, Descartes och Collier-Meek 

(2011) då de tillskrivs mer feminina karaktärsdrag och stöttar eller hjälper de kvinnliga 

huvudkaraktärerna. Utifrån socialkonstruktivismens synsätt ser vi i och med att det är 

mer accepterat i det västerländska samhället för en man att visa en mer feminin sida så 

framgår denna acceptans även i Walt Disney Pictures produktioner från 2009 till idag 

(se diagram 1).  

 

Under vår studie har vi observerat att det har skett en förändring även inom temat för 

filmerna. De tidigare filmerna från studien av England, Descartes och Collier-Meek 

(2011) kretsar kring att hitta kärleken medan filmerna i vårt urval har gemensamt att 

handlingen kretsar kring familj. Rapunzel i Tangled från 2010 har en undermedveten 

längtan att återvända till staden och sin familj. Ytterligare är förhållandet mellan Mother 

Gothel och Rapunzel centralt. Filmen Brave från 2012 handlar om utvecklingen av 

relationen mellan Merida och Ellinor där de i slutändan stärker förhållandet mellan 

varandra. Anna och Elsa i Frozen från 2013 stärker sin relation under filmens gång tack 

vare Annas envishet och kärlek till sin syster. Gemensamt för filmerna är att den 

centrala relationen är mellan två kvinnor där två av tre filmer slutar med att den 

kvinnliga huvudkaraktären räddar sin kvinnliga familjemedlem.  
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8 Slutsatser 
 

Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna 

har tilldelats nya roller. Kvinnornas totala uppvisade maskulina karaktärsdrag har ökat 

med 30% jämfört med England, Descartes och Collier-Meeks (2011) resultat. 

Ytterligare genererade vår studie resultatet att kvinnorna utför 11 av 14 räddningar 

vilket vi ser indikerar att kvinnorna tillskrivits en ny, mer maskulin roll i handlingen. I 

två av tre filmer i vår urvalsgrupp utförde kvinnorna den slutgiltiga räddningen på egen 

hand vilket också stärker vår observation då detta inte skett tidigare. Detta innebar att 

vår tredje hypotes falsifierades. Männens roll ser vi har gått från att vara riddaren på sin 

vita springare till att bidra till filmens komiska aspekt vilket vi kan se då männen visar 

det maskulina karaktärsdraget humoristisk 31 gånger medan kvinnorna visar samma 

karaktärsdrag 25 gånger (se tabell 3). Dock skiljer sig Fergus roll då han kommuniceras 

utifrån fadersrollen. Som vi tidigare har tagit upp kretsar de tre senaste filmerna som vi 

har undersökt kring relationen mellan två kvinnor där den kvinnliga huvudkaraktären 

har ett mål som handlingen fokuseras på. Vi har observerat att männen assisterar 

kvinnorna i deras strävan att uppnå målet vilket indikerar att det skett en förändring i 

framställningen av även männens roll.  

 

Ännu en observation vi har gjort är att samtliga karaktärer har blivit mer nyanserade i 

sin kommunicering då det är en mer jämn fördelning av det totala uppvisade 

variabelvärdet mellan variablerna. Ytterligare har vi lagt till tre nya variabler; 

humoristisk, listig och tafatt. Variabeln tafatt är det mest uppvisade karaktärsdraget för 

både männen och kvinnorna vilket skiljer sig från resultatet av tidigare studie från 

England, Descartes och Collier-Meek (2011). Dessa aspekter ser vi som indikatorer att 

porträtteringen av karaktärer från Walt Disney Pictures har utvecklats och blivit mer 

nyanserade. Männen visar även mer känslor än i tidigare filmer då vi valde att ta bort 

variabeln visar känslor från variabellistan från tidigare studie i vår kodning. Detta beslut 

grundades i att männen visade så pass mycket känslor att det var orimligt att koda för 

det. Vi drar slutsatsen att detta tyder på att männen har utvecklats i sin kommunicering. 

Kvinnorna visar också känslor men här har det inte skett en större förändring sedan 

studien från 2011 (England, Descartes & Collier-Meek, 2011).  
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8.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att männen i vår urvalsgrupp visar 50% maskulina 

karaktärsdrag och 50% feminina karaktärsdrag. Detta innebär en marginell ökning med 

0,1% för de maskulina karaktärsdragen och en marginell minskning med 0,1% för de 

feminina karaktärsdragen jämfört med tidigare studie från England, Descartes och 

Collier-Meek (2011). Kvinnorna i vår studie visar 45,1% maskulina och 54,9% 

feminina karaktärsdrag, vilket innebär en ökning med 30% för de maskulina 

karaktärsdragen och en minskning med 16% för de feminina karaktärsdragen sedan 

resultatet från den tidigare studien. De vanligaste förekommande maskulina 

karaktärsdraget för kvinnorna var beslutsam med variabelvärdet 45 och för männen var 

det humoristisk med variabelvärdet 31. Det vanligaste feminina karaktärsdraget hos 

kvinnorna var tafatt med variabelvärdet 34 och för männen var det ömsint med 

variabelvärdet 24.  

 

Vår andra hypotes visar att karaktärerna kommuniceras mer nyanserat än tidigare som 

har bekräftats utifrån de resultat och observationer vi har redovisat tidigare, till exempel 

har vi lagt till tre nya variabler vilket vi ser argumenterar för detta. Ytterligare är det 

total variabelvärdet mer fördelat mellan karaktärsdragen och vi har även tagit bort 

variabeln visa känslor då denna var orimlig att koda för då båda könen visade känslor 

konstant. Detta innebär att det har blivit en mindre könsstereotypisk porträttering i Walt 

Disney Pictures.  

 

Utifrån resultatet från envägs variansanalaysen och kodningen för utförda räddningar 

besvarar vi vår tredje och sista frågeställning; hur mycket mer eller mindre jämställt har 

det blivit mellan könsrollerna, gällande de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna, i 

Walt Disney Pictures senaste animerade långfilmer jämfört med tidigare produktioner 

med utgångspunkt i England, Descartes och Collier-Meeks resultat från 2011? Som vi 

tidigare nämnt har både männen och kvinnorna tilldelats nya roller i handlingen. 

Kvinnornas mål har blivit det som handlingen kretsar kring och som för denna framåt 

medan männen finns där för att hjälpa den kvinnliga huvudkaraktären att uppnå sitt mål. 

Kvinnorna är också dem som utför flest räddningar genom filmerna. Diagram 1 visar att 

männen i vår urvalsgrupp har blivit mer jämställda jämfört med de tre tidigare 

grupperna medan kvinnorna har blivit mer jämställda än tidigare med undantag för den 

senare filmen, The Princess and the Frog (2009).  
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Utöver det som går att se i vårt resultat av kodningen har vi observerat andra 

påverkande faktorer. Till exempel utspelar sig samtliga filmer i ett västerländskt 

samhälle och censurerar på så vis österländsk kultur och dess värderingar. Vi har även 

uppmärksammat att de kvinnliga huvudkaraktärerna i vår urvalsgrupp är underordnade 

en kvinnlig familjemedlem, sin syster och sina mödrar. Ytterligare har vi observerat att 

antagonisterna börjar kommuniceras mer likt protagonisterna vilket innebär att dessa två 

skilda diskurser närmar sig varandra.  

 

Vi anser att vi har med hjälp av besvarandet av våra frågeställningar uppnått vårt syfte 

att se utvecklingens riktning och påverkande omständigheter utan att påverkats av de 

kommunikationsproblem som Shannon och Weaver (1998) behandlar.   

 

”And the world has somehow shifted” är en textrad ur en kärlekssång som Rapunzel 

sjunger med Flynn Ryder i Tangled (2010). Vi anser att detta citat representerar vår 

undersökning då vi har observerat att någonting har skett inom kommuniceringen av 

män och kvinnor i Walt Disney Pictures animerade långfilmer.   
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9 Förslag till framtida forskning 
 

Utifrån vårt resultat och våra slusatser gör vi antagandet att framtida produktioner från 

Walt Disney Pictures inte kommer att bli mer jämställda, utifrån vår definition av 

jämställt (medelvärdet 0,5). Vi tror även att huvudkaraktärerna kommer att bli ännu mer 

nyanserade i sin framställning och att dessa kommer att tillskrivas fler karaktärsdrag då 

vi lade till tre nya variabler i vår undersökning. Den största förändringen antar vi 

kommer att ske för männen då vi ser att Walt Disney Pictures har porträtterat sina 

manliga huvudkaraktärer på ett nytt sätt från 2009 fram till idag jämfört med tidigare 

filmer. Vårt antagande kan besvaras genom framtida forskning kring genus i kommande 

produktioner från Walt Disney Pictures som följer modellen ”Classic Hollywood 

Cinema”. 

 

Som vi tidigare nämnt har vi observerat att skurkarna inom prinsesslinjen från Walt 

Disney Pictures filmer börjar närma sig de godas ideal i hur de kommuniceras. Vi anser 

att det vore intressant att genomföra en studie inom detta genom att jämföra 

antagonister och protagonister i existerande och kommande filmer av Walt Disney 

Pictures. I vår analys har vi behandlat hur samhällets värderingar och Walt Disney 

Pictures värderingar påverkar varandra. Därför anser vi att genomförandet av denna 

studie är av samhällelig relevans då det säger något om vårt västerländska samhälle.  
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Bilagor 
 

Bilaga A 

Kodschema för karaktären ”Rapunzel” och karaktären ”Flynn Ryder” från Tangled 

(2010), genomförd av T. Gustafson, 2014. 

 
Maskulina karaktärsdrag: 
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Feminina karaktärsdrag: 
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Bilaga B 

Kodschema för karaktären ”Merida” och karaktären ”Fergus” i Brave (2012), 

genomförd av A. Melberg och T. Gustafson, 2014. 

 

Maskulina karaktärsdrag: 
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Feminina karaktärsdrag: 
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Bilaga C 

Kodschema för karaktären ”Anna” och karaktären ”Kristoff” i Frozen (2013), 

genomförd av A. Melberg, 2104. 

 

Maskulina karaktärsdrag: 
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Feminina karaktärsdrag: 
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