
 

 

 

Examensarbete 15 hp – Kandidatuppsats 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Ondskan går klädd i klänning 
eller kostym 
En narrativ och semiotisk analys av Disneys 
kvinnliga och manliga skurkar ur ett 
genusperspektiv 
 

Författare: Johanna Gustafsson 
Författare: Jenny Nordstrand 
 
Handledare:  Britt-Marie 
Ringfjord 
Examinator: Helena Meldré 
Termin: VT14 
Ämne: Medie- och 
kommunikationsvetenskap 
Nivå: Kandidat 



  
 

i 
 

Abstract 
 
Author: Johanna Gustafsson and Jenny Nordstrand 
Title: Evil wears a dress or a suit 
 
Location: Linnaeus University  
Language: Swedish  
Number of pages: 56 
 
 
Today there are several generations who have grown up watching Disney’s films. 
Disney has become a central storyteller in our society with children and their families as 
their main audience. Disney's storytelling is often with the children from an early age 
and they get to learn about right and wrong, good and evil through the films. A picture 
of how the world looks and how you should and should not behave is presented in 
Disney's films. Our aim with this study is to analyze the villains in Disney's animated 
films, how the female and male villains are presented in relation to each other from a 
gender perspective. The study's goal is to understand if the gender roles and stereotypes 
are enhanced or weakened by how male and female villains communicates through 
Disney’s films. With support from the theories of Giddens, Foucault and Jung, as well 
as theories of gender and stereotypes we have through a qualitative narrative and 
semiotic analysis studied twelve animated Disney-films. This has led to the discovery 
that female and male villains are produced in a gender-stereotypical way, the female 
villains are presented as more passive, emotional and nurturing, and that the male 
villains are presented as more active, ambitious and confident. We also found that there 
were similarities between the two genders, especially when it comes to how the 
antagonists exert his or her power and the atmosphere that is presented around the 
antagonists. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet behandlas vår problembakgrund som berör ämnena genus och makt 

som sedan även återkommer och kopplas till de frågeställningar som studien ämnar 

undersöka. Tidigare forskning som står till grund till varför vi genomfört vår studie 

presenteras. Avslutningsvis definieras några av begreppen vi använder genom 

uppsatsen, detta för att förtydliga innebörd, värdering och mening som vi lägger vid 

dessa begrepp. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Introduktion 

Sagor och berättande har sedan länge varit en stor del av vår kultur, flera av sagorna vi 

minns från vår barndom har rötter långt tillbaka i tiden. De berättades inte alltid precis 

som vi har fått höra dem idag utan har sedan sin begynnelse förändrats och utvecklats 

över tid, men själva berättandet har funnits med genom historien. Berättaren har precis 

som berättelserna tagit många olika former och skepnader genom åren, i vår nutida 

kultur är det bland annat populärfilmen som har axlat rollen som berättare. Berättelserna 

kommunicerar myter, sagor, underhåller och förmedlar kunskaper till publiken (Ward 

2002). 
 

Annalee R. Ward skriver i sin bok Mouse Morality: the Rhetorics of Disney Animated 

Film (2002) om hur just Disney lyckats väldigt bra med att axla rollen som berättaren. 

Hon beskriver Walt Disney Company som en inflytelserik kulturell företeelse som idag 

förser hela världen med familjeunderhållning (Ward 2002). 
 

Idag finns det flera generationer som är uppväxta med Disneys filmer och Disney har 

blivit en central historieberättare i vårt samhälle med barnfamiljer som publik. 

Barnfamiljer som bemött Disneys berättande med överväldigande acceptans och därmed 

har Disney blivit ett stort medium (Ward 2002). Disneys berättande är ofta med barnen 

från en tidig ålder, barnen får genom filmerna lära sig om rätt och fel, gott och ont. En 

bild om hur världen ser ut och hur man ska och inte ska bete sig presenteras genom 

Disneys filmer (Ward 2002). 
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Barnen som växt upp med dessa lärdomar och uppfattningar grundar till viss del sina 

värderingar och sin moral på vad de erfarit, och till slut växer dessa barn upp och tar då 

med sig sina värderingar in i vuxenlivet (Ward 2002). Disneys filmer når ut till många 

över hela världen och har genom detta en stor makt när det kommer till skapandet av 

attityder och värderingar hos barn, som sedan blir vuxna. Det är därför av intresse att 

studera vad Disneys filmer faktiskt kommunicerar. Flertalet studier har gjorts där fokus 

lagts på huvudpersonerna, ofta hjältar och hjältinnor. Men det är inte bara hjältarna och 

hjältinnorna som sänder budskap, det är inte bara vad godhet är som förmedlas utan 

även vad ondska är. Därför anser vi det är av vikt att undersöka hur onda karaktärer, det 

vill säga hur skurkarna kommuniceras genom Disneys filmer. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Genus är ett omdebatterat ämne som ständigt är aktuellt. Genusfokus.se (2014) skriver 

på sin hemsida att genusbegreppet accentuerar att kvinnor och män inte är kvinnor och 

män av sig själva, de blir det i relation till samhället och kulturen. Genus belyser de 

sociala villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter samt påverkar deras 

handlingsmönster. Det som skiljer kvinnor och män i begreppet genus är ofta olika 

nivåer av makt (Genusfokus.se 2014). 
 

Det finns flertalet artiklar och uppsatser i ämnet genusforskning och stereotyper, dock 

förekommer dessa i endast ett fåtal studier om Disneys stereotyper och hur dessa 

kommuniceras. Dessa studier riktar sig främst till Disneys huvudrollsinnehavare vilket 

oftast innebär Disneys prinsar och prinsessor, hjältar och hjältinnor. I Mia Adessa 

Towbins et al artikel Images of Gender, Race, Age, and Sexual Orientation in Disney 

Feature-Length Animated Films (2008) undersöks skildringar mellan kön, ras och 

kulturella stereotyper i 26 stycken animerade Disney-filmer. Syftet med studien var att 

undersöka dessa meddelanden och hur dessa når fram till barn, då de är den målgrupp 

som Disneys animerade filmer riktar sig till samt att bevisa hur föräldrar kan informera 

sina barn om dessa meddelanden. Annalee R. Ward är professor i Communication Arts 

och har skrivit boken Mouse Morality (2002). I boken analyserar hon Disneys 

animerade filmer: The Lion King, Pocahontas, Ringaren i Notre Dame, Herkules och 

Mulan. Studiens fokus ligger på att undersöka Disneyfilmers budskap och den totala 

världsbild som de berättar genom sina animerade filmer. 
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Tidigare studier undersöker hur Disney kommunicerar sina värderingar och sin 

världsbild till barn genom sina huvudrollskaraktärer, detta nämns även under rubrik 3.5. 

Vi har dock haft svårt att hitta tidigare studier där andra karaktärer än just 

huvudkaraktärer (det vill säga hjältar, hjältinnor, prinsar och prinsessor, de goda helt 

enkelt) ligger i fokus. Vi anser att det finns karaktärer utöver huvudkaraktärerna som är 

av vikt att studera och har lagt märke till att det inte finns lika många studier gjorda 

kring dessa andra karaktärer. Därför har vi valt att studera hur Disney kommunicerar 

sina onda karaktärer, hur de kommunicerar sina skurkar. Främst eftersom vi finner dem 

bortglömda och anser att de är precis lika viktiga som hjältarna och hjältinnorna då 

skurkarna speglar Disneys syn på vad som är fel och vad ondska är. Men också för att 

skapa en balans gentemot tidigare studier som fokuserat på goda karaktärer. 

 

 1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att analysera Disneys animerade skurkar. Vi har valt att avgränsa 

oss till tolv stycken filmer där kvinnliga respektive manliga skurkar är jämnt fördelade, 

det vill säga sex kvinnliga skurkar och sex manliga skurkar analyseras. 
 

1.4 Syfte 

Vi har som ambition i uppsatsen att analysera hur skurkar kommuniceras i Disneys 

animerade filmer. Uppsatsen uppmärksammar särskilt hur kvinnliga och manliga 

skurkar kommuniceras i förhållande till varandra ur ett genusperspektiv. Studiens mål är 

att förstå vilka könsroller och stereotyper som förstärks eller försvagas genom hur 

manliga respektive kvinnliga skurkar kommuniceras. Detta gör vi genom att titta på hur 

arketyper, stereotyper och maktförhållanden kommuniceras i filmerna via ett tolkande 

tillvägagångssätt. 
 

1.5 Frågeställning 

Vår forskningsfråga som vi syftar till att besvara med denna uppsats är: 

Hur kommuniceras manliga samt kvinnliga skurkar i Disneys animerade filmer ur ett 

genusperspektiv? 

Denna fråga har brutits ned till ett antal delfrågor för att underlätta och förtydliga. 

Delfrågorna som ämnas undersökas och besvaras är följande; 

• Kommuniceras kvinnliga och manliga skurkar olika? På vilka sätt i så fall?      
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• Hur gestaltas arketyper vid kommuniceringen av manliga respektive kvinnliga 

skurkar i Disney-filmer? 

• Genom vilka semiotiska tecken gestaltas manliga och kvinnliga skurkar? 

• Hur styrker/undergräver Disney-filmerna stereotypiska könsroller?    

• Vad är typiskt för en kvinnlig skurk, vad är typiskt för en manlig skurk enligt 

Disneys animerade filmer?    

1.6 Begreppsdefinition 

Här redogör vi för ett antal begrepp som kommer att användas genom hela uppsatsen, 

vi har valt att presentera dessa begrepp för att förtydliga vilken innebörd, värdering 

och mening vi lägger vid dessa begrepp i denna studie. 

 

Genus- I Kommunikation i organisationer tas flera begrepp upp som är relevanta för vår 

studie. Begreppet genus definieras där som ”Genus – med denna term antas att kön är 

socialt konstruerat (socialt kön), det vill säga att könet konstrueras och återskapas 

genom uppfostran och påverkas av kultur och diskurser i ett samhälle.” (Heide et al 

2012:106).  

 

Grodperspektivet - En kameravinkel som kan ge en känsla av makt och föremålet eller 

personen på bilden kan upplevas större än vad det i verkligheten förhåller sig i 

(Koblanck & Westberg, 2003). 
 

Kön - Även begreppet kön diskuteras och presenteras i samma bok som tidigare nämnts 

Kommunikation i organisationer på följande vis; ”när termen kön används antas det 

oftast att det existerar robusta biologiska skillnader mellan män och kvinnor och att det 

avgör hur vi agerar. Det antas här att kvinnokroppen definierar kvinnors kvaliteter som 

ömsinthet, intimitet och fredlighet.” (Heide et al 2012:106). 

 

Könsmaktssystem – I vårt samhälle har vi en inbyggd norm som säger att män är 

överordnade kvinnor. Begreppet könsmaktssystem kan därför beskrivas som mäns 

sociala dominans över kvinnor (Westerberg 1998).  

 

Könsroll - Sociala och kulturella skillnader mellan det manliga och kvinnliga könet som 

skulle vara en naturlig följd av de biologiska skillnader som finns. Skillnaderna avser 
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beteende, värderingar, normer, makt och prestige beroende på hur vi konstruerar oss 

själva, utifrån vilka förväntningar vi möter i livet, klass, ras och etnicitet. Begreppet 

könsroll är starkt associerat till ideologiska föreställningar om hur könen bör vara 

(Westerberg 1998).  
 

Narrativ - En redogörelse för något som hänt, berättande (Bergström & Boréus 2012). 
      

Prosocialt beteende – En gärning som på något sätt främjar en annan person men där 

det kan förekomma bakomliggande motiv hos personen som utgör gärningen. Till 

exempel kan själviska intressen för egen vinning vara motiv till prosocialt beteende 

(Persson 2004). 
 

Stereotyp – En grupp människor med utmärkande samt igenkännande egenskaper t.ex. 

nation, ras, religion, kön eller hårfärg. Genom dessa egenskaper kan ett antal människor 

identifieras som en grupp (Hinton & Nordfeldt 2003). Den bild vi har av en individ ur 

en grupp påverkas ofta av stereotypen och kan bidra till fördomar och negativa attityder 

(Orést 2009). Dessa egenskaper avser alla i gruppen och utmärker vad en stereotyp är. 

Ytterligare egenskaper som är vanliga är personliga och fysiska egenskaper t.ex. att 

rödhåriga är temperamentsfulla och skandinaver är långa. När egenskaperna 

konstaterats tillskrivs personen den stereotypa egenskapen. En stereotyp påverkar 

därmed uppfattningen om hur andra från samma grupp anses bör vara enligt de 

konstaterade egenskaperna för denna grupp (Hinton & Nordfeldt 2003).  
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2 Metod 
I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått tillväga vid utvecklandet av vår metodik samt 

hur vår metodprocess sett ut genom studien. Detta för att understryka våra resultat som 

presenteras i senare kapitel samt för att underlätta för framtida genomföranden av 

liknande studier. Här beskriver vi på ett grundligt och detaljerat sätt vilka 

analysmetoder som används samt hur vi förhåller oss till forskningsetik samt 

forskningsansats. Avslutningsvis behandlas metodkritik samt hur vi förhåller oss till 

kvalitetssäkring av vår studie i form av validitet och reliabilitet. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Etik 

Enligt Merriam och Nilsson (1994) är etiska frågor vid kvalitativa studier främst 

relevanta vid två tillfällen. Först vid insamlingen av det empiriska materialet. Eftersom 

vår uppsats bygger på analysering av Disney-filmer är vårt empiriska material 

offentligt. Vårt insamlade material är inte heller känsligt eller stötande för någon då det 

redan innan vår studie fanns för allmän beskådan. Det andra tillfället är enligt Merriam 

och Nilsson (1994) vid genomförandet av analysen. Vi har genom hela vår studie 

försökt fokusera på att vara så transparenta som möjligt och grundligt redogöra för våra 

tankebanor, val och avväganden. Detta för att läsaren lätt ska kunna följa och se hela vår 

process och själv kunna dra egna slutsatser samt tydligt se vad som är våra tolkningar 

och vad som är vedertagna teorier. Även i Textens mening och makt - metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) diskuteras vikten av transparens i 

undersökningar främst när det kommer till kvalitativ textanalys. När det kommer till 

narrativanalys finns det alltid ytterligare ett narrativ att ta hänsyn till utöver den 

analyserade textens och det är forskarens narrativ. Enligt Bergström och Boréus (2012) 

handlar narrativ forskning om en ständig dialog, dialog med materialet men även en 

dialog med andra forskare. För att denna dialog ska verka måste analysen av materialet, 

i detta fall Disney-filmerna vara genomskinlig, vilket vi har arbetat aktivt med att uppnå 

genom att redovisa och motivera våra val och tillvägagångssätt genom hela uppsatsen. 

Vidare aspekter att ta hänsyn till ur ett etiskt perspektiv vid kvalitativa studier är 

intressekonflikter samt anonymitet (Merriam och Nilsson 1994). Några 

intressekonflikter anser vi inte att det finns i vår studie, detta då vi inte genomför 

studien på uppdrag av någon annan utan hela studien är vårt egna initiativ. Därför 
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vinner eller förlorar ingen specifik intressegrupp på att styra våra resultat. Vad beträffar 

anonymiteten innehåller vår studie inte någon information eller empiriskt material som 

inte redan är offentligt, vilket vi tidigare behandlat i detta stycke ur en 

konfidentialitetssynpunkt. Det finns därför varken någon person eller material vars 

anonymitet det bör tas hänsyn till i vår studie. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi ville skapa en djupare förståelse för hur skurkar kommuniceras ur ett 

genusperspektiv i Disneys animerade filmer, vilket går i linje med kvalitativ metod som 

syftar till att skapa djup förståelse för det valda forskningsproblemet (Andersen 1998). 

Centralt inom kvalitativ metod är enligt Andersen (1998) att förstå forskningsproblemet 

samt dess samband med helheten, det vill säga förstå hur och vilka konsekvenser som 

kommunikationen av Disneys skurkar på ett specifikt vis kan medföra. Studien ämnar 

inte till att vara förklarande av Disneys kommunikation av skurkarna, den ämnar snarare 

till att skapa förståelse för hur de kommuniceras för att sedan diskutera vilka potentiella 

följder kommuniceringen medför. Vilket är det primära kunskapssyftet inom kvalitativ 

metod (Andersen 1998). 

 

2.2.1 Fallstudie 

Fallstudie definieras som att det finns avgränsat system som tydligt går att identifiera, 

vilket står som fokus för studien (Merriam & Nilsson 1994). Vår studies avgränsade 

system är skurkar i Disneyfilmer. Vi undersöker hur antagonister (motståndare till 

huvudrollskaraktärerna) kommuniceras i Disneys animerade filmer i syfte att se om det 

görs skillnader i kommunikationen beroende på antagonistens kön. Detta avgränsade 

systemet går tydligt att identifiera, därför är vår studie en fallstudie. 
 

Vår fallstudie är av en induktiv natur, enligt Merriam och Nilsson (1994) grundar sig en 

induktiv fallstudie till stor del i att man, med hjälp av sitt material man ämnar studera, 

drar generella hypoteser. Dessa hypoteser bildar ramverket för det man studerar 

(Merriam & Nilsson 1994). Vi började studien med att titta igenom alla tolv filmer som 

skulle inkluderas i studien. Därefter drog vi ett par ganska generella påståenden som 

blev formade till hypoteser. Med utgångspunkt i dessa hypoteser formade vi vår 

metodologi samt teoretiska referensram. 
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En fallstudie kan ha olika natur, den kan vara beskrivande, tolkande eller värderande 

(Merriam & Nilsson 1994). Fallstudien vi genomfört är av en värderande natur vilket 

innebär att den innefattar beskrivning, förklaring och värdering (Merriam & Nilsson 

1994). Denna typ av fallstudie passar vår studie bra då den ger en grundlig beskrivning 

av det man studerar samt grundar sig i empiriskt material, i vårt fall Disney-filmerna 

(Merriam & Nilsson 1994). Värderande fallstudier förenklar för läsaren och åskådliggör 

olika mening i informationen. Till sist förser den värderande fallstudien studien med 

information och utifrån den kan man göra en bedömning. Denna bedömning blir 

resultatet av en analys (Merriam & Nilsson 1994). 

 

2.2.2 Narrativ analys 

I vår analys har vi utgått från en narrativanalys för att strukturera upp innehållet i varje 

text på ett överskådligt och tydligt sätt. Narrativ är en uppsättning av utsagor som är 

bestämda i sociala sammanhang (Bergström & Boréus 2012). Man brukar dela in 

narrativen i två delar, historia och diskurs. Historia står för narrativens vad och består av 

händelseförlopp, innehåll samt karaktärer. Diskurs står för narrativens hur och är det 

medel som hjälper innehållet att förmedlas (Bergström & Boréus 2012). “Narrativ är 

organiserandet av händelser till en handling” (Bergström & Boréus 2012:229). En 

narrativanalys innebär alltså att man strukturerar upp händelser, analyserar dessa 

händelser genom sammansättning av händelserna till en handling. I vårt fall har vi tagit 

ytterligare ett steg och kopplat på en semiotisk analys på en del av handlingen, på 

skurkarna, detta för att fördjupa vår analys ytterligare i linje med vårt syfte för denna 

studie. 
 

Vi delade in vår narrativa analys i två huvuddelar, ytstruktur och djupstruktur.  

Vid analys av ytstrukturen har vi plockat ut och beskrivit fem delar; abstract, 

orientering, komplicerande handling, upplösning och coda. Abstract är en kort 

sammanfattning av narrativen, orientering handlar om tid och plats där narrativen 

utspelar sig. Komplicerande handling är precis vad det heter och upplösningen är hur 

den komplicerande handlingen kommer till sin lösning. Sist i listan är coda som är 

återförandet till tid och rum, det vill säga normalstadiet av narrativen innan den 

komplicerande handlingen ägde rum (Bergström & Boréus 2012). Därefter fortsatte vi 

med djupstrukturen. Då tog vi ut texternas protagonister, det vill säga texternas 
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huvudrollskaraktärer som har en central roll i filmerna och sedan texternas antagonister 

som är motståndarna till huvudrollskaraktärerna. För att fördjupa analysen ytterligare 

valde vi sedan att applicera en semiotisk analys på just antagonisten, det vill säga 

skurken. 

 

2.2.3 Semiotisk analys 

Under den semiotiska analysen började vi med att genomföra en denotation och 

konnotation av skurkarna som karaktärer. Denotation innebär att man redogör för vad 

man faktiskt ser och vad som faktiskt händer (Gripsrud 2002). Konnotationen är mer 

beroende av våra egna uppfattningar och vad vi tillskriver för känslor och betydelser till 

texten (Gripsrud 2002). Vidare fortsatte vi med att titta djupare på följande semiotiska 

tecken som förklaras nedan:   
 

Plastiska skiktet handlar om färger och former som dominerar i filmerna och hos de 

olika karaktärerna. Exempelvis kan mörka kulörer skapa en stämning och ljusa kulörer 

en annan (Koblanck & Westberg 2003). 
 

Ikon är ett tecken som kommunicerar med överensstämmelser och igenkännande 

(Gripsrud 2002). En ikon är något som vi direkt kan se vad det ska föreställa och som 

överensstämmer med verkligheten (Ekström & Larsson 2010). 
 

Index är något som vi kan avläsa genom tolkningar, logiska samband och 

uteslutningsmetoden. Exempelvis kan en tom kaffekopp påvisa eller indikera att det 

druckits kaffe (Gripsrud 2002). 
 

Symbol är ett tecken med kulturella betydelser och kräver en viss förförståelse. En 

symbol har inte något samband med vad det representerar och behöver därför läras in 

för att kunna tolkas (Gripsrud 2002). Exempelvis på symboler är flaggor och 

toalettskyltar. 
 

Metonymi är delen av en helhet. Denna del får representera hela verkligheten (Ekström 

& Larsson 2010). 
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Metaforer associerar till något genom kända symboler i en kultur. Metaforer används 

dagligen i det vardagliga språket för att byta ut ett begrepp som är likt det ursprungliga 

och kan endast förstås om vi har tillgång till hela sammanhanget (Gripsrud 2002). 
 

 

2.3 Analysmodell 

Vi arbetade fram en analysmodell som vi har använt oss av vid den narrativa samt den 

semiotiska analysen av vårt empiriska material. För att förtydliga vårt tillvägagångssätt 

ytterligare presenterar vi denna modell här nedan. Ytstrukturen presenteras inte tydligt i 

resultatkapitlet då detta var förberedande delar vid framtagningen av vår empiri. 
 

 Ytstruktur 

• Redogör för Abstract 

• Redogör för Orientering 

• Redogör för Komplicerande handling 

• Redogör för Upplösning 

• Redogör för Coda 
 

 Djupstruktur 

• Identifiera antagonist och protagonist 

• Redogör för denotation av antagonisterna på följande teman: 

   → Utseende 

   → Kläder 

   → Personlighet  

   → Onda gärningar 

   → Motiv  

   → Makt och härskarteknik 

   → Arketyper 

   → Stämning 

 

• Redogör för konnotation av antagonisterna samt vilka semiotiska tecken som 

finns på följande teman: 

   → Utseende 

   → Kläder 

   → Personlighet  
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   → Onda gärningar 

   → Motiv  

   → Makt och härskarteknik 

   → Arketyper 

   → Stämning 

    

• Koppla valda teorier till de mönster, skillnader och likheter som funnits  

 vid varje tema vid denotation och konnotation 
 

2.4 Urval och insamlingsmetod 

Vill man säkerställa att ett visst antal enheter ur förutbestämda kategorier kommer med i 

studien kan man använda sig av ett stratifierat urval (Andersen 1998). Stratifierat urval 

går till så att man grupperar eller stratifierar populationen. Detta sker baserat på kunskap 

kring populationen som skapats i förhand så att de enheter med de speciella 

egenskaperna man vill ha representerade hamnar i egna strator (Andersen 1998). 

Stratorna kan till exempel representera en specifik egenskap, religion eller kön. Vi har 

valt att dela in vår population, animerade Disney-filmer där skurkar förekommer, i 

stratorna kvinnliga och manliga skurkar. Sedan har vi gjort ett slumpmässigt urval ur 

dessa strator, då vi slumpmässigt drog sex stycken filmer ur varje strata. På så vis fick 

vi lika delar manliga respektive kvinnliga skurkar representerade i vårt urval, ett så 

kallat proportionellt urval (Andersen 1998).  
 

Vad beträffar vår insamlingsmetod så tittade vi igenom alla tolv filmer som ingår i 

studien för att kartlägga när skurkarna är med, därefter har vi dokumenterat dessa 

tidpunkter för att underlätta vid vår analys. Vi har även valt att se filmerna på engelska 

då engelska är filmernas originalspråk. 

 

Filmerna som används i studien med kvinnliga skurkar är följande: 

Snow White and the Seven Dwarfs 1937, Den onda drottningen 

Cinderella 1950, Styvmodern 

One Hundred and One Dalmatians 1961, Cruella De Vil 

The little mermaid 1989, Sjöhäxan Ursula 

The emperor´s new groove 2000, Yzma 

Tangled 2010, Gothel 
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Filmerna som används i studien med manliga skurkar är följande: 

The Aristocats 1970, Edgar 

The Great Mouse Detective 1986, Rottigan 

Aladdin 1992, Jafar 

The lion king 1994, Scar 

The princess and the frog 2009, Dr. Facilier 

Frozen 2013, Prins Hans 
 

2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är enligt Ekström och Larsson (2010) begrepp som syftar till 

graden av tillförlitlighet och giltighet av den utförda forskningen. Enligt Bryman och 

Nilsson (2011) finns det en del forskare som ställer sig kritiskt till användandet av just 

dessa begrepp vid kvalitativa studier, detta då de anser att reliabilitet och validitet är 

mindre relevanta vid just kvalitativa studier. Det har därför tagits fram andra begrepp 

för att säkerställa tillförlitligheten och giltigheten inom kvalitativa studier (Bryman & 

Nilsson 2011). Vi är dock av åsikten att validitet och reliabilitet är två begrepp som 

fungerar bra när det kommer till kvalitetsbedömning av kvalitativa studier likväl som 

kvantitativa studier. Därför kommer vi inte presentera dessa alternativa begreppen utan 

förhåller oss istället till reliabilitet och validitet. 
 

2.5.1 Validitet 

Validitet syftar till graden av giltighet i forskningen som genomförts. Det handlar alltså 

om att det man mäter är det man verkligen vill mäta, att rätt sak undersöks. Validitet 

kan delas in i intern validitet och extern validitet (Bryman & Nilsson 2011). 
 

2.5.2 Intern validitet 

Intern validitet innebär att forskarens observationer och de teoretiska idéer forskaren 

utvecklar har god överensstämmelse (Bryman & Nilsson 2011). Det vill säga att de 

slutsatser studien visar stämmer överens med översättningen av teori till mätbara 

begrepp, operationaliseringen (Bryman & Nilsson 2011). Genom att arbeta fram och 

presentera vår operationalisering tidigt under arbetsprocessen av studien har den kunnat 

ligga till grund för hela analysprocessen. Operationaliseringen utformades med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen, sedan användes denna för att strukturera 
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upp vårt empiriska material. Vi formade vår operationalisering som frågor som vår 

analys försöker besvara. Vår slutsats innefattar därmed svaret på dels 

operationaliseringen och dels på våra forskningsfrågor. Detta bildar en röd tråd genom 

hela vår empiri samt analys som grundar sig i operationaliseringen vi tagit fram. Därför 

menar vi att vår studie visar på intern validitet. 
 

2.5.3 Extern validitet 

Extern validitet behandlar frågan kring huruvida resultatet av studien kan generaliseras 

och därmed appliceras på andra situationer (Bryman & Nilsson 2011). Då vår studie är 

av kvalitativ natur är inte dess syfte att generalisera hur ondska kommuniceras överallt. 

Vår studie visar därför i den bemärkelsen ingen hög grad av extern validitet. Dock kan 

vårt resultat generaliseras och appliceras på andra situationer inom just Disney och visar 

därför i den bemärkelsen på extern validitet. Genom att studera våra tolv filmer på 

djupet har vi funnit att samma mönster återkommer i alla filmerna vi har studerat. Det 

vore orimligt att vi genom vårt stratifierade urval lyckats pricka in just de tolv filmer 

som visar samma mönster, mer rimligt är att detta är ett mönster som återkommer i alla 

Disneys animerade filmer. Vilket vi menar tyder på extern validitet.  
 

2.5.4 Reliabilitet 

Tillförlitligheten i forskningen är detsamma som reliabilitet (Ekström & Larsson 2010), 

enligt Bryman och Nilsson (2011) handlar reliabilitet om precision och att forskningen 

utförts på ett riktigt sätt. Inom reliabiliteten finns det två delar som Bryman och Nilsson 

(2011) menar är viktiga, dessa är interbedömmarreliabilitet och stabilitet.  
 

2.5.5 Interbedömmarreliablitetet 

Interbedömmarreliabilitet syftar till problemet som uppstår när olika forskare finner 

olika saker vid tolkningen mer eller mindre betydelsefulla (Bryman & Nilsson). God 

interbedömmarreliabilitet kräver att forskarna är överens om hur materialet ska tolkas 

och därmed tolkar det på samma sätt (Bryman & Nilsson 2011). Vi har gemensamt tagit 

fram alla delar i vår studie, tillsammans skapade vi vår analysmodell då vi även 

diskuterade hur den skulle appliceras på vårt empiriska material. Vi var även båda två 

med och analyserade och tolkade alla delar av vårt material. När vi inte var överens om 

hur någonting skulle analyseras eller tolkas diskuterade vi fram en mellanväg så att vi 
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båda var överens över analysen och tolkningen. Detta menar vi styrker vår 

interbedömmarreliabilitet. 
 

2.5.6 Stabilitet 

Stabilitet ser till hur stabilt resultatet är, man tittar då på om resultatet skulle förbli 

detsamma om studien gjordes om med samma urval vid ett annat tillfälle (Bryman & 

Nilsson 2011). Vi valde att titta på filmerna på dess originalspråk, detta för att kulturella 

skillnader som kan ha tillkommit vid översättningen av filmerna skulle undvikas. Vi har 

även tydligt redogjort för hur vår insamling samt analys av filmerna gått till. 

Redogörande för våra egna värderingar och uppfattningar har också inkluderats i 

uppsatsen för att förtydliga med vilka förförståelser och tankesätt vi gått in med i denna 

studie. Detta menar vi påvisar vad som framkommit ur teori och vad som framkommit 

färgat av vår egen förförståelse. Dessa delar har tagits med för att underlätta vid 

replikering av vår studie. Området vi studerat, Disney-filmer, kommer inte heller 

förändras över tiden. De filmer som vi studerat idag kommer vara exakt likadana i 

framtiden. Därför menar vi att vår studie visar på god stabilitet. 
 

2.6 Metodkritik 

Kritik som riktas mot kvalitativa metoder enligt Bryman och Nilson (2011) är att 

kvalitativa studier tenderar till att bli alldeles för subjektiva. Den kvalitativa metoden 

anses enligt Bryman och Nilsson (2011) grunda sig i alltför stor utsträckning på 

forskarens egna uppfattningar. Uppfattningar som skiljer sig från forskare till forskare, 

olika forskare finner olika saker mer eller mindre betydelsefulla (Bryman & Nilsson 

2011). Eftersom det inte finns en exakt mall att följa när det kommer till genomförandet 

av en kvalitativ studie har vi arbetat aktivt med att presentera ett så tydligt metodkapitel 

som möjligt. Vi har redogjort efter bästa förmåga för de avväganden, metoder och 

tankeprocesser vi har gjort genom studien. Detta för att öka objektiviteten i vår studie, 

samt redogöra för hur och varför vissa val gjorts för att minska subjektiviteten. 
 

Vidare kritik som brukar lyftas gentemot kvalitativa studier är att de brister i 

transparens, är svåra att replikera samt att resultaten av kvalitativ forskning är svåra att 

generalisera (Bryman & Nilsson 2011). Kritiken mot transparensen bemöter vi genom 

ett tydligt och väl utvecklat metodkapitel, detta för att läsaren ska kunna följa vår 

process och skapa egna uppfattningar om vår studie samt de avvägningar som gjorts. 
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Denna utvecklade metoddel hoppas vi också förenklar vid replikering av studien. Vad 

beträffar generaliserbarheten ser vi inte några stora problem med denna kritik, främst 

eftersom denna studie är en fallstudie som inte syftar till att nå några generaliserbara 

resultat. Snarare redogöra för resultaten i detta specifika fall. 
 

Fallstudier kan enligt Merriam och Nilsson (1994) kritiseras främst när det kommer till 

insamlingen av materialet samt vid analys av insamlat material, denna kritik bemöter vi 

under rubriken Etik tidigare i kapitlet. Under samma rubrik lyfter och bemöter vi även 

kritik som kan riktas mot den narrativanalysen. 

 

2.7 Källkritik 

När det kommer till källkritik finns det enligt Esaiasson et al (2012) fyra krav som man 

bör reflektera över när det kommer till sitt källmaterial. Första kravet är äkthet som 

innebär att man ser till om källmaterialet är äkta, det vill säga inte förfalskat, att det är 

skrivet av den det utger sig för att vara samt i det sammanhang som anges (Esaiasson et 

al 2012). Andra kravet är oberoende, att materialet inte har påverkats utifrån. Tredje 

kravet handlar om trovärdigheten i texten och kallas för samtidighet och innebär att ju 

längre tid från händelse till dess att den nedtecknats påverkar trovärdigheten i texten 

(Esaiasson et al 2012). Fjärde och sista kravet kallas tendens och syftar till källans 

ursprung, vad man ser till här är om ursprunget är trovärdigt eller om en tillrättalagd 

version presenteras i texten (Esaiasson et al 2012). Esaiasson et al (2012) presenterar en 

rad regler som kan vara till hjälp när det kommer till att applicera dessa krav på studier. 

Man ska aldrig använda en sekundärkälla för att bekräfta en primärkälla, detta för att de 

båda inte är oberoende av varandra. En sekundärkälla står alltid knuten i någon mån till 

primärkällan och kan därför inte användas för att styrka den (Esaiasson et al 2012). En 

annan regel som presenteras är att en samtida andrahandskälla kan i många fall vara att 

föredra före en sentida förstahandskälla, detta för att den är bättre uppdaterad och blir då 

enklare att applicera på dagens studier (Esaiasson et al 2012).  
 

Vi har i vår studie försökt använda så nya källor som möjligt, majoriteten av våra källor 

är därför från 2000-talet. Dock har vi med ett par källor från 1990-talet främst när det 

kommer till en del av våra metodböcker och eftersom metoderna som presenteras i 

dessa böcker fortfarande används på samma vis nu anser vi att dem ändå utgör goda 

källor trots tidigare utgivningsår. Vid vår teoretiska referensram presenteras en del 
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teorier med sekundärkällor som grund, vi är medvetna om att primärkällor är 

eftersträvansvärt men vi har i så långt det har varit möjligt använt oss av mer än en 

sekundärkälla. Detta för att visa på att samma presentation av teorierna görs i flera 

sekundärkällor och bör därför ge en korrekt bild av teorierna. Vi stödjer även vårt val av 

att använda oss av sekundärkällor med en av de regler Esaiasson et al (2012) tagit fram 

som presenterades ovan, att en nyare version av äldre teorier kan vara fördelaktigt och 

enklare att applicera än en äldre version. Äkthetskravet bemöter vi genom att vi 

använder oss till stor del av teorier samt böcker som är författade av erkända forskare 

inom sina respektive områden, deras teorier är accepterade, välkända och har fått möta 

kritik. Det går därför att kontrollera äktheten eftersom det är känt vilka teorier som är 

framtagna av vilken författare. 
 

Vad beträffar vårt empiriska material har vi valt att använda oss av originalutgåvorna 

som är på engelska framför att använda oss av svenska upplagor, detta menar vi därmed 

blir en primärkälla. Artiklar som använts i vår studie är alla peer-reviewed, detta för att 

säkerställa kvaliteten samt för att försöka hålla så hög nivå som möjligt på vår teoretiska 

referensram och därmed även på studien.  
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3 Teori 
I Teorikapitlet presenteras den teoretiska referensram som vi utgått från vid vår analys. 

Här presenteras teorierna och sedan operationaliseringar av teorierna. 

Operationaliseringarna fungerar som en översättning av de delar av teorierna vi ämnar 

testa gentemot empirin. Avslutningsvis motiveras vårt val av teoretisk referensram samt 

en sammanställning av operationaliseringen presenteras. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Struktureringsteori 

Istället för att fokusera på individuella aktörer eller samhället som en helhet fokuserar 

Giddens Struktureringsteori på social praxis tvärs genom tid och rum (Falkheimer 

2007). Tid och rum tillhör de villkor som är grundläggande för sociala strukturer, 

sociala system och sociala handlingar (Falkheimer 2007). Reflexivitet genomsyrar dessa 

strukturer, system och handlingar, och har en stor effekt på hur man bör studera olika 

sociala fenomen (Månson 2010).  
 

Reflexivitet återfinns även inom hermeneutiken, läran om tolkning och förståelse 

(Gripsrud 2002). Framförallt när det kommer till den hermeneutiska cirkeln och dess 

användning vid just textanalys (Bergström & Boréus 2012). Den hermeutiska cirkeln 

bygger på att man inte bara tittar på delen av något i förhållande till helheten utan även 

på helheten i förhållande till delen, detta tillvägagångsätt öppnar för tolkande 

(Bergström & Boréus 2012). Reflexiviteten som genomsyrar sociala strukturer gör det 

möjligt för människor att inte bara titta på sig själva i förhållande till dessa strukturer 

utan även på hur strukturen förhåller sig till dem och genom detta skapa sig en identitet 

inom den strukturen (Månson 2010).  
 

Vi kan enligt struktureringsteorin tydligt se att vardagliga rutiner och regelbundet 

återkommande beteenden ligger till grund för sociala system och sociala handlingar 

(Månson 2010). Giddens menar enligt Falkheimer (2007) att sociala strukturer är 

återskapade eller omvandlade genom repetition av individers handlingar. Falkheimer 

(2007) skriver i artikeln Anthony Giddens and public relations: A third way perspective 

att slutsatsen av detta är att det finns sociala strukturer men att dessa är skapade av 

människor samt att de kan ersättas och återskapas genom tid och rum. Sociala strukturer 

blir på detta vis en metod för mänskliga handlingar samtidigt som de är ett resultat av 
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dessa (Falkheimer 2007). Struktureringsprocesser kan alltså enligt Giddens innebära att 

redan existerande strukturer återskapas vilket leder till att strukturerna inte förändras, 

men processen kan också innebära radikala förändringar (Falkheimer 2007). 
 

3.1.1 Senmodernitet 

Vi lever i en snabbt föränderlig värld och förändringen är inte på väg att sakta in, 

snarare tvärtom enligt Giddens (Falkheimer 2007). Modernitetens sociala karaktärsdrag 

har nu blivit allt mer radikala och globala än tidigare (Falkheimer 2007). Giddens har 

tagit fram tre källor till den moderna dynamiken som alla tre är beroende av varandra; 

1) separationen av tid och rum, 2) utvecklandet av isärplockande mekanismer, 3) det 

reflexiva beslagtagandet av kunskap (Falkheimer 2007). Upptrappningen av 

separationen av tid och rum har lett till en ökad förändringshastighet vilket i sin tur har 

lett till ökad oro för risker och osäkerhet (Falkheimer 2007). 
 

3.1.2 Ontologisk trygghet 

Ontologisk trygghet kan förklaras som grundläggande trygghet och uppnås genom att 

man antingen medvetet eller omedvetet skapar svar på existentiella frågor (Månson 

2010). Har man svaret på livets viktiga frågor (vilka frågor som är viktiga är personligt 

och skiljer sig därför åt för var och en) blir man tryggare och livet får en tydligare 

mening och betydelse (Månson 2010). Moderniteten enligt Giddens medför som 

presenterades ovan ökad oro för risker samt en ökad förändringshastighet (Falkheimer 

2007). Ökad förändringshastighet medför som ordet i sig avslöjar förändring i snabb 

fart. Förändring är inte alltid välkommen och kan kännas osäkert, det blir därför extra 

viktigt för människor att bevara en känsla av ontologisk trygghet. Vilket man kan 

försöka göra genom att skapa sig en egen livshistoria och identitet (Månson 2010). 

 

3.1.3 Operationalisering Struktureringsteori 

• Bidrar Disney till att skapa eller återskapa sociala strukturer?  

• På vilket sätt kan Disney bidra till att skapa stabilitet och ontologisk trygghet?  
 

3.2 Makt och härskarteknik 

Michel Foucault beskriver makt som något som tillämpas genom interaktioner snarare 

än att makten är en tillgång som endast en person besitter. Makt är något som strömmar 

genom relationer eller nätverk av relationer (Gauntlett 2008). Enligt Gauntlett (2008) 
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kan vi inte kalla en person maktfull, däremot kan personen i fråga sitta på en maktfull 

position eller ha förutsättningen att utöva makt. Dock innebär inte detta att alla har 

samma tillgång till makt (Gauntlett 2008). 
 

Makt kan utforma diskurser och kunskaper enligt Foucault, makt är inte en egendom, en 

substans eller en egenskap utan är närvarande i sociala relationer (Månson 2010). 

Makt behöver heller inte vara något negativt eller tvingande, makt kan vara något 

nödvändigt och produktivt, det vill säga makt som är rationell och operationell. Makt är 

heller inte någon centrerad position i en hierarki, tvärtom, makt är vardaglig och 

formger mänskliga beteendemönster (Månson 2010). 
 

Elaine Bergqvist menar att det finns olika vägar att utöva makt och hon beskriver den 

“fula vägen till makt” genom olika metoder av härskartekniker (Bergqvist 2007). 

Projiceringstekniken innebär att personen som utövar makten överför ansvaret för 

situationen på personen i underläge, det vill säga projicerar över ansvaret för att denne 

befinner sig i underläge som deras egna val (Bergqvist 2007). Att inlinda något som ger 

personen i underläge icke önskvärda konsekvenser i komplimanger kallas 

komplimangstekniken. Utövaren av denna teknik får personen i underläge att göra saker 

genom att maskera sina krav med komplimanger och smicker. Detta gör att personen i 

underläge tar på sig uppgiften utan att reflektera över potentiella negativa konsekvenser 

handlingen kommer att medföra, komplimangen har ett pris (Bergqvist 2007). En tredje 

härskarteknik är hierakimetoden, utövaren av denna metod använder sig av över-, 

under- eller mellanläge för att trycka ner eller få makt över andra (Bergqvist 2007). 

Dessa härskartekniker skapas genom att människor agerar på ett visst sätt och kan 

genom detta knytas till Foucaults syn på makt som något konstruerat av oss människor, 

genom våra interaktioner och relationer (Gauntlett 2008). 
 

3.2.1 Operationalisering makt och härskarteknik 

• Hur utövas makt genom sociala interaktioner, beteenden och relationer? 

 

3.3 Arketyper 

Arketypteorin introducerades av Carl Jung och är troligtvis det han blev mest känd och 

kritiserad för. Arketyper är urbilder eller urmotiv som förekommer i människors 

berättelser. Enligt Jung representerar arketyperna en historia och ett beteendemönster 
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som vi människor kan relatera till genom våra egna drifter, behov, rädslor och 

önskningar (Orést 2009). 
 

I Orést (2009) gestaltas arketyper genom olika roller i myter och legender, de fyller en 

bestämd funktion i berättelsen samt är en del av ett sammanhang. Olika arketyper är 

Skuggan, Anima, Animus, Fadersarketypen, Modersarketypen, Barnet, Den gamle vise 

och Självet. Dessa arketyper kan ta sig uttryck i former som hjältar och hjältinnor, gudar 

och gudinnor, madonna, hora, religionsstiftare och djävulen. Vi kommer ta upp Anima, 

Animus, Modersarketypen och Den gamle vise i vår studie. Anima och Animus är 

omedvetna kvinnliga funktioner samt omedvetna manliga funktioner som mannen 

respektive kvinnan bär i sitt psyke (Orést 2009). 
 

David M. Wulff (1993) beskriver utifrån Jungs teori Anima som den arketypiska bilden 

av kvinnan. Anima finns omedvetet hos varje man och kan vara mer eller mindre 

dominant beroende på genetiska och sociala faktorer. Wulff (1993) skriver om tre olika 

källor hos mannen som Anima växer fram ur. Den första källan kommer från mannens 

erfarenheter av kvinnan som partner, den andra källan är från mannens egna kvinnliga 

hormoner och gener. Den tredje källan kommer från männens stereotypa bild av 

kvinnan som är förvärvad under generationer (Wulff 1993). Hos männen står Anima för 

livskraft och ungdomlighet men även för smidighet, mångsidighet och mänsklig godhet. 

Skiftande sinnesstämningar är även det en framträdande egenskap för Anima och kan på 

grund av det bli en komplikation i relationer skriver Wulff (1993). Anima rymmer 

många olika personligheter som moder, älskarinna, en god fe, häxa, helgon och hora. 

Dessa personligheter har även kopplingar till mörkrets värld som mysterier och 

övernaturligheter. Anima kan även inta olika skepnader som bland annat en orm, en 

fågel eller en tiger då dessa enligt Wulff (1993) symboliserar kvinnans egenskaper. 
 

Animus är den arketypiska bilden av mannen som finns omedvetet hos varje kvinna. 

Kvinnan har en omedveten bild av mannen som gestaltas av en maskulin figur som 

fader, älskare, broder, trollkarl och präst. Mannen kan även gestaltas som en yrkesroll 

(Wulff 1993). Bilden av Animus framstår som positiv, välvillig, fascinerande, 

förstående och som någon värd att lära känna. Animus kan även framstå som grym, 

krävande, våldsamt tyrannisk, förledande och kontrollerande. Som nämns ovan kan 

skiftande sinnesstämningar vara en framträdande egenskap för Anima hos män. Hos 

kvinnor däremot kan Animus framstå som oresonliga åsikter och grälsjukhet. Skillnaden 
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mellan Anima och Aminus, är att Anima kommuniceras som en enskild gestalt även om 

hon har många skiftande sinnesstämningar och motsägelsefulla kvaliteter. Animus kan 

inta många olika gestalter i stora grupper men även vara en enskild person (Wulff 

1993). 
 

Två andra arketyper som Wulff (1993) tar upp är Modersarketyp och Den gamle vise. 

Modersarketypens egenskaper är främst omsorg och sympati. Den består av kvinnlig 

auktoritet samt visdom. Positiva symboler för Modersarketypen är allt som är 

omhändertagande och främjar tillväxt och fruktsamhet. Modersarketypen gestaltas som 

moder, mor- och farmor, styvmor och svärmor. Den kan även gestaltas som 

modergudinna och Guds moder (Wulff 1993). Vidare skriver Wulff (1993) att det finns 

negativa egenskaper som kan kopplas till Modersarketypen, dessa är att vara 

hemlighetsfull, gåtfull samt något som är dolt och mörkt. Negativa symboler är häxan, 

draken, graven, djupt vatten och döden (Wulff 1993). 

 

Den gamle Vise är känd som meningens eller det andligas arketyp. Han kan gestaltas 

som fader, far- morfader, magiker och kung, det vill säga en person med hög auktoritet. 

Egenskaper som Den gamle Vise besitter är insikt, förståelse, kunskap och intellektuell 

skärpa, han visar även hjälpsamhet. Som dem ovan nämnda arketyperna kan Den gamle 

Vise dölja så väl positiva som negativa egenskaper. Den gamle Vise kan besitta både 

goda och illasinnade personlighetsdrag. Hans karaktär kan vara hemlighetsfull och 

därför kan han vara ond eller god (Wulff 1993). 

  

3.3.1 Operationalisering av arketyper 

• Hur kommuniceras skurkar i Disneys animerade filmer baserat på arketyper? 
 

3.4 Könsroller och genus 

I Bengt Westerbergs bok Han, hon, den det - Om genus och kön definieras skillnaden 

mellan kön och genus på ett tydligt och sammanfattat vis “...gör en distinktion mellan 

kön, de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, och genus, de socialt och 

kulturellt konstruerade identitetsroller och förväntningar som hör ihop med det ena 

eller det andra könet.” (1998:258). 
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Genus som term blev väletablerad under 70-talet och härstammar från grammatiken och 

begreppet kan härledas till en ordstam med betydelsen att producera (Connell 2009). 

Begreppet Genus har sedan dess uppkomst kommit att ge upphov till en mängd olika 

ord som har betydelser likt sort eller klass. Vanligtvis används termen när man syftar till 

den kulturella skillnaden mellan män och kvinnor. Denna tanke bygger på dikotomi och 

skillnad, och grundar sig i den biologiska uppdelningen i hanar och honor (Connell 

2009). 
 

Denna definition medför dock svårigheter enligt Connell (2009) och några av dessa är 

att mänskligt liv inte enkelt kan delas in i två skilda fält. Det går heller inte att se genus 

med denna definition som bygger på skillnader om inga tydliga skillnader syns. En 

ytterligare svårighet är att något som bygger på en dikotomi inte heller ser till skillnaden 

mellan olika kvinnor eller skillnaden mellan olika män. Det hela är betydligt mer 

komplext än uppdelat i två delar (Connell 2009). 
 

För att komma runt dessa svårigheter har samhällsvetenskapliga forskare kommit fram 

till att det är bättre att fokusera på relationer istället för skillnaderna. Genus handlar 

således om de sociala relationer inom vilka människor som individer och grupper agerar 

på ett socialt plan (Connell 2009). 
 

”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva 

arenan, och den uppsättning praktiker som drar i reproduktiva skillnader mellan 

kroppar i sociala processer”(Connell 2009:25). Vilket innebär att genus inte handlar 

om skillnader utan istället handlar om hur samhället står i relation till människokroppen 

och vilka konsekvenser denna relation och förhållningssätt får för oss människor, både 

på ett privat plan och för framtiden (Connell 2009). 
 

Enligt Hinton och Nordfeldt (2003) är stereotypa könsroller kopplade till mäns och 

kvinnors traditionella sociala roller som de besitter. Enligt stereotypen är kvinnor mer 

omhändertagande, emotionella och passiva än män och män är mer aggressiva, 

ambitiösa och självsäkra än kvinnor (Hinton & Nordfeldt 2003). Detta är något som 

även beskrivs i boken Masculinity and Femininity The Taboo Dimension of National 

Cultures (1998). I boken presenteras två studier, Genusstereotyper samt Maskulinitet 

och femininitet. I den första studien fick ungdomar från 25 olika länder i uppgift att 

markera en lista med 300 adjektiv för att sedan kryssa i vilka som förknippades med 
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manlighet, kvinnlighet eller inget av dem. I studiens resultat visade det sig att adjektiv 

som aktiv och stark förknippades med manlighet och svag samt passiv förknippades 

med kvinnlighet (Hofstede 1998). 

 

Generella skillnader fanns dock mellan manliga och kvinnliga stereotyper bland de 25 

länder som deltog i studien. Det fanns variationer mellan dem gällande i vilken grad en 

viss effekt observerades. Dessa variationer kan förklaras av kulturella skillnader, 

samhällelig utveckling, religion och utbildningsnivå (Hofstede 1998).  

I den andra studien, Maskulinitet och femininitet, undersöktes mäns och kvinnors 

självbilder samt idealbilder genom förbestämda adjektiv. Resultatet precis som i den 

tidigare studien, ansåg sig männen själva vara aktiva och starka. Dock var idealbilden 

hos både kvinnorna och männen att de ville vara mer maskulina än de ansåg sig vara i 

verkligheten. Detta betyder att både männen och kvinnorna i studien vill vara starkare 

och aktivare än vad de är idag (Hofstede 1998). 
 

3.4.1 Operationalisering könsroller och genus 

• På vilka sätt används stereotypa könsroller vid kommuniceringen av Disneys 

skurkar? 

• Vilka skillnader och likheter hos Disneys skurkar beror på dikotomin där genus 

tydligt är uppdelat i kvinnor och män? 

 
3.5 Sammanställning av operationalisering 
 

• Bidrar Disney till att skapa eller återskapa sociala strukturer?  

• På vilket sätt kan Disney bidra till att skapa stabilitet och ontologiska trygghet?  

• Hur utövas makt genom sociala interaktioner, beteenden och relationer? 

• Hur kommuniceras skurkar i Disneys animerade filmer baserat på arketyper? 

• På vilka sätt används stereotypa könsroller vid kommuniceringen av Disneys 

skurkar? 

• Vilka skillnader och likheter hos Disneys skurkar beror på dikotomin där genus 

tydligt är uppdelat i kvinnor och män? 
 

3.6 Val av teoretisk referensram 

I vår studie kommer vi att använda dem ovan angivna teorierna för att undersöka hur 

skurkar gestaltas i Disneys animerade filmer. Vi använder oss av Struktureringsteori, 
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Senmodernitet och Ontologisk trygghet samt maktteori och härskarteknik, 

arketypteorin, könsroller och genus för att styrka vår undersökning och finna relevanta 

slutsatser. 
 

3.7 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har gjorts i ämnet genusforskning och stereotyper, däremot 

förekommer det endast ett fåtal studier om Disneys stereotyper och hur de 

kommuniceras. De studier vi tagit del av riktar sig främst till Disneys 

huvudrollsinnehavare d.v.s. Disneys prinsar och prinsessor och hur Disneys filmer tar 

upp händelser från historien. 

______________________________________________________________________ 
 

I artikeln Images of Gender, Race, Age, and Sexual Orientation in Disney Feature-

Length Animated Films av Mia Adessa Towbin et al (2008) undersöker de genom en 

kvalitativ analys, skildringar mellan kön, ras, kultur och sexuell läggning i 26 stycken 

populära animerade Disney filmer. Syftet med studien var att undersöka Disney då de 

har en dominerande ställning på marknaden för barns mediekonsumtion. Mia Adessa 

Towbin et al (2008) anser i sin artikel att resultatet de fått fram i sin studie kan vara 

användbar för yrkesverksamma och föräldrar som vill lära barn att vara kritiska till 

liknande meddelanden och samhälleliga konstruktioner. I sin studie framställde de 

frågeställningarna;  

• Hur kvinnor/flickor porträtteras? 

• Hur män/pojkar porträtteras? 

• Hur porträtteras medlemmar i olika kulturer? 

• Hur porträtteras de/den äldre? 

• Hur är gay/lesbiska/bisexuella människor porträtterade? 

 

Enligt författarna blev forskningsresultatet i studien likt andra studiers resultat som 

forskat om Disneys animerade karaktärer. Stereotyperna fortsätter porträtteras och icke- 

dominerande grupper skildras negativt eller inte alls (Mia Adessa Towbin et al 2008). 

Disneys filmer använder ofta satir för att kommunicera stereotyper skriver författarna, 

dessa stereotyper är även påverkade av de samhälleliga influenserna från den tid de 

skapades. Ett exempel som förekommer i artikeln är de svarta kråkorna från filmen 
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Dumbo som är avsedda att vara hånfulla och som observeras av andra forskare att vara 

stereotyper för afroamerikaner (Mia Adessa Towbin et al 2008). 
 

I studiens resultat framkommer det att män använder främst fysiska medel för att 

uttrycka sina känslor och en kvinnas utseende värderas högre än hennes intellekt. Män 

har inte kontroll över sin sexualitet däremot är kvinnor inhemska och benägna att gifta 

sig. Kvinnor är ofta hjälplösa och i behov av skydd, män är naturligt starka och 

heroiska. Överviktiga män och kvinnor har negativa egenskaper är fula, otrevliga, och 

ogifta (Mia Adessa Towbin et al 2008). 
 

Till framtida forskning inom ämnet anser Mia Adessa Towbin et al (2008) att en mer 

omfattande analys bör göras på nyproducerade animerade Disney-filmer, som till 

exempel Hitta Nemo, Lilo och Stitch och Björnbröder. En analys av Disneys senare 

filmer anser Mia Adessa Towbin et al (2008) kanske kan visa annorlunda resultat 

jämfört med dem tidigare i ämnena kön-, ras - och klasstereotyper. 

  

En annan studie som gjorts är Laure M. Padilla-Walkers et al (2013) Is Disney the 

Nicest Place on Earth? A Content Analysis of Prosocial Behavior in Animated Disney 

Films. I deras studie undersöker de dimensioner av prosocialt beteende i 61 stycken 

animerade Disney-filmer. För att få fram ett resultat använder författarna sig av 

forskningsfrågorna; 

• Vilken är den flerdimensionella frekvensen av prosocialt beteende i animerade 

Disney-filmer? 

• Vilka egenskaper porträtterar initiativtagaren och målet i Disney-filmer? 

• Hur ramen för prosocialt handlande skildras i Disney-filmer? 

Forskningsresultatet författarna fick fram i sin studie visade att det i genomsnitt fanns 

en prosocial handling varje minut. Disneys animerade filmer hade därför hög frekvens 

av prosocialt beteende (Laure M. Padilla-Walker et al 2013). Författarnas resultat visar 

att Disney-filmer innehåller minst tre gånger mer prosocialt beteende än andra 

barnprogram. Resultatet visar även enligt Laure M. Padilla-Walker et al (2013) att det 

kan finns en positiv påverkan på barn då de prosociala handlingarna i Disneys 

animerade filmer inte återskapades av aggression (Laure M. Padilla-Walker et al 2013). 
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Som förslag till framtida forskning anser författarna att man bör fortsätta studera 

effekterna av att visa Disney-filmer och likvärdiga animerande filmer. Framtida 

forskning om innehållet i Disney-filmer bör göras skriver författarna, genom att mer 

noggrant bedöma de beteenden som barn får av att titta på TV eller film (Laure M. 

Padilla-Walker et al 2013). 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material samt analysen av denna. Strukturen 

är uppbyggd som sådan att först presenteras vår denotation av de kvinnliga samt 

manliga antagonisterna genom att fördjupat presentera ett exempel för varje tema. 

Vidare sammanfattas denotationen för de kvinnliga samt manliga antagonisterna under 

våra teman. Efter presentationen av empirin genom denotationen följer analysen där vi 

presenterar vår konnotation samt hur vi kopplat denna till teori under varje tema. På så 

vis är hela kapitlet uppbyggt för skapa en överskådlig och tydlig analys.  

Slutligen presenteras vårt resultat. 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Utseende 

Yzma är en vit, medellång, smal, äldre kvinna med dålig hållning. Någon ålder nämns 

aldrig i filmen, däremot benämns hon som en puma då hon dejtar en yngre man vid 

namn Kronk som också är hennes medhjälpare, Kronks ålder nämns som omkring 20-

årsåldern. Yzma har lång smal hals, markerande kindben, liten spetsig haka och flera 

tydliga rynkor i ansiktet, tydligast är rynkorna kring ögonen och munnen. Hon har även 

rynkor på halsen. Hennes ögon är stora och svarta med mörka ringar runt omkring. 

Hennes ögonfransar är väldigt långa, de är utmärkande och mycket kraftigt sminkade. 

Hennes fingrar är knotiga och naglarna är spetsiga samt målade i ett lila nagellack. 

Yzma har en stor mun med tydligt vita tänder och smala rödmålade läppar. I filmen ser 

vi henne med ansiktsmask och gurkor på ögonen. Vi får även se henne utan smink när 

gurkorna hon har på ögonen glider av. Samtidigt som detta sker får vi se att hon har lös-

ögonfransar bredvid sig. Yzma visar inga tydliga tecken på fysik styrka det vill säga hon 

är svag och orkeslös. Det är i förhållande till Kronk som hennes fysiska svaghet får 

betydelse då hon blir buren av honom när de ska ta sig igenom djungeln i jakt på 

kejsaren Kusco som förvandlats till en lama.  
 

Yzma är här ett exempel på hur våra kvinnliga skurkars utseende får betydelser för hur 

kvinnlighet och ondska gestaltas. Kvinnornas utseende varierar en del i filmerna. 

Kroppsbyggnaderna uppvisar olika varianter mellan normalbyggd, riktigt utmärglad och 

ordentligt kurvig. Alla kvinnorna har rikligt med smink och det finns flera andra tecken 

i filmerna som visar att de vårdar och bryr sig om sitt yttre. Cruella De Vil syns till 

exempel med papiljotter i håret sittandes på sin säng. Sjöhäxan Ursula uttalar högt att 
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en kvinna måste använda de resurser hon har, och syftar då på sin kropp vilket hon 

tydligt visar genom att vicka på rumpan och framhäva urringningen. Kvinnorna 

kommenterar rynkorna, hårfärgen eller utseendet i allmänhet nedlåtande om tecken till 

åldrande syns. Gothel visar tydligt ett missnöje när hon föråldras genom att skrika nej 

och springer till närmaste spegel för att se sitt ansikte bli rynkigt och sitt hår bli grått när 

Rapunzels magiska hår klipps av.  
 

Jafar är en lång och smal man från mellanöstern. Han har ett vältrimmat skruvat svart 

pipskägg. Han har en stor mun med smala läppar. Hans ögonfransar bildar en skarp 

markering kring hans sneda ögon då dessa är svarta och täta. Jafar har mörka ringar runt 

ögonen samt en stor näsa och höga välmarkerade kindben. I hans ansikte ser vi inga 

rynkor. Han har ingen tydlig ögonfärg utan det syns endast svarta pupiller. När han blir 

arg eller förolämpad förändras dock hans ögonfärg och ögonen blir röda. I slutet av 

filmen har Jafar en lampa med en magisk ande som uppfyller önskningar. En av hans 

önskningar är att bli lika mäktig som anden. Anden förvandlar då honom så att han 

också blir en ande. Som ande är Jafar röd, med svart hår i en hästsvans. Hans naglar är 

långa, spetsiga och svarta. Han är även mycket muskulös, mer muskulös än den första 

magiska anden.  
      

Jafar är här ett exempel på hur våra manliga skurkars utseende får betydelse för hur 

manlighet och ondska gestaltas. Männen är alla långa och resliga, man kommer att 

tänka på klyschan ”tall, dark and handsome” när man tittar på många av männen. 

Förutom att samtliga män är långa så är de alla normalbyggda eller muskulöst byggda. 

De manliga skurkarna är alla välfriserade, och de som har skägg har ett vältrimmat 

sådant. Detta är de enda indikatorer vi får att männen faktiskt tar hand om sitt yttre. Inga 

scener där männen fixar sig, speglar sig, synar sitt yttre eller gör sig fina finns i 

filmerna. Det görs heller inga kommentarer till att de få tecken på åldrande som finns 

skulle vara icke önskvärda. Den enda av männen som vi ser tydliga ålderstecken hos är 

Edgar som har börjat få en kal hjässa. Men det görs inga försök till att dölja denna kala 

fläck eller nämns att han skulle vara missnöjd över detta. 
 

4.1.1 Analys utseende 

De kvinnliga skurkarna som vårdar sitt yttre tolkar vi genom konnotation gör detta för 

att göra sig vackra för omgivningen. Här ser vi tydliga kopplingar till stereotypa 

könsroller där kvinnan är passiv, det vill säga hon är objektet och mannen är aktiv, det 
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vill säga han är den som objektifierar (Hinton & Nordfeldt 2003). Att åldras är mer 

negativt laddat för kvinnorna än för männen, även detta kan kopplas till dikotomin av 

kön som precis nämnts. Ungdom förknippar vi efter konnotation av filmerna med 

kvinnlig skönhet, och ett vackert objekt är alltid mer trivsamt att vila ögonen på än ett 

mindre vackert. Därför är det viktigare för kvinnorna att förhindra tecken till åldrande 

på grund av deras stereotypa könsroll som passiv, det vill säga objekt (Hinton & 

Nordfeldt 2003).  
 

Det faktum att männen inte ses vårda sitt yttre samt att de ålderstecken som är synliga 

inte kommenteras varken negativt eller positivt konnoterar vi som att detta inte är något 

männen bör bry sig om och därför visas eller nämns det inte. Att oroa sig över att bli 

gammal eller att vårda sitt yttre konnoterar vi som något som inte hör ihop med hur 

manlighet kommuniceras i filmerna. När Jafar i slutet av filmen blir förvandlat till en 

ande, vilket han gör för att bli mäktigare än vad han redan är, blir även hans yttre mer 

muskulöst än tidigare. Hans mål med förvandlingen är att bli mäktigare än den goda 

anden och vid förvandlingen blir han även mer muskulös än den goda anden. Musklerna 

blir då symbol för hans nyvunna makt. De framträdande musklerna är även index för 

fysisk styrka och att man är fysiskt aktiv. Som vi tidigare presenterat så kommuniceras 

männen som mer muskulösa än kvinnorna, därmed drar vi kopplingar från detta till den 

stereotypa könsrollen som framhåller mannen som det aktiva och fysiskt starka könet 

(Hinton & Nordfeldt 2003). Vidare konnoterar vi att fysisk styrka är förknippat med 

manlig attraktivitet vilket vi ställer i kontrast mot konnotationen att ungdom är 

förknippat med kvinnlig skönhet. 
 

4.2 Kläder 

Styvmodern i Cinderella bär olika klänningar och smycken vid olika tillfällen. I början 

av filmen när hon nyligen träffat Askungens pappa bär Styvmodern en blå långklänning 

med långa puffiga ärmar, markerad midja och hög lila krage. Tillsammans med en grön 

ring, en grön brosch på bröstet och ett par gröna örhängen. När Styvmodern sedan 

befinner sig i hemmet några år efter att Askungens pappa avlidit, ser vi henne spela 

musik tillsammans med sina döttrar. Hon bär då en lång röd klänning med långa puffiga 

ärmar. Det är en hög blå krage på klänningen vilket gör att hennes hals är täckt, samma 

blåa tyg syns även längst ut på ärmen. Till klänningen bär hon smycken med gröna 

stenar. Stenarna på smyckena har alla samma färg. Styvmodern bär en brosch mitt på 
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bröstet och runt stenen finns det en guldram, hon bär även en stor ring och örhängen. 

När Styvmodern och styvsystrarna ska gå på balen bär hon en blå långklänning med 

trekvarts ärm. Även på denna klänning har hon hög krage och tyll längst ut på ärmen, 

dessa är i färgen lila. Till denna klädsel bär hon örhängen och en ring i färgen blå. Till 

sina klänningar går hon i skor med klack. 
 

Styvmodern är här exempel för hur våra kvinnliga skurkars kläder kommuniceras. 

Samtliga kvinnliga skurkar bär klänningar genom hela filmerna. Vi kan även se några 

av dem i olika kläder, vilket indikerar att de har ett intresse för kläder och att vara fint 

klädda, samt vara ombytliga. De kvinnliga skurkarna bär alla någon form av smycke, 

örhängen, ringar eller halsband. Även dessa accessoarer förändras om kläderna byts. 
 

Prins Hans är den tolfte sonen till en okänd kung. Han kommer till staden Erindale för 

att förföra den yngsta prinsessan Anna för att på den vägen kunna bli kung, då han insett 

att hans elva andra bröder har företräde till pappans tron. Vid första mötet med 

Prinsessan Anna bär Prins Hans en frack. Rocken har långa skört baktill och är ljusgrå 

med svarta och guldiga detaljer exempelvis agraffer som används till att knäppa rocken. 

Byxorna har dubbla revärer och är mörkblåa, även skjortan och västen är blå. Till 

fracken bär han vita handskar, höga stövlar och en lila kravatt runt halsen. När Prins 

Hans och Prinsessan Anna sedan träffas för andra gången vilket är på slottets bal bär 

han en vit frack med guldiga och röda detaljer på. Rocken har långa skört baktill och på 

hans axlar sitter det två epåletter i färgerna rött och guld. Byxorna är vita med två 

guldiga revärer och hans skjorta är vit. Västen är i färgen gul och över västen bär han ett 

rött ordensband samt en svart gördel. Prins Hans bär även vita handskar samt en 

beigerandig kravatt. Prins Hans är alltid stiligt- och välklädd, han bär alltid något form 

av frack med mer eller mindre accessoarer till beroende på vilken social situation han 

befinner sig i.  
 

Prins Hans är här exempel för hur våra manliga skurkars kläder kommuniceras. Våra 

manliga antagonister är alla stiligt- och välklädda. Samtliga har något form av uniform 

eller kostym på sig.  
 

4.2.1 Analys kläder 

Styvmodern byter klänningar beroende på vilken social situation hon befinner sig i och 

hon bär alltid någon form av smycke, örhängen, ringar och halsband vilket vi 
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konnoterar som ett index på välfärd. Efter vår konnotation av de manliga skurkarnas 

kläder framgick det att klädernas skick skvallrar om personens ställning i samhället. 

Jafar och Prins Hans har båda en hög position inom samhället och har därför lite 

pampigare kläder än vad betjänten Edgar har till exempel. Kvinnorna byter kläder i 

större utsträckning än männen detta konnoterar vi att de gör för att göra sig vackra 

vilket hör ihop med kvinnans roll som objekt (Hinton & Nordfeldt 2003). Alla männens 

kläder indikerar på någon form av yrke eller ställning i samhället. Kvinnornas ställning 

visas genom kvaliteten på kläderna samt genom symboler. Den onda drottningen bär till 

exempel en krona som symbol för hennes roll som drottning. Dock bär inga av 

kvinnorna några uniformer eller kläder som indikerar att de har ett yrke. Detta tyder på 

att männen är de som arbetar och har därmed en aktiv roll i samhället, medan kvinnorna 

snarare har en mer passiv roll i samhället. Kvinnans roll är i hemmet eftersom hennes 

egenskap är mer omhändertagande än mannens egenskap som ambitiös (Hofstede 

1998). 
 

Skurkarna som har symboler på några av sina kläder har främst symboler som kan 

konnoteras till ondska. Dr. Facilier bär en hatt med en döskalle på vilket vi tolkar som 

en symbol för fara. Yzma har personliga ägodelar med symbolen av en orm på, även 

Jafar har en stav formad som en orm, detta tolkar vi som att ormen är en symbol för 

ondska. Framförallt om man drar parallellen till bibliska berättelser där Eva och Adam 

lever i paradiset fram tills djävulen i form av en orm leder Eva till synd. 
 

4.3 Personlighet 

Gothel har under hundratals år besökt en magisk blomma som har föryngrande och 

helande krafter. När kungen och drottningen ska få prinsessan Rapunzel blir drottningen 

plötsligt sjuk och genom den magiska blomman som de maler ned till ett läkemedel 

överlever drottningen födseln men blommans krafter övergår till Rapunzels gyllene hår. 

Gothel får reda på Rapunzels nya förmågor och låser in henne i ett högt torn i skogen så 

ingen kan hitta henne för att själv kunna utnyttja hennes hår för att förbli evigt ung. 

Gothel tar hand om Rapunzel som växer upp till en ung kvinna. Hon säger till Rapunzel 

att hon är henne mamma, hon är omhändertagande då hon lagar Rapunzels favoritmat 

och pajer. Hon köper färg och böcker så Rapunzel kan underhålla sig själv i tornet, men 

när Gothel hälsar på sin dotter är hon nedlåtande och sarkastisk. Exempel på sarkasm är 

när Gothel kommit upp till tornet med hjälp av Rapunzels hår och styrka. Gothel säger 



  
 

32 

”How you manage to do that every single day without fail. It looks absolutely exhausted 

darling”, ”oh it's nothing” svarar Rapunzel. ”Then I don't know why it takes so long” 

säger Gothel (Rapunzel 2010: 0:10:22) och skrattar iväg in i rummet fram mot spegeln. 

Väl framme vid spegeln tittar Gothel in i spegeln samtidigt som hon säger att hon ser en 

stark, självsäker och ung kvinna, det framkommer sedan att det är hon själv hon talar 

om och inte Rapunzel.  
 

Dr. Facilier är en voodooman som har kontakter på andra sidan. Dessa kontakter har 

han skaffat genom att pantsätta sin egen själ för att kunna utöva voodoomagi. Genom 

sin falska och lömska personlighet lurar Dr. Facilier Prins Naveen och hans betjänt 

Lawrence till att bli spådda och se in i framtiden vilket han sedan kan hjälpa dem att nå 

men det kostar meddelar han. Dr. Facilier är en känslokall försäljare då han säljer in sig 

själv hos prinsen och hans betjänt som en man som kan göra drömmar till verklighet.  
 

Dr. Facilier är här exemplet som representerar hur våra manliga skurkars personligheter 

kommuniceras. De manliga skurkarna är, systematiska, kalla, grymma och målinriktade 

till sättet. Männen är till skillnad från de kvinnliga skurkarna mer känslokalla till sitt sätt 

att agera då de är mer brutala och agerar utan att visa någon medkänsla eller ånger 

efteråt. Exempel på detta är Rottigan som vid ett tillfälle i filmen befinner sig på en bar 

tillsammans med flera av sina underhuggare till möss. Då en av mössen råkar kalla 

Rottigan för råtta blir han arg, vilket resulterar i att han dödar musen. Efter gärningen 

fortsätter Rottigan att festa på puben som om ingenting har hänt, han visar inte någon 

som helst ånger eller medkänsla.  

 

4.3.1 Analys personlighet    

Gothel är här exemplet som representerar hur våra kvinnliga skurkars personligheter 

kommuniceras. Vid konnotation av personligheten fann vi att kvinnorna är mer 

omhändertagande och emotionella än männen. Ett exempel på detta är Sjöhäxan Ursula 

som vi ser omsorgsfullt gosa om sina medhjälpare, ålarna, precis som om det skulle 

vara hennas barn. Hon visar även sin omhändertagande sida genom förståelse och 

uppmuntran då Ariel vill att Sjöhäxan Ursula ska förvandla hennes stjärtfena till 

människoben. 
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De kvinnliga antagonisterna, det vill säga de kvinnliga skurkarna konnoterar vi som 

sluga till sitt sätt att utföra sina onda handlingar på och visar tydligt sina känslor. Dessa 

känslor visar sig ofta i form avundsjuka och bitterhet. Gothel kan konnoteras som 

falsk då hon genom hela Rapunzels liv ljuger om att hon är hennes mamma samt 

berättar att det finns faror utanför tornet. Det finns män med knivvassa tänder och 

mördare enligt Gothel. Detta berättar hon så att Rapunzel inte ska försvinna samt att hon 

vill visa hur mycket hon bryr sig om Rapunzel genom att låtsas vara omtänksam och 

godhjärtad. Men hon visar också sig vara omhändertagande då hon under hela 

Rapunzels liv har tagit hand om henne, om än med dold personlig vinning. Denna 

omhändertagande sida är något som är stereotypt för den kvinnliga könsrollen (Hinton 

& Nordfeldt 2003). Ett annat exempel är Styvmodern i Cinderella som utnyttjar 

Askungen som piga eftersom hon är avundsjuk och bitter på hennes utseende. Genom 

att skrika och tala nedlåtande till Askungen visar Styvmodern sina känslor tydligt både 

för Askungen och för oss som tittare. Även detta kan kopplas till Hinton och Nordfeldts 

(2003) stereotypa könsroller då kvinnan ses som det emotionella könet. Egenskapen 

som omhändertagande återfinns även hos Modersarketypen som presenteras djupare 

under rubriken Arketyper. 

 

Männen konnoterar vi som aggressiva, ambitiösa och självsäkra vilket vi bland annat 

kan se hos betjänten Edgar som efter flera år av trogen tjänst som Madames betjänt är 

övertygad om att han kommer få ärva hennes förmögenhet vilket tyder på självsäkerhet. 

När han sedan hör att Madames katter kommer få ärva före honom visar han sin 

aggressiva sida genom att köra iväg och lämna katterna i vildmarken för att dö. Edgar 

visar även på ambition konnoterar vi då han är tydligt bestämd att det är han som ska 

ärva pengarna och därför göra allt i sin makt för att det ska bli så. Dessa 

personlighetsdrag kopplar vi till stereotypa könsroller som är kopplade till traditionella 

sociala roller som Hinton & Nordfeldt (2003) beskriver det.  
 

Männen planerar sina handlingar och tillvägagångssätt långt innan de faktiskt 

genomfört planen och följer sedan den vilket gör att vi konnoterar dem som 

målinriktade, systematiska och självsäkra. Rottigan har till exempel kidnappat en 

leksaksmakare som ska bygga en maskin som liknar drottningen och som ska ersätta 

henne. Han håller sedan leksaksmakaren fången och under hot från Rottigan 

färdigställer leksaksmakaren maskinen. Vi konnoterar att Rottigan har planerat 
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kidnappningen och sin ondsinta plan för drottningen noggrant då han inte visar några 

som helst tvivel över sina gärningar. Genom sin grundliga planering konnoterar vi att 

Rottigan är ambitiös och målinriktad. Även dessa kvalitéer presenteras som egenskaper 

för den manliga stereotypa könsrollen (Hinton & Nordfeldt 2002). De manliga 

skurkarnas personligheter kan även återfinnas hos arketypen Den gamle Vises 

egenskaper insikt, förståelse, kunskap och intellektuell skärpa vilket presenteras djupare 

under Arketyper. 
 

4.4 Onda gärningar 

Den onda drottningen vill vara vackrast i hela landet och frågar därför sin magiska 

spegel vem som är den vackraste i landet. Svaret hon får är inte till hennes belåtenhet, 

spegeln berättar att Snövit med sitt hår svart som ebenholts, läppar röda som rosor och 

hy vit som snö är vackrast i landet. Den onda drottningen blir då rasande och beordrar 

en jägare att ta med Snövit ut i skogen för att plocka vildblommor. Väl ute i skogen vill 

Den onda drottningen att jägaren ska döda Snövit och som bevis ska han ta med hennes 

hjärta tillbaka till drottningen i ett skrin som hon ger honom. 
 

När jägaren väl är i skogen med Snövit kan han inte genomföra gärningen och säger 

istället åt Snövit att fly. Han tar med sig ett grishjärta tillbaka för att lura Den onda 

drottningen att Snövit är död. När drottningen får skrinet går hon till sin magiska spegel 

igen för att ställa samma fråga om vem som är vackrast i landet. Av spegeln får hon 

samma svar som tidigare, spegeln berättar även var Snövit befinner sig. Den onda 

drottningen blir rasande och beslutar sig för att ta saken i egna händer. Hon går då ner i 

sin fängelsehåla, där blandar hon en trolldryck som förvandlar henne till en gammal 

sliten tiggar-kärring. Sedan blandar hon en till trolldryck med vilken hon förgiftar ett 

äpple. I sin nya förklädnad beger hon sig till de sju dvärgarnas stuga i skogen. När 

Snövit är ensam hemma lurar hon Snövit att släppa in henne i stugan. Väl inne i stugan 

övertalar hon Snövit att smaka på det giftiga äpplet genom att säga att det är ett magiskt 

äpple som kan uppfylla önskningar. Snövit tar ett bett och faller ihop på golvet. 
 

Den onda drottningen representerar här hur våra kvinnliga skurkars onda gärningar 

kommuniceras. Oavsett vilken handling våra kvinnliga antagonister planerar och 

försöker genomföra gör dem det inte i första hand själva. Det första alternativet är att ta 

hjälp av någon annan, i fem fall av sex tas hjälpen av män. Det är först när deras planer 
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inte går som planerat som våra kvinnliga antagonister tar handlingen i egna händer. 

Exempel på detta är skurken Yzma som vill ta makten från Kejsaren Kuzco genom att 

förgifta honom med en dödlig brygd. Men då hennes assistent och tillika yngre pojkvän 

Kronk väljer fel brygd förvandlas Kuzco till en lama. Yzma befaller då Kronk att döda 

Kuzco något han även misslyckas med. Yzma tar då saken i egna händer genom att ge 

sig ut från palatset och leta reda på Kuzco för att sedan döda honom. 
 

Scar är yngre bror till kung Mufasa och därmed nummer två i tronföljden, men när 

Mufasas son Simba föds flyttas Scar längre ner i tronföljden. Han är missnöjd över detta 

och beslutar sig för att göra sig av med dem som står mellan honom och tronen, det vill 

säga Mufasa och Simba. Han tar med sig sin brorson Simba till ravinen och berättar att 

han ska vänta där för han har en överraskning till honom. Simba blir nyfiken och gör 

som sin farbror säger och stannar i ravinen. Scar går sedan och ger hyenorna signal att 

skrämma en hjord med gnuer som ska skena ner i ravinen och därmed utsätta Simba för 

fara att bli ihjältrampad. Scar springer sedan vidare till Mufasa för att berätta sin version 

av vad som sker, att hjorden skenar mot ravinen och att Simba är där nere. Mufasa 

springer för att rädda sin son. Mufasa springer fram till Simba och lyfter upp honom på 

en klippa men faller sedan själv tillbaka ner i den skenande hjorden. Simba tittar 

förtvivlat efter sin pappa och till slut ser han honom kasta sig upp mot en klippavsats 

där Scar står, med Scar hjälper inte sin bror. Istället tar han tag i hans framtassar och 

väser Länge leve kungen sedan släpper han greppet och Mufasa faller mot sin död. När 

de skenande gnuerna har passerat springer Simba ner i ravinen igen för att hitta sin 

pappa. Men han hittar honom liggandes livlös, han blir ledsen och ropar på hjälp. Till 

sist kommer Scar och frågar vad han har gjort. Simba förklarar med tårar i ögonen att 

det var en olyckshändelse och att det inte var med mening. Scar lägger då över ansvaret 

ytterligare på Simba genom att berätta att självklart var det en olyckshändelse men om 

det inte vore för Simba så skulle Mufasa fortfarande vara i livet. Simba blir förskräckt 

och Scar uppmanar honom att rymma hemifrån och Simba flyr. Scars plan var att 

Simba skulle dö samtidigt som hans far, men den planen misslyckades. Scar beordrar då 

hyenorna att jaga efter och döda Simba. Hyenorna jagar ut Simba i öknen men dödar 

honom inte. Scar meddelar resterande av lejonen att Simba och Mufasa blivit dödade av 

de skenande gnuerna och att han med ett tungt hjärta tar på sig rollen som kung.  
      

Åren passerar och Simba har hunnit bli ett vuxet lejon och Scar har släppt in hyenorna i 

lejonriket som på grund av detta har gått från ett grönskande rike till ödemark. När 
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Simba får veta vad Scar gjort mot hans rike återvänder han hem för att återta sin 

rättmätiga plats som kung. När han återvänder blir Scar överraskad eftersom han hela 

tiden trott att hyenorna lyckats döda honom. Han berättar då sin version av hur Mufasa 

dog och presenterar då Simba som skyldig. De andra lejonen är trötta på Scars styre och 

stöttar därför Simba trots Scars avslöjande. Scar och Simba börjar slåss, samtidigt slåss 

lejonen mot hyenorna. Till slut befinner Scar sig i samma situation som han gjorde då 

han dödade sin bror. Simba hänger utför kanten av lejonklippan och Scar har greppat 

hans framtassar, han lutar sig mot Simba och väser att det var han som dödade Mufasa. 

Avslöjandet av att det var Scar som dödat hans far ger Simba nya krafter och han lyckas 

ta sig upp från klippkanten. När Simba fått övertaget skyller Scar över alla sina onda 

gärningar på hyenorna. Hyenorna hör detta och Simba förstår att han ljuger, men han 

beslutar sig för att inte döda honom för att inte sjunka lika lågt. Simba lämnar därför 

Scar i hyenornas våld. Hyenorna är inte lika snälla mot Scar och dödar honom. 
 

Scar representerar här hur våra manliga skurkars onda gärningar kommuniceras. Samma 

mönster som vi fann hos våra kvinnliga antagonister fast omvänt finns hos våra manliga 

antagonister. Oavsett vilken gärning som den manliga skurken planerar genomför han 

den i första hand själv. Det är först när deras planer går snett på något vis som de 

tvingas ta hjälp av andra, och då tas hjälpen av män. Edgar anlitar till exempel två män 

som ska komma och hämta en koffert och köra den till Timbuktu eftersom hans plan att 

bli av med katterna misslyckades då de hittade hem igen. Han tänker låsa in katterna i 

den och skicka iväg dem så att katterna säkert inte kan hitta hem denna gång.  
 

4.4.1 Analys onda gärningar 

Återigen ser vi mönstret av att männen är de aktiva medan kvinnorna är passiva. I alla 

fall mer passiva än männen, vilket som nämnts tidigare kopplas till de stereotypa 

könsroller som presenterats av Hinton & Nordfeldt (2003). Men vi gör även en annan 

stereotypisk koppling baserat på våra antagonisters handlande. Denna koppling eller 

snarare igenkännande beskrivs bäst med en gammal klyscha; En man och en kvinna 

sitter i en bil, de har kört vilse. Kvinnan vill stanna och fråga efter vägen medan mannen 

försäkrar att han hittar, trots att det är uppenbart att ingen av dem faktiskt gör det. 

Denna klyscha kom vi att tänka på under vår konnotation av de ondas gärningarna. 

Konnotationen lämnade oss med uppfattningen att våra kvinnliga antagonister är mer 

observanta på när en situation är bäst genomförd av henne själv och när det är mer 
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praktiskt att låta någon annan genomföra gärningen. Våra manliga antagonister tar 

saken i egna händer och misslyckas i sex fall av sex med sina planer. De kvinnliga 

antagonisterna är därför bättre på att inse sina styrkor och sina svagheter enligt denna 

premiss. Medan männens agerande är ett index på att männen lider av någon form av 

hybris eller högmod där ett småbarns “jag kan själv” känns oerhört bekant. 
 

4.5 Motiv 

Sjöhäxan Ursula lever i en grotta i utkanten av havsriket där Ariels pappa Triton är 

kung. I filmen får vi veta att Sjöhäxan Ursula tidigare bodde i palatset där nu kung 

Triton och hans familj bor. Hon är förvisad, utstött och står utanför samhället som 

består av olika typer av fiskar, krabbor och sjöjungfrur. Detta är något som inte är 

rättvist enligt Sjöhäxan Urusla som menar att hennes rätta plats är i palatset. Hennes 

mål är att hämnas på kung Triton genom att ta hans plats som härskare över havet. Hon 

driver därmed en personlig vendetta gentemot kung Triton då han står som ansvarig för 

hennes nuvarande existens som förvisad och utstött. 
 

Sjöhäxan Ursula är exemplet som representerar hur våra kvinnliga skurkars motiv visar 

sig. Vad som ligger bakom och driver våra kvinnliga antagonisters onda gärningar är 

ganska varierande. Ytterliga exempel på motiv är Gothel som kidnappar Prinsessan 

Rapunzel som barn då hon genom en magisk blomma fått magiskt hår som har helande 

och föryngrade krafter vilket Gothel vill använda sig av. Ett annat exempel är Cruella 

De Vil som stjäl 99 stycken dalmatinervalpar för att sy en pälskappa till sig själv. Men 

en gemensam nämnare för de kvinnliga antagonisternas motiv är att de på ett eller flera 

sätt är kopplade till deras känslor. Det är inte makt i ett helt land eller att få ett bättre liv 

genom pengar som ligger till grund för deras handlande, istället handlar det om 

materiella statussymboler, att vara vackrare än någon, att aldrig åldras, hämnas på 

någon eller att vinna den bästa maken. 
 

Edgar är Madames trogna betjänt och har varit det i många år. Han har tagit hand om 

hennes fyra katter, passat upp på henne och varit artig som en betjänt bör. En dag 

kommer Madames advokat på besök. Genom att tjuvlyssna på Madames samtal med sin 

advokat får Edgar veta att det är katterna som ska få ärva Madames förmögenhet i 

första hand. Eftersom Madame inte har någon familj kvar i livet som kan ärva 

förväntade sig Edgar att han skulle få ärva. Nu krossas hans framtidsplaner. Han inser 
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att han kommer dö före katterna vilket kommer lämna honom fattig livet ut, något som 

Edgar tycker är orättvist. Han beslutar sig därför att komma fram till ett sätt att bli av 

med katterna så förmögenheten blir hans. 
 

Edgar är exemplet som representerar hur våra manliga skurkars motiv visar sig. 

Variationen bakom vad som driver våra manliga antagonisters onda gärningar är inte 

lika stor som hos de kvinnliga. Sammanlagt finns det två motiv bakom deras handlingar, 

rikedom och makt eller en kombination av dem bägge, men deras onda handlingar 

varierar dock. 
 

4.5.1 Analys motiv       

Som Hinton & Nordfeldt (2003) presenterar så är stereotypa könsroller kopplade till 

mäns och kvinnors traditionella sociala roller. Stereotypen är enligt Hinton & Nordfeldt 

(2003) att kvinnor är mer omhändertagande, emotionella och passiva medan män är mer 

aggressiva, ambitiösa och självsäkra. Kvinnornas motiv upplevs vid konnotation som 

mer åt det ytliga hållet om man jämför med männens motiv som pendlar mellan bara två 

motiv. Dessa två motiv är två ambitiösa motiv, att få total makt eller stor rikedom. Men 

att kvinnornas motiv är flera olika och lite ytligare beror på att motiven enligt vår empiri 

är styrda av känslor snarare än ambitionen att nå total makt eller status. Känslorna blir 

därför det bakomliggande motivet. Eftersom den kvinnliga stereotypa könsrollen menar 

att kvinnan är mer emotionell (Hinton & Nordfeldt 2003), det vill säga mer känslosam, 

blir det därför stereotypiskt att kvinnornas handlingar till större del styrs av känslorna 

och därmed har större variation då de i egenskap av att vara känslosamma varelser är i 

kontakt med fler av sina känslor än männen.  
 

Går man ytterligare ett steg djupare vid konnotering av motiven ser man tydliga 

kopplingar mellan motiv och hur våra antagonister identifierar sig som personer. Enligt 

Månson (2010) är alla strukturer reflexiva vilket gör det möjligt för människorna inom 

strukturen att titta på hur de förhåller sig till strukturen samt hur strukturen förhåller sig 

till dem. Genom att göra detta skapar man sig en identitet (Månson 2010). Sätter man 

filmen Aristocats inom kategorin kungliga narrativen, ett narrativ som används i många 

av Disneys filmer ses Edgar som Madames tronföljare, vilket i detta faller innebär att få 

ärva hennes stora förmögenhet. Edgar har genom sina år som betjänt åt Madame hela 

tiden levt med uppfattningen om att det är han som ensam ska få ärva efter Madame. 

Han identifierar sig därför inte som en fattig betjänt, detta är bara en tillfällig roll fram 
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tills dess han får ärva och då blir sin sanna identitet, en förmögen herre. Sjöhäxan 

Ursula är förvisad men hon identifierar sig inte som detta, hennes rätta plats är i palatset 

enligt henne. Därför söker hon hämnd på den som satt henne där, och genom att hämnas 

på kung Triton röjer hon den som bor i palatset nu ur vägen. Därmed kan hon återta sin 

rättmätiga plats och bli sin sanna identitet. Både Sjöhäxan och Edgar lever i en 

föränderlig värld, deras levnadsförhållanden förändrades och de är missnöjda över 

förändringen som enligt dem inte går i linje med hur de identifierar sig inom strukturen. 

Genom att ta saken i egna händer och förändra situationen så att de kan fullborda sin 

identitet söker dem samtidigt ontologisk trygghet (Månson 2010). Enligt Månson (2010) 

är inte förändring alltid välkommen och kan skapa otrygghet, denna otrygghet kan man 

minska genom att skapa en identitet. Skapar man denna identitet och uppnår den får 

livet större mening, det vill säga man skapar en ontologisk trygghet (Månson 2010). 
      

4.6 Makt och härskarteknik 

Styvmodern gifter sig med Askungens pappa och hon samt hennes två döttrar flyttar in. 

Men så dör Askungens pappa och Askungen blir ensam kvar med sin styvmor och två 

styvsystrar. Styvmodern utnyttjar då sin position som familjens överhuvud och 

behandlar Askungen orättvist jämfört med sina egna döttrar. Askungen får bo i en sliten 

vindsvåning, bära slitna kläder och är inte på samma villkor som de övriga i huset en del 

av familjen. Styvmodern behandlar Askungen som en tjänare, både hon och hennes 

döttrar beordrar Askungen att utföra alla sysslor i huset och passa upp på dem. Varje 

morgon har Askungen ett schema att följa med sysslor som hennes ”familj” vill att hon 

ska genomföra. Hon väcker alla, förbereder mat och serverar den. Hon matar djuren, 

städar, tvättar och syr. Hon blir därmed underlägsen i förhållande till sin Styvmodern 

samt sina styvsystrar. 
 

När kungen bjuder in alla landets flickor till en kunglig bal på slottet vill Askungen 

också gå och motiverar detta genom att påpeka att inbjudan gäller alla flickor och 

därmed även henne. Styvmodern har då inga motargument till Askungens förfrågan och 

säger att Askungen ska få gå på balen på ett villkor. OM hon hinner blir klar med alla 

sina sysslor i tid så att hennes arbete inte blir lidande på grund av balen. Askungen blir 

överlycklig och tackar Styvmodern så mycket. När Askungen lämnar rummet frågar 

döttrarna sin mor varför hon lovade Askungen att få gå på balen. Styvmodern svarar då 

kallt att hon inte sa att hon fick gå på balen, hon sa OM. Följande dagar fram till balen 
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ökar döttrarna och Styvmodern på Askungens arbetsbörda enormt. Mycket måste fixas 

inför balen men Styvmodern inkluderar även en hel del extra sysslor som att bada 

katten, putsa alla fönster, kratta löv med mera. Allt för att Askungen omöjligt ska hinna 

slutföra sina sysslor i tid för balen. När kvällen för balen väl kommer är Askungen inte 

färdig. Styvmodern lägger då över ansvaret för att Askungen missar balen på Askungen 

själv genom kommentaren ”Why Cinderella, you´re not ready, child”, varpå Askungen 

säger ”I'm not going” och Styvmodern svarar ”Not going? Oh, what a shame.” 

(Cinderella 1950: 0:39:07).  
 

Askungens vänner mössen har sytt klart hennes klänning och hittat bortglömda smycken 

i huset för henne att bära som en överraskning. Tack vare detta blir Askungen mot 

förmodan klar för balen i sista sekund. Hon rusar ner mot porten för att hinna med 

Styvmodern och styvdöttrarna. Askungen hinner ifatt dem, Styvmodern börjar då syna 

Askungen från topp till tå och ge henne komplimanger för hennes pärlhalsband. 

Askungen ler, Styvmodern frågar då ena dottern om hon inte håller med om att pärlorna 

passar bra till klänningen. Dottern inser då att det är hennes gamla halsband Askungen 

bär, i samma stund inser den andra systern att delar av klänningen är sydd av en sjal 

som hon tidigare i filmen ratat. Styvsystrarna blir då rasande och kallar Askungen för 

tjuv och börjar slita sönder hennes halsband och klänning. Styvmodern stoppar deras 

beteende när Askungens kläder redan är alldeles förstörda och därmed inte lämpliga på 

en bal på slottet. Hon ger en intet ont anande Askungen en komplimang i syfte att vinna 

något på det själv, komplimangen kommer till ett pris. 
 

Styvmodern exemplifierar här hur våra kvinnliga skurkar använder sig av 

härskartekniker samt hur de utövar makt. Våra antagonister utövar alla någon form av 

makt på sin omgivning eller på protagonisten. Tydligast syns detta genom 

härskartekniker, något som enligt Elaine Bergqvist beskrivs som den fula vägen till 

makt (Bergqvist 2007). Styvmodern utövar tydlig hierarkimetod då hon behandlar 

Askungen som en tjänare och inte en styvdotter, det vill säga hon utnyttjar sin position 

som familjens överhuvud för att trycka ner Askungen. Utövaren av hierarkimetoden 

utnyttjar över-, under- eller mellanläge för att trycka ner eller få makt över andra. 

Projiceringsmetoden använder hon då hon lovar Askungen att få gå på balen om hennes 

sysslor blir klara. När Askungen sedan inte blir klar i tid på grund av att Styvmodern 

gett henne extra sysslor vilar trots allt ansvaret att Askungen inte uppfyllde sin del av 

avtalet på Askungen. Styvmodern ger Askungen komplimanger för hennes fina 
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halsband, detta i syfte att hennes dotter ska upptäcka att det i själva verket är hennes 

halsband. Styvmodern ger komplimangen i syftet att få en reaktion från sin dotter, inte 

för att smickra Askungen. Komplimangen har en konsekvens och därmed blir 

komplimangsmetoden tydligt närvarande (Bergqvist 2007).  
 

Scar utövar hierarkimetod vid flera tillfällen i filmen, det är dock extra tydligt vid två 

tillfällen. Första tillfället är när Scar befinner sig i utkanten av lejonriket i en grotta 

tillsammans med hyenorna. Han sitter högt uppe på en klippa och talar ner mot 

hyenorna som befinner sig nere på marken. Han ger dem zebrakött att äta och i 

egenskap av att han är ett lejon står han över hyenorna som inte är accepterade eller 

välkomna i lejonriket. Han börjar smida planen om att döda sin bror för att ta hans plats 

som kung. Han lovar hyenorna att de aldrig kommer gå hungriga igen med honom som 

kung och utnyttjar därmed sin överlägsna ställning och tillgång till kött för att få makt 

över hyenorna. Scenen avslutas med att Scar sjunger en motiverande sång om att 

hyenorna ska vara beredda för snart blir han kung och deras ställning kommer 

förbättras. Hyenorna skanderar i samklang till sin nya ledare. 
 

Det andra tillfället där Scars användning av hierarkimetoden blir extra tydligt är när han 

dödat Mufasa och Simba är försvunnen. Han går då upp på lejonklippan (där kungen 

över lejonriket står) och förklarar att Mufasa och Simba är döda genom en 

olyckshändelse och meddelar att han med tungt hjärta nu tar sitt ansvar och blir kung i 

deras ställe. Därefter förklarar han att en del förändringar kommer att ske, han 

välkomnar hyenorna in i lejonriket. Hyenorna kommer in och omringar alla 

lejoninnorna. Eftersom hyenorna är Scars lojala följare och de vill se honom som kung 

ger deras stöd honom övertaget gentemot alla lejon som skulle kunna protestera mot 

hans nyvunna position som kung. Därmed använder Scar sin överlägsna position för att 

utöva makt då han står över lejonen med hjälp av sina nya följare hyenorna. 
 

Scar använder sig även av projiceringsmetoden, allra tydligast gentemot Simba. Han tar 

med sig sin brorson Simba till ravinen och berättar att han ska vänta där för han har en 

överraskning till honom. Simba blir nyfiken och gör som sin farbror säger och stannar i 

ravinen. Scar går sedan och ger hyenorna signal att skrämma en hjord med gnuer så 

dessa ska skena ner i ravinen och därmed utsätta Simba för fara att bli ihjältrampad. 

Scar springer sedan vidare till Mufasa för att berätta vad som sker, att hjorden skenar 

mot ravinen och att Simba är där nere. Mufasa springer för att rädda sin son. Mufasa 
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springer fram till Simba och lyfter upp honom på en klippa men faller sedan själv 

tillbaka ner i den skenande hjorden. Simba tittar förtvivlat efter sin pappa och till slut 

ser han honom kasta sig upp mot en klippavsats där Scar står, men Scar hjälper inte sin 

bror. Istället tar han tag i hans framtassar och väser ”Länge leve kungen” sedan släpper 

han greppet och Mufasa faller mot sin död. När de skenande gnuerna har passerat 

springer Simba ner i ravinen igen för att hitta sin pappa. Men han hittar honom 

liggandes livlös, han blir ledsen och ropar på hjälp. Till sist kommer Scar och frågar vad 

han har gjort. Simba förklarar med tårar i ögonen att det var en olyckshändelse och att 

det inte var med mening. Scar lägger då över ansvaret ytterligare på Simba genom att 

berätta att självklart var det en olyckshändelse men avslutar med orden; ”But the king is 

dead and if it weren´t for you he´d still be alive, oh what will your mother think” (The 

lion King 1994: 0:37:17). Han lägger därmed över skulden och ansvaret för Mufasas 

död på Simba och får honom att rymma hemifrån. 
 

Komplimangsmetoden ser vi tydligast exempel på hos Prins Hans då han smickrar och 

ger prinsessan Anna komplimanger. Han säger att han gillar hennes vita slinga i håret. 

Lyssnar på hennes berättelse om sitt liv, säger att han aldrig skulle stänga ute henne. 

När hon frågar om han vill höra något galet så säger han att han älskar galet. Allt Anna 

säger möter Prins Hans med stor entusiasm. Detta får Anna att känna att de är gjorda 

för varandra, så när Prins Hans friar säger Anna ja trots att de bara känt varandra i en 

dag. Genom smicker, komplimanger och att stötta alla hennes beslut vinner han 

prinsessan Annas förtroende och hjärta och får genom detta makt över henne. Syftet 

med komplimangerna Prins Hans ger prinsessan Anna är att hon ska bli kär i honom så 

att han genom giftermål med henne kan nå tronen, det vill säga även dessa 

komplimanger kommer med en baksida. 
 

Scar och Prins Hans exemplifierar här hur våra manliga skurkar använder sig av 

härskartekniker samt hur de utövar makt. Scar använder sig av härskarteknik då han 

skyller Mufasas död på Simba som därmed flyr i tron att han orsakat sin pappas död, 

metoden han använder är projiceringsmetoden. När väl Scars bror Mufasa är död och 

Simba flytt utnyttjar han sin position för att utöva makt, han använder hierarkimetoden. 

Vilket han även gör gentemot sina underhuggare hyenorna. Prins Hans använder 

komplimangsmetoden då han lockar och smickrar prinsessan Anna genom 

komplimanger, men komplimangerna har en dold konsekvens. I Prins Hans fall är den 



  
 

43 

dolda konsekvensen att han inte alls är kär i Anna utan enbart är ute efter hennes kärlek 

för att nå till tronen.  
 

4.6.1 Analys makt och härskarteknik     

Härskarteknikerna används som sagt av alla våra antagonister, både kvinnliga och 

manliga. Det finns ingen härskarteknik som används av endast det ena könet. Vi menar 

därför att makt skapas genom hur antagonisterna agerar. Vilket kan knytas till Foucaults 

syn på makt som något konstruerat av oss människor, genom våra interaktioner och 

relationer (Månson 2010). Foucault menar också att makt inte är en egenskap (Månson 

2010), eftersom det inte är en egenskap kan makt därmed inte tillskrivas till en specifik 

stereotypisk könsrolls egenskaper (Hinton & Nordfeldt 2003). Vi ser heller inga tydliga 

mönster på att kvinnorna är mer passiva i sin utövning av härskarteknikerna eller att 

männen är mer aktiva vid sin utövning av dessa tekniker, egenskaper som ses som 

stereotypiskt för respektive kön (Hinton & Nordfeldt 2003). Vilket ytterligare styrker att 

makt inte används på olika sätt beroende på om det är en kvinna eller man som utövar 

makten. 
 

4.7 Arketyper 

Cruella De Vil har i början av filmen visat stort intresse för dalmatinervalparna som 

hennes väninna Anita och hennes mans Rogers hundar väntar. När hundarna sedan fötts 

försöker Cruella De Vil köpa valparna men misslyckas då Roger och Anita vill behålla 

dem själva. Cruella De Vil anlitar därför två tjuvar som stjäl valparna, valparna ska 

nämligen bli en ny pälskappa till Cruella De Vil. När Cruella De Vil läser i tidningen 

om valpstölden ringer hon Roger och Anita för att beklaga sig över hur hemskt det 

måste vara för dem att valparna är stulna, även om det är hon själv som beordrat sina 

medhjälpare att utföra handlingen. 
 

Valparna som blivit kidnappade av Cruella De Vils medhjälpare rymmer med hjälp av 

en katt som fått information om kidnappningen. Cruella De Vil tar då saken i egna 

händer och kör runt med sin bil tillsammans med sina medhjälpare för att leta reda på 

hundarna och föra dem tillbaka till huset där de sedan ska bli till en pälskappa. 
 

Scar har fått med sig lejonungen och sin brorson Simba ner för en ravin där han sedan 

lämnas ensam. Scars medhjälpare de tre hyenorna, har beordrats av Scar att jagar en 
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hjord gnuer ned i ravinen för att dessa ska trampa ihjäl Simba. Scar springer till sin bror 

Mufasa för att berätta och varna honom om att Simba är i fara. Scar och Mufasa 

springer tillsammans bort till ravinen för att rädda Simba från att bli ihjältrampad av 

gnuerna. Mufasa lyckas rädda sin son och ta honom bort från faran. Men på grund av 

Scar faller Mufasa från en klippavsats mot marken och blir nedtrampad av gnuerna och 

avlider. Scar och Simba möts upp vid Mufasas livlösa kropp. Scar talar då om för 

Simba att det är hans fel att Mustafa är död. Simba frågar då Scar om råd vad han ska 

göra och blir då tillsagd att han ska rymma och aldrig komma tillbaka. Hyenorna får då i 

uppdrag att jaga Simba och döda honom, vilket de misslyckas med och Simba 

försvinner in i horisonten. 
 

4.7.1 Analys arketyper  

Cruella De Vill är här exempel för hur arketyper kommuniceras hos våra kvinnliga 

skurkar. Vid konnotation av filmerna fann vi att alla kvinnliga skurkar använder sig av 

Modersarketypen genom positiva och negativa egenskaper samt använder sig av 

prosocialt beteende för egen vinning. Modersarketypen med positiva egenskaper visas 

genom omsorg och sympati för protagonisterna och dem som deras onda handling 

drabbat. Genom att visa omsorg, sympati och prosocialt beteende försvinner 

misstankarna bort från dem själva (Padilla-Walker 2013). Exempel på detta är när 

Cruella De Vil ringer dalmatinervalparnas ägare och förklarar hur hemskt det måste 

vara för dem att de är stulna, även om det är hon själv som beordrat sina medhjälpare att 

utföra handlingen. Modersarketypens negativa egenskaper är att vara hemlighetsfull, 

gåtfull samt dölja saker för protagonisten (Wulff 1993). Exempel på detta ser vi bland 

annat hos Cruella De vil då hon är gåtfull och undanhåller anledningen till varför hon 

vill köpa valparna för Anita och Roger. Den onda drottningen, Sjöhäxan Ursula och 

Gothel använder sig av magi vilket vi under konnoteringen drog paralleller till häxor, 

därmed kopplas även denna egenskap till Modersarketypen då häxan symboliserar en 

negativ Modersarketyp (Wulff 1993).  
 

Scar är här exempel för hur våra arketyper kommuniceras hos våra manliga skurkar. Vi 

fann vid vår konnotation även att alla de manliga skurkarna använder sig av arketypen 

Den gamle Vise och av prosocialt beteende för egen vinning. Exempel på användningen 

av arketypen Den gamle Vise ser vi hos Scar då han genom sina illasinnade 

personlighetsdrag lurar protagonisten Simba att han är god och hjälpsam. Han lurar 
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även Mufasa att tro han är godhjärtat som meddelar honom att Simba är i fara trots att 

det är Scar själv som försatt Simba i fara. Genom att visa sig hjälpsam och välmenande 

när han springer för att varna Mufasa att Simba är i fara använder Scar sig av prosocialt 

beteende då han har bakomliggande dolda motiv kring handlingen. Som sagt 

förekommer arketyper hos både kvinnliga och manliga skurkar. Dock förekommer inte 

Anima hos männen i samma utsträckning som Animus förekommer hos kvinnorna. 

Exempel på detta ser vi hos Scar, arketypen Anima är mindre dominant hos Scar då 

Anima står för bland annat egenskapen godhet. Scar skulle till exempel kunna ta Simba 

under sitt beskydd och lära honom allt han kan för att sedan styra och bli kung tills den 

dagen Simba är tillräckligt gammal för att själv blir kung och sedan styra indirekt 

genom honom. Scar väljer istället att jaga iväg honom till en säker död.  
 

Parallellt till användningen av Animus och Anima (Wulff 1993) är som tidigare nämnt 

att kvinnan ses som det passiva könet och mannen som det aktiva (Hinton & Nordfeldt 

2003). En föreställning som bekräftas i den tidigare studien Maskulinitet och femininitet 

(Hofstede 1998), där kvinnorna och männen fick presentera först sin självbild och sedan 

sin idealbild. Studiens resultat visar att självbilden stämde överens med denna 

stereotypa syn på könen som nämns ovan. Kvinnorna såg sig själva som mer passiva 

medan männen såg sig som mer aktiva (Hofstede 1998). Den manliga idealbilden var 

enligt studien att vara ännu mer aktiv (Hofstede 1998), vi drar en parallell från studiens 

resultat till våra manliga skurkars anammande av arketypen Anima (Wulff 1993). Vi 

menar därför att det är logiskt att våra manliga antagonister inte är motiverade till att ta 

sig an sin feminina sida, Anima (Wulff 1993) eftersom idealbilden är att bli mer aktiv, 

som är stereotypt för det manliga könet inte passiv, som är stereotypt för det kvinnliga 

könet (Hinton & Nordfeldt 2003).  
 

Kvinnorna tar som nämnt i större utsträckning än männen sig an sin Animus, det 

maskulina dragen i det kvinnliga könet (Wulff 1993). Exempel på detta ser vi när 

Cruella De Vil försöker leta reda på hundarna då hon anammar hon sin Animus genom 

att hon aktivt tar saken i egna händer för att finna hundarna igen istället för att låta 

någon annan göra det åt henne. Detta kopplar vi också till studien maskulinitet och 

femininitet vars resultat visade att även kvinnornas idealbild var att bli mer aktiva 

(Hofstede 1993). I enlighet med studiens resultat, att det är att vara mer aktiv som är 

idealet blir därför kvinnorna mer motiverade till att anamma sin Animus, sin manliga 
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sida i ett försök att uppnå idealbilden som mer aktiv eftersom stereotypen är att män 

tillhör det aktiva könet (Hinton & Nordfeldt 2003). 
 

4.8 Stämning  

Samtliga scener som Styvmodern från Cinderella är med i gestaltas hon med en känsla 

av mörker och mystik. Vi får se Askungen gå in i hennes sovrum för att servera frukost 

på sängen. Det är mörkt i rummet och det lilla ljus som tränger fram är ljuset ifrån 

dörröppningen där Askungen står. Dit där ljuset når sitter Styvmodern på sin säng i 

väntan på sin frukost. I andra sammanhang som Styvmodern syns markeras hennes 

skuggor tydligare och mörkare än andras till exempel protagonisten. Vi ser även att det 

finns ett mörker runt Styvmodern som inte finns hos Askungen. Detta mörker kan vara 

mörkare färger på kläder och att omgivningen blir mörkare och mindre solig när 

Styvmodern gestaltas. I Cinderella sjunger Askungen, styvsystrarna och mössen men 

aldrig Styvmodern. Det musikala vi kan se Styvmodern göra är att spela piano när 

hennes döttrar sjunger och spelar tvärflöjt. Däremot spelas det dova toner när 

Styvmodern är i bild och gör eller ska göra sina onda handlingar, till exempel låsa in 

Askungen för att förhindra henne till att prova glasskon som hon tappat på balen kvällen 

innan. 
 

Dr. Facilier är en Voodooman som bor i en mörk gränd i staden New Orleans. Han är 

mästare över skuggorna och har kontakter in i den andra sidan. När Dr. Facilier visas i 

filmen har han en stor svart skugga som lever sitt egna liv. Den skattar högt och hjälper 

Dr. Facilier att fånga sina potentiella offer. Färgerna runt honom och i omgivningen där 

han befinner sig är dova och mörka. Vi kan beskriva det som ett skuggliknande filter. 

Musiken i filmen är glad och jazzig när protagonisten syns eller sjunger. När Dr. 

Facilier sjunger vilket han gör när han lurat in Prins Naveen och hans betjänt in i hans 

gränd. Där sjunger han om hur lyckliga dem två kommer bli om de följer hans magi. 

Prins Naveen kommer bli rik och betjänten kommer sluta arbeta för någon annan 

sjunger han i en mörk jazzig stämma till taktfull, upptrappad och jazzig musik.  
 

Gemensamt för alla skurkar är att samtliga ”filmas” underifrån, genom det så kallade 

grodperspektivet (Koblanck & Westberg, 2003).  
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4.8.1 Analys stämning 

Styvmodern representerar här hur stämningen är kring våra kvinnliga skurkar. Vid 

konnotationen fann vi att Disneys animerade skurkar, både kvinnor och män gestaltas 

med en känsla av mörker och mystik. När skurkarna är i bild finns det ett skuggliknande 

filter framför dem som ger oss tittare en känsla av mörker och ondska. Skurkarna, både 

kvinnliga och manliga, är omgivna av mörka, kalla och dova färger jämfört med de 

ljusare och varmare färger som visas när protagonisten är i bild. Skuggorna är även 

något som markeras tydligare samt är mörkare och betydligt större hos antagonisterna 

än hos protagonisterna, både från dem själva och från omgivningen de befinner sig i. 

Däremot finns det ingen skillnad mellan männens och kvinnornas skuggor gällande färg 

eller storlek. 
 

Dr. Facilier representerar här hur stämningen är kring våra manliga skurkar. Bland de 

manliga skurkarna är det endast Edgar som inte sjunger i en egen scen. Dr. Facilier har 

en mörk jazzig bakgrundsmusik till när han sjunger. Jafar sjunger när han avslöjar 

Aladdins hemlighet och blir Sultan över Agrabah. Prins Hans sjunger tillsammans med 

Anna för att förföra henne. Scar har en scen hos sina medhjälpare, hyenorna där han 

sjunger om hur han ska ta över lejonriket från sin bror. Vid just denna scen när Scar 

sjunger så är musiken väldigt mörk. Hyenorna marscherar och skanderar slagord i 

samklang. Vid konnotationen av just denna scen gjorde vi kopplingar till ett 

diktatursamhälle. Att Scar står högt upp på en klippa och ryter och beordrar ner mot 

massorna av hyenor tyder vi som en symbol för diktatur. 
 

Musiken i Disneys filmer är ofta glad och ljus, men när skurkarna är i bild förändras 

musiken helt. Musiken blir mörkare i tonerna och vi konnoterar en känsla av kraftfullhet 

och hotfullhet i melodin. Melodin är även mer upptrappad när de manliga och kvinnliga 

antagonisterna syns än när protagonisterna syns. Bakgrundsmusiken känns enligt vår 

konnotation som index för att något olycksbådande eller att någon ond ska träda fram.  
 

Alla skurkars stämning presenteras likadant oavsett man eller kvinna. Vi tolkar därför 

att det finns givna strukturer för hur stämningen bör kommuniceras när man vill påvisa 

att någon karaktär är ond. Denna struktur är fri från dikotomin, man och kvinna. Det 

kan även ses som en symbol för ondska att någon lurar i mörkret. Detta kan kopplas till 

ontologisk trygghet (Månson 2010). Denna kommunikation av var ondska befinner sig 

och hur omgivningen kring en ondskefull karaktär är får oss att uppfatta att ondska är 



  
 

48 

något som vi lätt kan se för att det finns en tydlig symbol för ondskan och därmed blir 

den även lätt att undvika. Denna symbol agerar som en stereotyp för vad ondska är. 

Vilket behövs för att vi ska få stabilitet och tydligt kunna urskilja vem som är god och 

vem som är ond i fiktionens värld. Bilden som kommuniceras av gott och ont i filmerna 

är en tydligare bild än den godhet och ondska vi möter i verkligheten. kommunikationen 

av stämningen kring våra antagonister fungerar därför som en metonymi för ondska. 

Denna tydliga bild hjälper oss människor att skapa grundläggande föreställningar kring 

vad som är gott och vad som är ont. Denna tydliga föreställning kan vi sedan använda 

oss av för att navigera i den betydligt mindre tydliga verklighet vi lever i. Det är denna 

navigeringshjälp som bidrar till en ontologisk trygghet (Månson 2010). Det mörker som 

används regelbundet i Disneys animerade filmer runt om kring antagonisten kan även 

vara en metafor för skurkens mörka inre då mörkret är ett återkommande fenomen i 

filmerna.  
 

Samtliga antagonister kommuniceras ur grodperspektivet. Vid konnotation fann vi att 

denna vinkel ingiver antagonisten makt och en känsla av överlägsenhet gentemot dels 

tittarna och dels protagonisten. Det faktum att både kvinnliga och manliga skurkar 

kommuniceras ur samma vinkel, en vinkel som är kopplad till hur maktfull personen 

framstår kan återkopplas till hur skurkarna faktiskt utövar makt. Vi fann att alla skurkar 

använder sig av alla typer av härskartekniker samt att makt är något som uppstår från 

skurkarnas interaktioner och relationer och inte enbart en egenskap som en person kan 

besitta (Månson 2010). Denna syn på makt och utövandet av makt betyder att makt inte 

är mer eller mindre tillgängligt för ett specifikt kön, vilket även framstår då båda kön 

kommuniceras ur likadan maktingivande vinkel. 
 

4.9 Hur kvinnliga och manliga skurkar kommuniceras 

Genom vår analys av antagonisterna i Disneys animerade filmer har vi kommit fram till 

att de kommuniceras och skiljer sig åt genom användning av stereotypa könsroller. 

Tydliga tecken på detta ser vi på flera ställen. Vad beträffar våra skurkars kläder så 

byter kvinnorna kläder oftare än männen och visar därmed att dem är måna om sitt yttre 

vilket kan konnoteras till att kvinnan ses som passiv (Hinton & Nordfeldt 2003) och 

därmed är det passiva objektet som ska bli studerat. Det är därför av vikt för kvinnorna 

att se bra ut. Vi ser även flera indikatorer på att kvinnorna vårdar sitt yttre i betydligt 

större utsträckning än männen i hur skurkarnas utseende kommuniceras. Kvinnorna 



  
 

49 

visar också mer negativ inställning till ålderstecken än vad männen gör. Då kvinnornas 

ålderstecken kommenteras både av dem själva och av andra i filmerna samt att 

kvinnorna försöker dölja dessa tecken genom smink och ansiktsmasker. Detta tyder 

återigen på att kvinnorna bör vara måna om sitt yttre och vårda det i egenskap av objekt, 

som kopplas till stereotypa könsroller där kvinnan ses som passiv. Vad beträffar våra 

manliga skurkar så använder dem kläder som visar vilken ställning eller roll de har i 

samhället. Männens kläder indikerar även på någon form av yrke. Vilket i sin tur 

indikerar på att de har en aktiv roll i samhället, detta är saker som kan knytas till den 

stereotypa könsrollen då män ses som mer aktiva och ambitiösa (Hinton & Nordfeldt 

2003). 
 

Skurkarnas motiv och handlingar visar på tydliga skillnader mellan manliga och 

kvinnliga motiv samt hur de genomför sina handlingar. Kvinnornas motiv och drivande 

kraft bakom ondskan är ofta kopplat till känslor; avundsjuka, hämnd eller begär att ha 

materiella statusprylar. Detta går i linje med den stereotypa bilden av kvinnan som mer 

emotionell än mannen. Motiv och drivande kraft bakom männens handlingar är begär 

efter makt eller pengar. Dessa motiv är enligt vår konnotation betydligt mer ambitiösa 

än vad kvinnornas motiv är i många fall. Vilket stämmer in på Hinton & Nordfeldt 

(2003) beskrivning av den stereotypa könsrollen av mannen som mer ambitiös och mer 

självsäker än kvinnan. Männen genomför i första hand sina gärningar själv vilket 

återigen visar på den stereotypa könsrollen där mannen ses som aktiv och självsäker. 

Det är först när deras plan inte går som planerat som männen tar till hjälp för att 

genomföra planen, hjälpen tas alltid av män. Kvinnorna genomför däremot alltid sina 

handlingar genom att ta hjälp av män i första hand, vilket tyder på att den stereotypa 

könsrollen av kvinnan som passiv närvarande. Det är först när deras medhjälpare 

misslyckas som de tar saken i egna händer och därmed blir mer aktiva. Paralleller till 

arketypen Animus syns tydligt här då kvinnorna genom att ta handlingen i egna händer 

anammar sin maskulina sida genom att blir mer aktiva som är den manliga stereotypa 

könsrollen (Wulff 1993). Kopplingar från detta kan även dras till tidigare studien kring 

självbild och idealbild där kvinnornas självbild var mer passiv än männens men deras 

idealbild var att bli mer aktiv (Hofstede 1998). Samma studie visade även att männens 

självbild var aktiv och deras idealbild var att bli ännu mer aktiv (Hofstede 1998). Med 

denna studies resultat som grund förklaras varför våra manliga skurkar inte anammar 

sin Anima som är den feminina sidan av det manliga könet (Wulff 1993). Våra manliga 
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antagonisters idealbild är att förstärka den stereotypa manliga könsrollen av att mannen 

är aktiv (Hinton & Nordfeldt 2003). Därför är det inte lika självklart för männen att 

anamma sin feminina sida, det vill säga Anima, då den kvinnliga stereotypa könsrollen 

är att kvinnan är passiv (Hinton & Nordfeldt) vilket går emot deras idealbild av att bli 

mer aktiva.  
 

När det kommer till makt och härskartekniker samt stämning görs inga skillnader 

beroende på vilket kön antagonisten har. Alla våra skurkar använder sig av samtliga 

härskartekniker; hierarkimetoden, komplimangsmetoden samt projiceringsmetoden 

(Bergqvist 2007), när de utövar makt. Ingen teknik är utesluten för något av könen. 

Eftersom makt inte är en egenskap utan något som uppkommer via människors 

interaktioner och relationer (Månson 2010) kan inte heller makt tillskrivas som 

egenskap för en viss stereotyp könsroll. Stämningen kring våra skurkar är också sig lik 

oavsett vilket kön det är på skurken som kommuniceras. Detta beror enligt vår analys på 

hur normen för hur ondska ska gestaltas är skapad inom vår sociala struktur. Eftersom 

strukturer skapas och återskapas genom människors beteenden och upprepningar av 

dessa beteenden (Månson 2010) har vi människor skapat en tydlig bild för vad vi 

uppfattar som indikation på ondska. Denna tydliga bild av mörka skuggor, dov och 

orosbådande musik samt en kameravinkel som ingiver makt är hur vi känner igen att 

någon är ond. Därför används denna tydliga bild för att kommunicera att någon är ond 

för att vi ska få något tydligt att förhålla oss till, en tydlig stereotyp av vad ondska är, då 

det i vår senmoderna värld (Falkheimer 2007) inte är lika tydlig vem som är ond och 

vem som är god. Denna tydliga stereotyp används då för att vi ska känna en ontologisk 

trygghet (Falkheimer 2007) i att veta vad ondska är. 
 

Som presenterats ovan bidrar Disney till att återskapa och repetera existerande 

strukturer där stereotypa könsroller ingår i strukturen. I enlighet med 

struktureringsteorin (Månson 2010, Falkheimer 2007) medför detta att dessa bilder av 

män och kvinnor på ett eller annat vis förblir normen, vad man ska förhålla sig till och 

därmed bidrar Disney till en skev bild av könens olika förmågor enligt ett upplyst 

genusperspektiv. 
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5 Slutdiskussion, reflektion och förslag till framtida 

forskning 
I detta kapitel diskuterar vi vårt resultat som presenterats i föregående kapitel både 

genom vår valda teoretiska referensram samt genom våra egna tankar. Detta med 

utgångspunkt i våra underfrågor till forskningsfrågan. Slutligen i diskussionen så 

besvaras vår forskningsfråga. Vidare presenteras en reflektion av studien 

samt förslag till framtida forskning. 

______________________________________________________________________ 
 

5.1 Slutdiskussion 

Tidigt i vår uppsatsprocess beslutade vi oss för att undersöka hur manliga och kvinnliga 

karaktärer kommunicerades i filmer riktade till barn. Vidare valde vi att fokusera på 

skurkarna eftersom flera studier kring berättelsers hjältar redan gjorts. Vi funderade inte 

särskilt länge på vilket företag som producerar barnfilmer vi ville använda oss av. Ett 

företag stack sedan vår barndom ut lite extra, Disney. I egenskap av att vara ett av 

världens största mediekonglomerat och en av dem främsta när det kommer till animerad 

film blev valet av undersökningsföremål ytterligare mer självklart. Vi gick in i denna 

uppsats med föreställningen att Disney inte hade kunnat bli så stora som de faktiskt är 

utan att visa en stor medvetenhet kring en rad olika frågor, däribland genusfrågan. Efter 

vår genomförda studie har vi fått en annan uppfattning då vi vid vår analys hittade flera 

saker som tyder på att stereotypa könsroller samt att kvinnliga och manliga skurkar 

kommuniceras olika finns närvarande i alla tolv av de filmer vi studerat. 
 

Våra kvinnliga skurkar kommuniceras som mer passiva än männen som kommuniceras 

som mer aktiva, två egenskaper som stämmer tydligt överens med de stereotypa 

könsroller som vi presenterat i vår teoretiska referensram (Hirdman & Nordfeldt 2003). 

Vidare kommuniceras de kvinnliga skurkarnas personligheter som mer 

omhändertagande och de visar tydliga tecken på att vara känslosamma, vilket återigen 

stämmer in på den stereotypa kvinnliga könsrollen (Hinton & Nordfeldt 2003).  De 

manliga skurkarnas personligheter kommuniceras däremot som ambitiösa och 

självsäkra samt att de visar inga tecken till att vara känslosamma snarare målinriktade 

och oberörda som även det stämmer väl överens med den stereotypa manliga könsrollen 

(Hinton & Nordfeldt 2003). 
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En annan skillnad som tydligt framträdde under vår analys av filmerna var våra 

antagonisters inställning till att åldras. Våra manliga skurkar visar väldigt få tecken på 

åldrande, de visas heller aldrig att någon av männen vårdar eller synar sitt yttre. Medan 

våra kvinnliga skurkar kan ses vårda sitt yttre samt visa missnöje över dem tecken till 

åldrande som syns, vilka är betydligt fler hos kvinnorna än hos männen. Detta är något 

vi har kopplat återigen till kvinnans roll som passiv, det vill säga hennes roll som objekt 

och mannens roll som aktiv, det vill säga hans roll som den som objektifierar (Hinton & 

Nordfeldt 2003). Det blir betydligt viktigare för kvinnorna att se bra ut och behålla sin 

skönhet då deras uppgift är att bli observerad.  
 

Våra manliga antagonister genomför sina onda gärningar själva i första hand, när de 

tvingas ta hjälp tas denna hjälp av andra män, vilket visar upp en bild av mannen som 

den handlingskraftige. Våra kvinnliga antagonister tar i första hand hjälp av män för att 

genomföra sina onda gärningar och förblir återigen fast i rollen som passiv. När man 

sätter dessa två mönster i kontrast mot varandra framstår det enligt oss som att 

kvinnorna inte klarar sig utan männen, medan männen klarar sig utmärkt utan 

kvinnorna. Motivet bakom dessa gärningar är nästa sak som skiljer mellan våra 

antagonister. Männens motiv handlar i sex fall av sex om makt och rikedom medan 

kvinnornas motiv snarare handlar om känslor. Känslor som avundsjuka, rädsla för att bli 

gammal, hämnd eller begär efter materiella ting. Återigen framstår männen som den 

ambitiösa med stora mål att nå medan kvinnan låter sina gärningar styras av sina 

känslor. Därmed förstärks den stereotypa könsrollen av kvinnan som emotionell och 

mannen som ambitiös (Hinton & Nordfeldt 2003) ytterligare.  
 

Även kläderna skiljer sig åt då männens kläder indikerar till deras ställning i samhället 

samt yrke medan kvinnornas kläder indikerar till deras ställning i samhället men inte till 

deras roll i samhället, det vill säga vilken funktion de fyller som vi likställer vid yrke. 

Detta menar vi visar på att männen är ambitiösa då de har någon form av karriär samt en 

aktiv roll i samhället. Kvinnornas kläder visar snarare på en passiv roll i samhället. 

Genom denna bild kommuniceras våra skurkar återigen i roller som är stereotypa för 

respektive kön (Hofstede 1998). 
 

Vid analysen av huruvida arketyper används i kommuniceringen av kvinnliga och 

manliga skurkar fann vi att alla Disneys karaktärer i någon mån kommuniceras med 
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hjälp av arketyper. Den tydligaste skillnaden vi fann var vid våra antagonisters 

anammande av Animus och Anima (Wulff 1993). Våra kvinnliga skurkar anammar i 

mycket större utsträckning sin Animus än vad männen anammar sin Anima, det vill säga 

de maskulina egenskaperna hos det kvinnliga könet respektive de feminina 

egenskaperna hos det manliga könet (Wulff 1993). Detta menar vi kan knytas till 

studien kring självbild och idealbild som presenterats i vår teoretiska referensram. I 

studien framkom att den kvinnliga självbilden var mer passiv än den manliga 

självbilden som var aktiv. Idealbilden var dock densamma för både män och kvinnor att 

bli mer aktiva (Hofstede 1998). Drar man studiens resultat till uppfattningen av 

stereotypa könsroller där kvinnan ses som passiv och mannen som aktiv (Hinton & 

Nordfeldt 2003) blir det därför mer motiverat för kvinnorna att anamma sin Animus än 

för männen att anamma sin Anima. Detta för att kvinnornas idealbild är att bli mer 

aktiva något som går i linje med den stereotypa manliga könsrollen (Hofstede 1998). 

Därigenom drar vi slutsatsen att anamma sin Animus är en väg för kvinnorna att uppnå 

denna idealbild. Medan männens idealbild av att bli mer aktiva inte stämmer in på den 

stereotypa kvinnliga könsrollen där kvinnan ses som passiv (Hofstede 1998). Därmed är 

inte att anamma sin Anima en väg för dem att uppnå sin idealbild. 
 

Men allt i vår studie visar inte bara på skillnader baserat på stereotypa könsroller. Vi 

fann även en del likheter framförallt när det kommer till hur antagonisterna utövar makt 

samt vilken stämning som kommuniceras kring antagonisterna. Alla tre härskartekniker 

vi presenterat i vår teoretiska referensram förekommer hos alla våra antagonister oavsett 

kön. Vilket tyder på att Foucaults föreställning av makt som något som uppstår genom 

interaktioner snarare än makt som en egenskap någon kan besitta stämmer (Månson 

2010). Vad beträffar stämningen kring våra skurkar så menar vi att det i vår sociala 

struktur finns en bestämd bild för hur ondska ska porträtteras. Denna bild har blivit 

skapad av oss människor genom att vi repeterat just denna framställning och därmed 

skapat denna struktur (Falkheimer 2007). Den dova musiken, mörka färgerna och mörka 

skuggorna som omger våra antagonister har blivit till en metonymi för vad ondska är 

och var ondska befinner sig.  
 

Avslutningsvis i denna diskussion vill vi redogöra för vår forskningsfråga samt vilka 

konsekvenser svaret på denna har. 

- Hur kommuniceras manliga samt kvinnliga skurkar i Disneys animerade filmer ur ett 

genusperspektiv? 
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Vi menar att Disneys manliga samt kvinnliga skurkar kommuniceras på ett 

könsstereotypiskt sätt. Vilket bidrar till att återskapa strukturer där stereotypa könsroller 

är normen. Detta sker genom Disneys repetition av handlingar, det vill säga Disneys 

repeterande kommunikation av kvinnan som passiv, emotionell och omhändertagande 

samt kommunikation av mannen som aktiv, ambitiös och självsäker. Eftersom 

strukturer skapas och återskapas genom repetition av individers handlingar (Falkheimer 

2007) leder detta till att existerande strukturer där stereotypa könsroller är normen 

återskapas i Disneys animerade filmer. Vilket i sin tur leder till att strukturerna inte 

förändras och de kvinnliga skurkarna förblir passiva, emotionella och omhändertagande 

samt att de manliga skurkarna förblir aktiva, ambitiösa och självsäkra.  
 

Dock tror vi att denna stereotypa bild finns närvarande i Disneys filmer delvis för att vi 

människor ska få något att förhålla oss till vår snabbt föränderliga senmoderna värld 

(Falkheimer 2007). Genom att vi har dessa stereotyper får vi en klar och tydlig bild av 

vad som är manlig och kvinnlig ondska, denna klara bild skänker oss därmed en 

ontologisk trygghet (Månson 2010) i att veta vad manlig och kvinnlig ondska är. 
 

5.2 Reflektion 

Under vår studie har vi varit med om en resa genom Disneys animerade sagovärldar. Vi 

har haft upp- och nedgångar med det har mestadels varit intressant och en lärorik tid. 

Eftersom vi har en induktiv ansats spenderade vi mycket tid med vårt empiriska 

material, det vill säga filmerna. Vi valde att titta på tolv filmer och genomföra två typer 

av analyser på dessa. Vilket resulterade i en mycket stor mängd empiri. När det kom till 

att analysera all denna empiri mötte vi en hel del svårigheter i att strukturera upp denna 

utan att ge ett rörigt intryck. Kanske hade det varit bättre att använda oss av ett mindre 

antal filmer då vi kände av en viss empirisk mättnad. Detta är några funderingar vi haft 

efter genomförandet. Men vi menar trots dessa svårigheter att de tolv filmerna vi har 

använt har varit nödvändiga för att kunna påvisa att dem mönster vi funnit faktiskt 

återfinns i flera av Disneys filmer, något vi inte skulle kunnat göra i samma utsträckning 

om vi bara använt oss av till exempel sex filmer. 
 

Under vårt arbete med vår analys ger vi även oss själva kritik på den uppdelningen i 

manligt och kvinnligt vi har använt oss av. Då vi insett att vi faktiskt bidrar till att 

förstärka dikotomin genom denna uppdelning. Som Connell (2009) skriver går det inte 
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att dela in mänskligt liv i två skilda fält om inga tydliga skillnader syns. Det hela är 

betydligt mer komplext än uppdelat i två delar (Connell 2009). Dock hävdar vi att 

genom denna uppdelning blir det en överskådlig och tydlig analys av det material vi 

samlat in. 
 

När vi skulle börja vår resa gick vi båda två in med förutfattade meningar kring hur 

skurkarna kommunicerades. Vi fick mycket respons av andra vi talade med om detta 

och vi insåg att många redan hade samma förutfattade meningar om onda kvinnor och 

onda män. Många trodde att de kvinnliga skurkarna var fula häxor som tillagade en 

giftig soppa i en kittel över spisen och att männen var ensamma och bittra. Men vårt 

resultat visar på något helt annat, en ond kvinna behöver inte vara en häxa och en ond 

man behöver inte vara någon som är ensam och bitter. Vi insåg att dessa förutfattade 

meningar kan ha påverkat oss vid vår formulering av forskningsfråga fram till dess att 

vi började analysera filmerna genom den narrativa och semiotiska metoden samt genom 

våra teorier.  
 

5.3 Förslag till framtida forskning 

I vår studie har vi analyserat hur Disneys animerade kvinnliga och manliga skurkar 

kommuniceras i förhållande till varandra ur ett genusperspektiv. Denna uppdelning i 

manligt och kvinnligt kan som vi presenterat ovan ha varit en bidragande faktor i att 

fasthålla denna dikotomi. Vi nämner även att denna uppdelning kan vara svår att göra 

då inga tydliga skillnader syns. Därför skulle det vara av intresse att göra en liknande 

studie utan uppdelningen i manligt och kvinnligt. Detta för att även tydligt se hur 

manliga skurkar skiljer sig från varandra samt hur kvinnliga skurkar skiljer sig från 

varandra.  

Vidare menar vi att det skulle vara intressant att studera Disney över tid. Att följa 

utvecklingen från Disneys tidigaste verk till de allra senaste för att se om 

genusmedvetenheten har utvecklats över tid, då detta inte går att urskilja ur vår studie.   
 

I vår undersökning har vi tittat på tolv av Disneys originalutgåvor på engelska. Detta 

gjorde vi för att undvika kulturella skillnader som kan ha uppkommit vid översättningen 

av filmerna. Detta fick oss även att fundera på vad dessa skillnader skulle kunna vara, vi 

tror därför det skulle vara intressant att göra en studie där originalutgåvorna på engelska 

jämfördes med till exempel de svenska utgåvorna för att se om några kulturella 
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skillnader är synliga. Det skulle enligt oss även vara intressant att titta på om Disneys 

kommunikation av ondska skiljer sig från hur andra kommunicerar ondska. En 

jämförande studie av Disneys skurkar med till exempel Astrid Lindgrens eller Universal 

Pictures skurkar tror vi skulle visa på intressanta resultat. 
 

Ytterligare förslag till framtida forskning kan även vara att bredda studien. Att replikera 

vår studie men att inkludera ytterligare ett element och tolka det från barns synvinkel 

genom att använda sig av intervjuer och fokusgrupper med barn. Detta för att se om den 

narrativa- och semiotiska analysen av filmerna stämmer överens med hur barn upplever 

filmerna. 
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