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Animated movies have had a big impact in the film business all over the world. A lot of 
these films are mainly produced for a younger audience, which leads to a greater 
responsibility to show a legitimate worldview. Children do not have the same ability of 
critical thinking as an adult, and that is why it is vital in such movies. In this study, we 
have examined the movies Kung Fu Panda and Mulan to see how the Chinese culture is 
represented, having in mind that the relation between East and West have been, and in 
some ways still are strained. We have examined whether there have been any post-
colonial elements such as cultural myths, orientalism, ethnocentrism and stereotypes, 
originated from the field of cultural studies. Based on a three dimensional analysis, we 
have looked at the films’ structure, the context and the socio-historical context. The 
study concluded that the Chinese culture is often represented in a somewhat 
stereotypical way and with symbols associated with Asia and its culture but the movies 
also includes certain Western elements. 
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1 Problembakgrund 
 

I det här avsnittet kommer vi att reda ut anledningen till varför denna studie har samhällelig 

relevans och att den fyller ett syfte. Avsnittet ligger till grund för hela studien och skapar en 

förståelse för det problem som finns. 

 

Tecknade filmer är knappast något nytt fenomen, redan 1937 kom Disneys första tecknade 

långfilm “Snövit och de sju dvärgarna”, som blev tilldelad en hedersoscar vid Oscarsgalan 

1939 för att den ansågs revolutionerande och att ha banat väg inom det nya området tecknad 

spelfilm (imdb.com 2015a). Sedan dess har det kommit oräkneliga tecknade och således 

animerade filmer som setts av miljonpublik världen över. Disneys “Lejonkungen” kom ut 

1994 och har blivit något av en klassiker. Filmen har beräknats spela in ungefär 40 miljoner 

dollar redan under första helgen den visades på biograferna i USA (imdb.com 2015b). 

Liknande siffror spelade även filmen “Shrek” in under sin öppningshelg 2001 (imdb.com 

2015c). Detta att jämföra med filmer som “Titanic” 1997, och “Forrest Gump” 1994 som 

spelade in ungefär hälften så mycket som de ovanstående (Imdb.com 2015d & 2015e). Det 

går alltså inte att underskatta de tecknade och animerade filmernas storhet och 

genomslagskraft.  

 

Oftast och främst riktar sig och tilltalas de här filmerna av en yngre publik. Något som inte 

heller är särskilt ovanligt är att den här typen av filmer utspelar sig i en annan kultur än den 

västerländska, även om det är ett västerländskt filmbolag som gjort filmen. Exempel på filmer 

som utspelar sig i en annan kultur än den västerländska är Mulan som kom ut 1998 och Kung 

Fu Panda som släpptes 2008. De här filmerna utspelar sig i Kina och den asiatiska kulturen 

och är de filmer vi kommer att utgå ifrån i vår studie. Giroux (1996), nämnd i Lacroix (2009) 

skriver om hur de animerade filmerna spelar en utbildande roll och att de hjälper barn att 

förstå mer om sig själva och världen i stort. Det är självklart väldigt bra om barnfilmer kan 

hjälpa till att bidra till en ökad förståelse för världen och även om sig själv. Dock kan det bli 

problematiskt om filmer med så stort ansvar, genomslagskraft och påverkan som främst riktar 

sig till barn inte alltid är så oskyldiga och “rena” som de verkar vara vid en första anblick.  
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Lindgren (2005) nämner att populärkulturen finns överallt i vår vardag, han menar vidare att 

den i allra högsta grad är med och formar våra känslor och attityder. Han sträcker sig så pass 

långt och menar att den är med och formar bitar av vår identitet och våra värderingar. Enligt 

en undersökning som är publicerad på statista.com från 2013 tittar en genomsnittlig amerikan 

på TV 293 minuter per dag. USA är enligt undersökningen det land som spenderar mest tid 

framför TV:n i världen. Vi menar att eftersom det konsumeras så pass mycket TV per dag är 

det viktigt att innehållet inte skapar felaktiga bilder av världen. 

 

Under nästan hela 1900-talet har det funnits en väldigt tydlig maktkamp eller kraftmätning 

mellan öst och väst, denna spänning har lett till många krig genom historien. 1941 inledde 

Hitler och Tyskland en offensiv mot Sovjetunionen i det som kommit att kallas för “Operation 

Barbarossa”, ett invasionsförsök som Stalin och Sovjet lyckades att krossa. Senare samma år 

skedde attacken från Japan mot Pearl Harbor. Under åren 1941 - 1945 rasade kriget i Stilla 

havet mellan USA och Japan. Kriget fick sitt slut sommaren 1945 i och med atombomberna 

som fälldes över Hiroshima och Nagasaki, då Japan kapitulerade. Åren 1955 - 1968 pågick 

det mycket omdiskuterade Vietnamkriget där USA var fast beslutna om att stoppa 

kommunismens framfart i Asien. Efter att ha spelat en huvudroll i det kalla kriget under 

många år föll Berlinmuren år 1989, vilket innebar slutet på det kommunistiska styret i Europa 

(Overy 2013).  

 

Relationen mellan öst och väst har alltså visat sig vara mycket komplicerad och bland annat 

Iwabuchi (2008) och Shaheen (2003) tar upp vilken betydelse orientalismen har i hur den 

västerländska populärkulturen skildrar öst. Något som vi funnit ofta förekommer i skildringar 

av öst är det spirituella, andliga och harmoniska. Det kan bero på det som Samovar, Porter, 

McDaniel & Roy (2013) skriver om de, i Kina, utbredda religionerna konfucianismen och 

taoismen. Där begrepp som ovan nämnda är centrala, men som för oss i väst kan framstå som 

något främmande. Att skapa en tanke om “de andra”, som det görs inom orientalismen, gör att 

allt det som väst inte är, blir öst. Detta kan bli problematiskt då stereotyper och fördomar 

uppstår. Samovar et al. (2013) menar att stereotyper och fördomar oftast kommer fram genom 

att det finns för lite kunskap om en viss etnisk grupp eller kultur. Författaren menar att 

etnocentrism är ett viktigt begrepp när det talas om stereotyper och visar att den egna kulturen 

är en utgångspunkt i jämförelse med andra. Samovar et al. (2013) menar att etnocentrism kan 

skapa problem i samhället då vi socialiseras in med det och det ligger undermedvetet hos oss.   
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Intressant är att ställa frågan om hur mycket orientalism som finns i barnfilmer. Finns det en 

missvisande bild av kulturen som skildras? Samovar et al. (2013) menar att etnocentrism finns 

inom varje människa i det undermedvetna och att det är oerhört svårt att undvika att skapa en 

etnocentrisk bild av världen. Med tanke på hur mycket TV vi tittar på varje dag och hur svårt 

det är för oss alla, inklusive producenterna, att skapa ett medieinnehåll som är fritt från 

etnocentrism och liknande värderingar som till exempel orientalism menar vi att det ligger ett 

ansvar på filmerna som görs att inte bidra till ökade klyftor eller lägga vikt vid olikheter. 
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2 Litteraturgranskning & Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring tidigare forskning som gjorts inom det område vi 

förhåller oss till, cultural studies samt populärkulturella studier. Den tidigare forskningen 

ligger till grund för hur vi senare skapat vårt syfte och vår frågeställning. Genom att 

undersöka vad som gjorts och vad som inte gjorts har vi kunnat skapa oss en bild av det vi vill 

göra. Vi kommer även att presentera vårt teoretiska ramverk och argumentera för varför de 

är relevanta för vår studie.  

 

 

2.1 Cultural studies 

Forskning som handlar om populärkultur av olika slag ligger inom fältet cultural studies. Det 

är ett fält som präglas i mångt och mycket av Stuart Halls texter. En annan viktig person som 

satt cultural studies-perspektivet på populärkulturen är John Storey. Han tar upp att studiet av 

film präglas, genom forskare som Gledhill, av det förnyade intresset av feminism som 

uppstod på 70- och 80-talet (Storey 2010). Det som dock är mer relevant för vår studie är 

snarare det postkoloniala som vi kommer till senare i detta kapitel. Storey (2010) skriver att 

cultural studies arbetar med att förklara begreppet kultur. Egentligen studeras allt som har 

blivit sagt och gjort. Han menar att kultur är hur vi lever och hur vi skapar mening och delar 

den med andra. Storey menar dock att den mesta forskningen som gjorts inom fältet har varit 

på populärkultur. Då vi också kommer att bedriva vår forskning inom populärkultur kan en 

relevant definition av begreppet populärkultur vara nödvändig.  

 

Lindgren (2005) menar att det är mycket svårt att definiera populärkultur. Begreppet i sig 

innehåller orden populär och kultur och detta är enligt ovan nämnda författare missvisande. 

Han menar att all kultur måste vara populär på något sätt, annars hade den inte funnits. Storey 

(2010) skriver att definitionen av populärkultur vilar på relationer till andra begrepp som till 

exempel finkultur eller folkkultur. Det är ett “tomt” begrepp som Lindgren (2005 s.32) 

uttrycker det, där sammanhanget är mycket viktigt för hur det definieras. Samma författare tar 

upp fyra definitioner; 1. Populärkultur är kultur som många uppskattar; 2. Populärkultur är 

annan kultur än finkultur; 3. Populärkultur är masskultur; 4. Populärkultur är folkkultur 

(Lindgren 2005 s. 33-34, 39, 44). Mot dessa definitioner kan vi konstatera att vårt material 
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därför bör innefattas av begreppet eller benämningen populärkultur, för att helt och hållet 

passa in i modellen.  

 

Det finns en mängd forskning inom ämnet populärkultur. Lindgren (2005) menar att varje text 

som studeras inom cultural studies är en del av en sociohistorisk kontext och feminism är en 

av kontexterna. Lindgren (2005) skriver att den könsdimensionen är tämligen autonom och att 

det är viktigt att ta med en etnicitetsdimension som en aspekt. Hall, Evans & Nixon (2013) 

skriver att representation präglas mycket av stereotyper och att det skapar en form av rasism. 

Vi håller helt med och tycker att det är en viktig aspekt som får med hur en hel etnisk grupp 

skildras. Det är med bakgrund av de etniska och kulturella skillnaderna som vårt val av 

material för studien därför har blivit Mulan och Kung Fu Panda. Det är två filmer som 

utspelar sig i forna Kina men är likväl gjorda under modern tid och ses därför av nutida 

människor. Filmernas primära målgrupp är barn och det är två filmer där skaparna är av 

västerländsk kultur (imdb.com 2015f & 2015g). Kan det på grund av detta ligga en 

undermedveten ton av orientalism eller etnocentrism? Finns det diskurser som påverkar sättet 

filmerna är gjorda på? För att kunna undersöka detta måste vi först gå igenom begreppen 

semiotik, representation och diskurs. 

 

2.1.1 Semiotik, representation och diskurs  

För att skapa en struktur i sättet vi angriper texterna på behöver vi diskutera kring semiotiken. 

Lindgren (2009) menar att semiotiken är ett begrepp Stuart Hall myntade och är sprunget ur 

Saussures strukturella språkvetenskap. Lindgren (2009) skriver att när populärkultur 

analyseras och när vi tar oss an en viss populärkulturell text är det viktigt att reda ut vad 

tecken verkligen är för något. Lindgren (2009) nämner att ett tecken består av två termer; 

uttryck och innehåll. Han menar att de är godtyckliga och att de inte går att separera. När 

olika tecken kombineras skapas det mening och det får en betydelse. När en text tolkas går 

den igenom två steg, det denotativa, alltså det som verkligen syns, samt det konnotativa, det 

subjektiva tolkningar som skapas från det denotativa steget. Beroende på hur tecken 

kombineras får de olika betydelse, men de förmedlar inte bara betydelser, utan de producerar 

dem också. Langue och parole spelar en central roll inom semiotiken menar Lindgren (2009) 

och han nämner att det handlar om språksystem och språkbruk. Inom semiotiken är det alltså 

viktigt att visa på hur saker och ting får en mening. Vad Lindgren (2009) menar är att det inte 

finns tecken som i sig självt skapar en mening utan det krävs kombinationer och relationer till 

andra tecken, det är på detta sätt som tecken skapar representationssystem.  
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Representation är ett nyckelbegrepp inom cultural studies, som myntades av Stuart Hall 

(Lindgren 2005). Hall et al. (2013) menar att representationer kan kokas ner till att beskrivas 

som det som förenar språk och mening med kultur. Dels handlar representation om att 

beskriva och dels om att symbolisera. Vissa egenskaper eller attribut symboliserar något 

större och mer komplext. Att glasögon på en person i skolmiljö exempelvis symboliserar en 

“nörd” eller “plugghäst”, är något som blivit bekant för tittaren. Det kan sägas vara en 

kulturell myt, alltså något som gör att tittaren enkelt förstår och känner igen. Myterna 

fungerar som ett slags språk och består av olika tecken eller byggstenar som i sin tur enbart 

kan leda till något meningsfullt för tittaren om de kombineras på ett visst sätt. Det krävs att vi 

kan ta till oss och förstå de mönster som finns innan vi kan ha en förståelse för varje enskild 

myt. Detta menar Lindgren (2009) kan jämföras med langue och parole. Han beskriver det 

som att det finns varierande uppsättningar av myter, inom dessa varierande uppsättningar 

finns det en mer likartad struktur. När vi väl förstår dessa mönster kan vi förstå en enskild 

myt. Etablerade och välbekanta stereotyper används ständigt i populärkultur för att 

symbolisera något. En beskrivning som alltså leder till en symbolisering (Lindgren 2005).  

 

Vi kan efter detta konstatera att en film, som är en typ av populärkulturell text, består av olika 

ordnande mönster, så kallade diskurser. När en tecknad eller animerad barn- och familjefilm 

produceras finns det alltid en diskurs som den rör sig inom, dels diskursen om filmens genre 

som enligt Lindgren (2005) kan förklaras som en kategorisering eller typbestämning. Han 

menar vidare att genre kan ses som en samling texter, eller i vårt fall filmer, som har liknande 

uppbyggnad och innehåll. Ovan nämna författare menar att begreppet genre handlar om olika 

texters relation till varandra. En definition är diskurs som samtal och uttryckandet av språk i 

någon mån. Språket genererar relationer mellan personer som pratar och dessa konversationer 

skapar diskurser, en ordnande struktur. Diskurser finns överallt i samhället, en diskurs kan till 

exempel finnas i språket och kommunikationen inom en viss typ av arbete. Vad som blir 

intressant är när två olika diskurser möts, när till exempel två helt olika institutioner möts. När 

två diskurser möts bildas det en helt ny diskurs. För en diskurs sker och skapas när någon 

person eller flera utgör någon form av kommunikation med varandra (Berglez 2010). 

Lindgren (2005) skriver att en ideologi är en typ av världsbild och ett sammanlänkat system, 

alltså kan vi dra slutsatsen att diskurser har sitt ursprung i ideologier. Ideologier formar våra 

uppfattningar av världen och hur vi betraktar samhället i stort. Ideologiska meningar kan 

skapa en viss dominerande ideologi, och detta kan göras omedvetet. Lacey (1998), nämnd i 
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Lindgren (2005 s.77) nämner att all kommunikation är strukturerad. Ideologiska skildringar är 

alltså inte oskyldiga utan det finns en tanke bakom dem, vare sig det är medvetet eller 

undermedvetet. Grunden för vår kommunikations uppbyggnad är ideologi. När diskurser 

analyseras är det således viktigt att ha med sig begreppet ideologi då det främst handlar om att 

det inte är något som visar eller återspeglar en faktisk verklighet, utan snarare handlar om hur 

vi formar den. 

 

En annan definition av diskurs som Berglez (2010) tar upp är diskurs som en institutionell 

kunskapsproduktion. Denna typ av diskurs är alltså hur en viss institution gör saker och 

varför, det vill säga lagar och regler. Institutioner som vetenskap och medier har en expertis 

inom var sitt område och genom att arbetssätten upprepats flera gånger skapar detta en 

diskurs. Alltså är en diskurs “[...]allt som sägs, skrivs och görs inom en institutionell sfär[...]” 

(Berglez 2010 s.272). Då vi ser animerade och tecknade filmer som en slags välgjord, 

underhållande och utbildande typ av produkt kan vi säga att detta också utgör en diskurs, 

animerade filmer utgör alltså en diskurs då det är en slags institution där det finns någon form 

av expertis. Genom att ett problem presenteras på ett visst sätt, genom en viss social 

verklighet skapar det en typ av diskurs som sedan, om den analyseras djupare, är beroende 

och influerad av många andra diskurser. En diskurs påverkas alltså av en mängd olika 

faktorer. I de filmer vi valt att analysera med bakgrund mot att de utspelar sig i en annan 

kultur än den västerländska, går det att se några postkoloniala strukturer i dem? Finns det 

några diskurser i filmerna som tyder på att filmerna även är inom den postkoloniala 

diskursen? 

 

 

2.2 Postkolonialism 

Lindgren (2005) skriver om kolonialism och hur den finns och lever kvar i populärkulturen. 

När kolonialismen lever kvar i populärkulturen brukar det kallas för postkolonialism menar 

Lindgren (2005). Han lyfter fram att det är viktigt att ha med sig att begreppet, eller 

benämningen “postcolonial cultural studies” är ett relativt vagt och amorft samlingsnamn. 

Han sammanfattar begreppet på följande vis: “[...] alla de kulturella texter som bidrar till att 

etablera västvärldens hegemoniska ställning - men också av de texter som “skriver tillbaka” 

för att ifrågasätta denna” (Lindgren 2005 s. 183). Om vi utgår från det han skriver, innehåller 

i stort sett all tidigare forskning vi läst, konstaterande om TV och filmers befästande av 



  
 

 8 

postkolonialism genom deras skildringar. Begreppet hegemoni syftar till dominans över 

exempelvis kultur, makten styr i stor utsträckning över förhållningssätt, attityder och normer i 

samhället (kultwatch.se 2015). Halls et al. (2013) begrepp om representation återkommer här 

och vi menar att den kulturella representationen i filmer som de vi valt kan vara postkolonialt 

färgade, genom producenternas undermedvetna värderingar. Iwabuchi (2008) skriver om hur 

Lost In Translation skildrar Tokyo som något mycket annorlunda och konstigt jämfört med 

det västerlänningar är vana vid, Shaheen (2003) skriver i sin studie om hur araber i 

Hollywoodfimer målas ut som riktigt elaka och hänsynslösa. Shah (2003) berättar i sin studie 

att asiater stereotypiseras för att väst ska behålla sin dominans över öst. Inom den genre av 

film som vi utgår från har Lacroix (2009) gjort en studie som handlar om hur kvinnor 

framställs och skildras i Disneyfilmer. I studien konstaterar han att filmerna framställer 

kvinnorna på ett orientalistiskt sätt, det vill säga att de skildrar kvinnorna som annorlunda, de 

är inte som kvinnor är i den västerländska kulturen. Med detta sagt, är det bara konstatera att 

just postkolonialism blir vid vår typ av studie blir i allra högsta grad relevant, eftersom vi vill 

bedriva forskning inom området för cultural studies och med fokus på skildringar av Kina och 

dess kultur i animerade barn/familjefilmer.  

 

Genom att globaliseringen ökar i världen blir det än mer intressant att studera postkolonialism 

ur ett populärkulturkulturellt perspektiv. Att förhålla sig till andra kulturer och människor har 

blivit en viktig del i våra liv. Jansson (2004) nämner att en av globaliseringens mest centrala 

drivkrafter är kommunikation. Inom studiet av kommunikation återfinns Lindgrens (2005) 

definition av cultural studies. Vi anser det därför intressant att kolla på Mulan och Kung Fu 

Panda, även om de utspelar sig i det gamla Kina, då de faktiskt är producerade på senare år.  

 

Postkolonialismen hör enligt oss ihop med etnocentrismen. Loomba (2005) beskriver 

postkolonialismen som ett sätt att sätta en stämpel på “de andra” som icke-västerländska och 

underlägsna. Men samtidigt är denna typ av kolonialism som lever kvar, viktig för att skapa 

en identitet. Ett viktigt begrepp som används när det studeras om västvärldens skildringar av 

“de andra”, det vill säga människor som inte tillhör västvärldens etniska grupp, är just 

etnocentrism. Det är ett begrepp som avser säga att den kultur som inte är ens egen är 

underlägsen. Samovar et al. (2013) skriver att etnocentrism innebär att använda sin egen 

kultur som utgångspunkt vid jämförelser med andra kulturer. Det är en naturlig del av 

människans identitet och skapar enligt ovan nämnda författare ofta stereotyper, fördomar och 

i vissa fall rasism. Det är här problemet ligger och som vi tar upp i problembakgrunden. 
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Mycket av spänningarna mellan öst och väst på senare år har varit i olikheterna. Ett annat 

begrepp som går hand i hand med postkolonialism och etnocentrism är något som kallas för 

orientalism, vi har nämnt begreppet innan men eftersom det har en så pass central roll i vår 

studie behöver den ett eget avsnitt för att förklaras. 

 

2.2.1 Orientalism 

Efter att ha läst tidigare studier om västvärldens sätt att framställa andra kulturer återkommer 

begreppet “orientalism” i flera av dem. Begreppet är starkt förknippat med Edward W. Said 

och han anses som grundaren av postkolonialismen genom boken Orientalism (Lindgren 

2005). Orientalism innebär studier som behandlar hur västvärlden framställer öst som “de 

andra” (Said 2003). Iwabuchi (2008) skriver i sin forskning om filmen Lost In Translation 

och hur den framställer staden Tokyo ur ett perspektiv som han anser vara orientalistiskt i den 

mening att de amerikanska karaktärerna upplever staden som väldigt annorlunda och 

högutvecklad. Iwabuchi (2008) menar vidare att filmen trycker på olikheterna mellan en 

modern västerländsk stad och det moderna Tokyo. Studien fokuserar väldigt mycket på staden 

och hur den nästan blir en levande organism i filmens handling, och att den står för mycket av 

de föreställningar som västvärlden har om den homogena och högteknologiska, men väldigt 

annorlunda och svårförstådda stad. Said (2003) menar att orientalismen skapar ett “vi-och-de-

tänkande” och att detta ökar klyftan till “de andra”. Detta är ett intressant påstående och enligt 

oss är det en viktig del och som Iwabuchi missat genom att bara inrikta sig på ekonomin och 

staden som organism.  

 

En annan forskning, som är gjord av Shah (2003), som handlar om asiatisk kultur och 

asiatiska identiteter i TV och film från USA diskuterar Saids begrepp orientalism. Han menar 

att det finns tydliga spår av orientalism i många Hollywoodfilmer och att de asiatiska 

karaktärerna i filmerna ofta stereotypiseras. Vilket ovan nämnda författare menar leder till att 

en bild av asiater och Asien som väldigt olika västerlänningar skapas, både kulturellt och 

socialt. Fiske (1987) skriver om hur orientalismen ofta avslöjas eller visas i de olika 

karaktärernas egenskaper och beteenden, vilket sedan blir som en symbol för en hel kultur 

eller lands befolkning. Lacroix (2009) menar att de kvinnliga karaktärerna som framställs som 

orientalistiska blir en representation av en viss individ som skapar en generaliserande bild. 

Shahs (2003) studie visar att den typ av orientalism som förekommer i filmer och tv är ett sätt 

för den västerländska kulturen att visa upp sin självutnämnda dominans och överlägsenhet 

gentemot den asiatiska och österländska. Det är mycket intressant att titta på hur stereotyper 
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skapas och befästs i film, via orientalismen. Shahs (2003) forskning bygger dock på analyser 

av filmer som är gjorda lite längre bak i tiden, från 1960 till tidigt 1990-tal. Detta, har vi 

märkt i många fall, är återkommande vad gäller forskning om kulturella skillnader och filmer. 

Forskning kring äldre filmer missar enligt oss en viktig del då det i dagens samhälle är 

intressant att kolla på huruvida stereotyper och tanken om Orienten fortfarande lever kvar, 

speciellt i en värld som bara blir mindre och mindre sett till globaliseringen. Genom 

orientalismen och tanken på detta begrepp skapas och befästs stereotyper, antingen medvetet 

eller undermedvetet som Samovar et al. (2013) menar. Att då titta på filmer som gjorts under 

de senaste 20 åren gör studien mer aktuell och relevant för oss i jämförelse med Shahs 

forskning (2003) som är mer historisk. Stereotyper är något som nästan oundvikligen skapas 

hos var och en av oss och det behöver inte nödvändigtvis bara innebära något negativt, så 

länge det finns ett kritiskt tänkande och en förståelse för att det är svåra och i någon mening 

farliga eller i alla fall problematiska generaliseringar. För stereotyper är något som är vanligt 

förekommande inom orientalism.   

 

2.2.2 Stereotyper 

Samovar et al. (2013) skriver om stereotyper och menar att det är något som ofta framkommer 

när vi möts av något som är främmande för oss och under andra omständigheter än de vi är 

vana vid. Ovan nämnda författare menar vidare att det handlar om att vi mentalt placerar 

personer i mycket förenklade kategorier och som sedan får stå för en hel grupp människor. 

Samovar et al. (2013) förtydligar att de stereotypa uppfattningar vi har inte är något vi föds 

med, utan är sådant vi lär oss under socialisationsprocessen. Författaren skriver senare: “Many 

stereotypes are generated by the mass media and widely disseminated through a variety of 

formats such as advertisements, movies, and TV sitcoms, soap operas, and reality shows.” 

(Samovar et al. 2013 s. 223). Citatet säger alltså att många stereotyper skapas av massmedia 

och sprids genom olika format, som till exempel TV-serier eller filmer. Detta är något som 

med tanke på de tidigare siffrorna gällande hur mycket TV som konsumeras dagligen är 

intressant. Stereotyper menar Lindgren (2005) är en slags metonymi. Metonymi innebär att en 

del får stå för eller representera en helhet. Vi kan konstatera att stereotyper uppkommer 

genom någon form av diskurs och denna diskurs, samt andra diskurser formar hur 

stereotyperna ser ut. Orientalism är ett begrepp som kommit fram genom den postkoloniala 

diskursen och som i sin tur lett fram till stereotyper om just öst. Att titta närmare på om 

stereotyper även är något som används eller dyker upp i filmer som riktar sig till barn blir 

intressant. Speciellt i den mån att de enligt Lacroix (2009) tar det som visas i exempelvis film 
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för en sanning. Hinton (2003) skriver i sin bok om stereotyper och att det ofta är något som 

uppfattas som felaktigt, eftersom det består av generaliseringar av en hel grupps medlemmar 

utan hänsyn till individernas olikheter. Det är något som blir allt mer bekymmersamt ju större 

grupp det är som generaliseras och stereotypiseras, vilket i filmerna Mulan och Kung Fu 

Panda innebär ett helt lands befolkning och kultur. När stereotypa personer eller karaktärer 

finns med i filmer blir de till en symbol som får stå för en hel sanning, alltså fungerar de som 

en metonymi. Det blir därför problematiskt om stereotyper förekommer i barn/familjefilmer.  

 

Studier som The Shanghai Gesture (2012) och Reel Bad Arabs (2003) belyser hur västvärlden 

skildrar östvärlden genom film och teater. Dessa studier kommer fram till att någon form av 

stereotypisering eller fördomar finns och används för att skapa olika bilder av “de andra” 

utifrån den västerländska kulturen. Problematiken som finns i dessa filmer, och som är 

återkommande vad gäller stereotyper, är att de skapar en slags sanning då stereotyperna och 

fördomarna återupprepas (Samovar et al. 2013).  

 

Shaheen (2003) tar i sin studie Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People upp hur 

Hollywood stereotypiserar de arabiska och muslimska karaktärerna i över 900 filmer under 

1900-talet. Han menar också att stereotypen blir att muslimer och araber är samma folk. Det 

är mycket återkommande att forska om araber och muslimer inom populärkulturen just nu och 

vi har hittat många artiklar som belyser detta problem. Kanske är det för att det är de som just 

nu utgör “de andra” i största grad, efter terrorismens framfart. Vi vet också att det finns 

många studier som har gjorts på judar i filmer under mitten av 1900-talet. Studier som 

behandlar judar är bland andra Cripps (1975) , Miller (2001) samt Stratton (2001). Även 

asiater är ett flitigt forskningsområde och studier som till exempel Karens (2012) tar upp hur 

stereotypen av den vita mannen kommer till det kinesiska samhället och tar hand om 

kvinnorna, som också blir mycket stereotypa. Allt detta kan mycket väl förklaras med hjälp av 

etnocentrism och orientalism. För genom att ha för lite kunskap om en viss typ av etnisk 

grupp menar Samovar et al. (2013) att stereotyper och vanföreställningar kan uppstå och 

orsaka felaktiga sanningar. Just stereotyper inom populärkultur är vanligt att studera och detta 

gör, förutom Shaheen (2003), för att nämna ett fåtal Iwabuchi (2008), Flores (2012) och 

Lemons (1977). Vad vi insett är att forskningen kring stereotyper och andra 

vanföreställningar av “de andra” tycks främst präglas av analyser av filmer under 1900-talet.  
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2.3 Myter i animerade eller tecknade barn/familjefilmer 

Vi har sett att det finns annan forskning som grundar sig i postkolonialism och mytbildning 

vad gäller animerade eller tecknade barn/familjefilmer. Studier som till exempel Robinson, 

Callister, Magoffin & Moore (2006) styrker vår om att det finns ett orientalistiskt och 

mytbildande sätt att skildra karaktärer och kulturer även i denna typ av filmer. En studie gjord 

av Towbin, Haddock, Schindler Zimmerman, Lund & Tanner (2008) visar att de stereotypa 

bilderna som ges av kön, ras, klass och ålder oftast är negativa i animerade filmer och skapar 

myter. Vad senast nämnda författare har kommit fram till styrks även av Sheng (2000). Hon 

tar i sin studie upp bland annat hur Disneyfilmer visar en tydlig skildring av hur det finns 

olika raser och hur annorlunda de är genom att stereotypisera på många bisarra vis. Sheng 

(2000) skriver om familjen Disney och hur det finns en imperialistisk sida som ofta kommer 

till tals i filmerna. Hennes studie är mycket intressant då Mulan, den ena av de två filmer vi 

studerar, är en Disneyfilm. Ovan nämnda författare beskriver hur en typisk kinesisk stereotyp 

ser ut i en Disneyfilm och fastnar för ordet Feng-yen, alltså hur de kinesiska karaktärerna får 

karaktäristiskt sneda ögon, som även är riktade uppåt. Mycket av skildringarna skapar 

mytbildningar av kulturen, vare sig kulturen skildras autentiskt eller inte. Det är enligt Sheng 

(2000) enklare att hitta inslag som inte är stereotypiskt kinesiska än det är att hitta kinesiska 

stereotyper. Vissa kineser har sådana attribut som visas men att de får stå för ett helt lands är 

enligt Sheng (2000) fel, hon vill se mer variation. Även Bu (2012) har gjort en studie om 

tecknad eller animerad film och hade Kung Fu Panda som case. Han tog i sin studie upp 

betydelsen av globaliseringen och hur den påverkat filmen. Han undersökte hur den kulturella 

globaliseringen och lokaliseringen såg ut i filmen och kom fram till att det fanns både 

amerikanska och kinesiska inslag. Bu kommer fram till att den kulturella globaliseringen gör 

att denna film är en kombination av öst och väst och att den visar på en unik väg där världens 

kulturer blir hybrider av varandra. Han menar att media skapar en smältdegel för alla kulturer. 

Dock är det då viktigt, enligt oss, att också kolla om det sker på ett sätt som representerar 

världen och att det inte blir ett uttryck för en dominerande kultur. Vad Bu inte har med i sin 

studie är genom vilka olika sätt det blir en film som skildrar både kinesisk och amerikansk 

kultur, det tycker vi är väldigt viktigt också. Med denna tidigare forskning i bagaget tror vi 

därför att det inte är omöjligt att efter vi genomfört denna studie kunna hitta eller visa på en 

viss stereotypisk kulturell bild av den kinesiska kulturen även i Mulan och Kung Fu Panda. 

Dock vet vi ännu inte, innan studiens genomförande, ifall vi kommer stöta på dem gällande 

miljöer, karaktärer, kön eller liknande. Men tidigare forskning om tecknad/animerad barn- 
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och familjefilm pekar alltså på att någon form orientalism, etnocentrism eller stereotypisering 

kommer att existera, vare sig det handlar om något undermedvetet eller medvetet.  
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3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att analysera och undersöka på vilka sätt animerade filmer ger 

uttryck för den kinesiska kulturen genom filmerna Kung Fu Panda och Mulan. Genom 

filmerna kan vi undersöka hur representationen av den kinesiska kulturen ser ut. Syftet är 

även att undersöka vilka mytbildningar som finns i filmerna. Vi har anledning, med tanke på 

tidigare forskning, att tro att filmerna kan innehålla orientalism och att tecknade/animerade 

filmer kan ge en stereotyp/mytomspunnen bild av kulturen. Det är i allra högsta grad relevant 

då det är viktigt vad som visas i sådana storfilmer som riktar sig till barn. Giroux (1999), 

nämnd i Lacroix (2009) menar att det fungerar som en verklighetsbild och om det finns 

stereotypa bilder i filmerna lär sig barn detta. 

 

 

3.1 Frågeställning 

Utifrån vår syftesformulering blir vår frågeställning följande: 

 

Hur representeras den kinesiska kulturen i tecknade/animerade barn- och familjefilmer genom 

filmerna Kung Fu Panda och Mulan? 

– Vilka kulturella myter går att hitta? 
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4 Metod 
 

I detta kapitel redogör vi och diskuterar för metoden vi använt oss av när vi analyserat vårt 

material. Vi går igenom vårt val av populärkulturella texter och avgränsning. Därefter 

kommer vi att kortfattat förklara metoden och sedan berätta hur vi valt att använda oss av 

den. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om forskningsetik och hur vi tänkt kring detta när vi 

arbetat. 

 

 

4.1 Beskrivning av metod 

Den metod vi använde oss av för att försöka ge svar på vår frågeställning var den som 

Lindgren (2005) utvecklat och anpassat specifikt för populärkulturella texter. Han kallar det 

för en tredimensionell analysmodell. Här nedan kommer vi att förklara och redogöra för vad 

varje steg i den här modellen innebär och vad dess syfte är.  

 

 

4.2 Val av material och avgränsningar 

Genom främst tidigare forskning har vi fått mycket kunskap om spänningar mellan öst och 

väst. En vinkel att studera detta är genom populärkultur och främst hur amerikanska filmer 

porträtterar andra kulturer. Eftersom vi har varit intresserade av animerade filmer kom vi 

alltså fram till att analysera denna typ av filmer, men som är gjorda av västerländska 

producenter och som utspelar sig i en asiatisk kultur. Valet av tecknade filmer kom upp efter 

att vi sedan tidigare haft kunskapen om det teoretiska ramverk vi förhållit oss till under 

analysen. Valet av film blev således de prisbelönta och mycket populära filmerna Mulan och 

Kung Fu Panda. De båda filmerna utspelar sig i Kina, som är en del av den asiatiska kulturen 

och blir därför aktuella i den “öst respektive väst”-kontext som finns. Vi valde utgå från de 

här två filmerna eftersom de utspelar sig på samma geografiska plats och att det därför blir 

intressant att se om det finns gemensamma mönster eller underliggande strukturer filmerna 

emellan när det kommer till hur de skildrar Kina och dess kultur eller om de skildras på helt 

skilda vis. Hade vi valt att välja bara en film är det svårt att dra slutsatser att det är på ett visst 

sätt, det kan vara slump eller tillfälligheter. Två filmer skapar en bättre tyngd och minskar 

riskerna för tillfälligheter. Vi skulle kunna göra en studie på tre eller fyra filmer också, men 
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dels är det svårt att hitta filmer som passar just den studie vi valt att göra och dels menar vi att 

det räcker med två för att dra slutsatser om representationen. I filmerna har vi letat efter 

tecken som vi, enligt tidigare forskning menar är med och bygger myten om den kinesiska 

kulturen.  

 

 

4.3 Procedur 

I detta avsnitt går vi igenom proceduren, steg för steg, av vår analys och hur vi har gått till 

väga samt vad vi har tänkt på vid genomförandet. 

 

Vi vill bara förtydliga att när vi beskriver specifika scener i filmerna i analysen använder vi 

oss av tidsangivelser för att klarlägga vart i filmen själva scenen går att hitta. Dessa 

tidsangivelser fullgör funktionen som referenser till filmen vi beskriver scenen ur.   

 

4.3.1 Kung Fu Panda & Mulan 

Vi har börjat analysen med att ställa vårt material mot Lindgrens (2005) punkter som 

definierar vad populärkultur verkligen är. När detta sedan var gjort gick vi kortfattat igenom 

filmernas handling, för att få en bättre bild av vad filmerna handlar om när vi sedan går in på 

detaljerna. Sammanfattningarna och beskrivningarna av filmernas handling har vi själva 

skrivit fram för att få med de mest vitala delarna som vi tycker är relevanta för att förstå 

analysdelen bättre.  

 

4.3.2 Textuell nivå 

Denna nivå är den första delen i Lindgrens (2005) tredimensionella analysmodell vars uppgift 

är att titta på hur filmerna är uppbyggda. Vi har här tittat på filmernas inre struktur. Detta 

gjorde vi för att kunna analysera filmen på ett rättvist och korrekt sätt. Den textuella analysen 

bidrog med en tydlig bild av vad filmerna visar och innehöll. De delar av analysmodellens 

första nivå som vi valt att ha med är myter, metonymier, stereotyper, ideologier samt genre. 

Stereotyper, ideologier, metonymier och myter har vi med för att det menar vi har kopplingar 

till postkolonialismen som vi studerat filmen utifrån medan avsnittet om genre är med för att 

sätta filmen i en kontext senare under analysen. Vi har på den textuella nivån analyserat de 

tecken vi hittat på ett denotativt, samt konnotativt plan. På det denotativa planet har vi 

undersökt vad som verkligen finns medan vi på det konnotativa planet analyserat och letat 
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efter underliggande meningar. Vi menar alltså att det här är olika kategorier som fungerar bra 

ihop med den typ av populärkulturella texter vi valt att titta närmare på samt att de är den 

typen av delar som bäst kunde ge oss svar på vår forskningsfråga. När vi analyserade filmerna 

letade vi noggrant efter olika typer attribut eller saker som vi på ett eller flera sätt kunde 

hänvisa till någon av de ovanstående kategorierna. Vi har tittat om det finns några 

gemensamma nämnare i filmerna och hur de i sådana fall kan sägas hänga ihop. Det här steget 

handlar mycket om att helt enkelt titta på vilka byggstenar filmen är gjord och hur de fungerar 

för att vi sedan har kunnat gå in på den kontextuella nivån utan att det finns några 

frågetecken.  

 

4.3.3 Kontextuell nivå 

I det som Lindgren (2005) kallar för den kontextuella analysnivån har vi satt de aktuella 

kontexterna eller diskurserna som finns i filmerna i förhållande till andra. Vi har alltså på 

denna nivå zoomat ut från själva filmerna för att kunna sätta dem i relation till något annat. 

Det kan jämföras med att analysen börjar inne i själva kärnan, alltså den textuella nivån, för 

att sedan sätta det hela i allt större perspektiv för varje steg som tas i analysen. Här blir 

diskurs ett centralt begrepp för oss och när vi tittade på filmerna försökte vi således utifrån 

den textuella uppbyggnaden vi tycks ha funnit kunnat analysera de olika diskurser som finns 

genom att placera dem i en annan kontext. De delar av filmen vi satt in i diskurser är sådana 

delar vi menar oss kunna se har en bakomliggande orsak, det är de delarna som är det 

väsentliga för diskursanalysen och har fått den att föra oss framåt.  

 

4.3.4 Sociohistorisk nivå 

Den tredje och sista nivån syftar till att ta ytterligare ett steg ut från kärnan, alltså i vårt fall de 

specifika filmerna vi valt. Vi har försökt hitta och placera det vi hittills kommit fram till i ett 

ännu vidare och större sammanhang, det som Lindgren (2005) kallar för en sociohistorisk 

nivå. Vi har i den här nivån av analysen försökt att svara på vad forskningen lett fram till i ett 

omfattande perspektiv och hänvisa till det teoretiska ramverk vi använt oss av och utgått ifrån. 

Vi har på den tredje nivån kommit fram till den sociala och historiska kontexten som filmerna 

befinner sig i. Detta avsnitt har vi också använt som en sammanfattning av analysen, för det är 

nämligen den som knyter ihop alla delar till en helhet. 
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4.4 Forskningsetik 

Vår forskning har inte stött på några forskningsetiska dilemman, utan stämmer bra överens 

med de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Då vi valt att göra en 

innehållsanalys på ett redan etiskt övervägt och publicerat material, kan vi inte se att vår 

studie skulle kunna innebära någon personlig skada för någon som är medverkande eller 

inblandad i filmen. När en film görs och släpps för åskådning av allmänheten innebär det att 

innehållet kan, och vi menar, även bör komma att analyseras och studeras. Det har inte funnits 

några personer som medverkar i vår studie utan det är en fiktiv, animerad film, därför behöver 

vi inte ta någon hänsyn till någon person.  

 

Däremot är det viktigt att tänka på läsaren av denna studie. Att som forskare förhålla sig till 

att inte diskriminera en viss grupp eller folk är viktigt. Vi har varit noga med formuleringar i 

beskrivningar för att inte göra något övertramp. Att skriva om kulturella skillnader kan vara 

känsligt och svårnavigerat. Med detta i medvetandet har vi gjort vårt yttersta för att inte 

diskriminera eller göra några etiska inkorrekta överträdelser.  

 

 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Ekengren & Hinnfors (2006) är det hög validitet på en uppsats om det teoretiska 

ramverket ligger mycket nära empirin och metoden. De begrepp och teorier vi utgår från är 

med i tidigare forskning och den teoretiska diskussionen. Det är också genom den tidigare 

forskningen som vi kunnat framställa ett teoretiskt ramverk. Karaktärerna och miljöerna som 

vi valt att analysera är fiktiva och dessutom animerade, därför uppstår det inga etiska 

dilemman.  

 

Vår studie är även tillförlitlig, genom att vi utgått från en redan etablerad metod är det inte 

våra egna tankar som skapar mönster i resultatet utan det är grundat på en beprövad och 

erkänd forskningsmetod. Problemet i att göra denna typ av metod på ett material med ett 

ursprung från den västerländska kulturen är att vi själva ingår i den. Det är då lätt att godta 

den bild som ges och att hålla med om deras värderingar. Däremot har vi nu kunskapen och 

vetskapen om problematiken samt det kritiska tänkandet när vi gör vår analys. Vi kan även 

genom vår metod ge en så pass objektiv analys att den blir tillförlitlig. För att ställa sig 

utanför alla diskurser är omöjligt, men genom att vi grundat de antagande vi gjort i annan 



  
 

 19 

forskning blir de därför pålitliga. Vi har också försökt titta på materialet med så neutrala ögon 

som möjligt. Detta blir också lättare att göra då vi innan vi tittar på kontexten av filmen 

undersöker hur filmen är uppbyggd genom semiotiska metoder. Att vara helt objektiv menar 

vi är omöjligt, men att skapa en så liten friktion som möjligt mellan sanningen och våra egna 

tankar är det vi eftersträvar.  
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5 Analys  
 
I detta kapitel redogör vi för det resultat vi fått fram genom vår analys som bygger på 

Lindgrens tredimensionella analysmodell. Med andra ord kommer vi i detta kapitel att ta upp 

den textuella nivån, den kontextuella nivån samt den sociohistoriska nivån. Inledningsvis 

kommer vi att beskriva vad filmerna handlar om, för att skapa en tydlig överblick. Vidare 

kommer vi att sätta filmerna i en kontext för att till sist undersöka den sociohistoriska 

kontexten. Kapitlet avslutas med sammanfattning och diskussion av studien i stort samt 

förslag på vidare forskning. 

 

 

5.1 Val av populärkulturell text 

Mot tidigare nämnda definitioner av vad populärkultur innebär kan vi nu ställa filmerna vi 

utgår från i studien, Mulan och Kung Fu Panda, och undersöka om dessa filmer verkligen är 

populärkultur. Filmerna är något många uppskattar, de har vunnit många utmärkelser och har 

många nomineringar. Filmerna har också legat till grund för många recensioner och 

diskussioner (imdb.com 2015f & 2015g). De är inte en del av det som kallas finkultur heller. 

Lindgren (2005) menar att finkultur är något som samhällets elitgrupper konsumerar och 

genom att det är så pass många som sett Mulan och Kung Fu Panda kan vi genast konstatera 

att det inte bara handlar om elitgrupperna. Avslutningsvis är det filmer som inte kräver några 

förberedelser eller ett skarpt intellekt för att titta på. Utifrån de kriterier kan vi nu konstatera 

att de två filmerna är en del av vad Lindgren definierar som populärkultur.  

 

5.2 Kung Fu Panda 

Filmen Kung Fu Panda handlar om den lata, klumpiga och snälla pandan Po som har ett stort 

intresse för kampsporten kung fu. Hans stora dröm är att en gång kunna bli kung fu fighter, 

dock har hans pappa andra planer för sin son, som är fast besluten om att Po ska ta över 

familjens nudelrestaurang. Po vill inte göra sin pappa besviken, samtidigt som han inte heller 

vill ge upp sin dröm. Vid en storslagen ceremoni vid stadens tempel blir Po av en slump 

utvald att bli den mäktiga “Drakkrigaren” vars uppgift är skydda staden från den onda, elaka 

och förrymda brottslingen Tai Lung. Po själv tvivlar på sin förmåga eftersom han aldrig tränat 

eller utövat kung fu och det blir inte lättare av att de andra i templet till en början inte alls vill 

ha med honom att göra. Men tack vare ihärdig träning, tålamod och en duktig mästare som 



  
 

 21 

tränar honom vänds både de andras dåliga inställning och Pos tvivel. Kung Fu Panda kan 

sägas vara en berättelse om kamratskap, familjerelationer och att våga tro på och följa sina 

drömmar.  

 

 

5.3 Mulan 

Mulan är en film gjord av Disney som handlar om flickan Mulan som bor i utkanterna av 

Peking, Kina. Hon lever ett inrutat liv där hon lär sig hur en kvinna i samhället ska bete sig 

och göra. Hon inser att hon inte riktigt har fallenheten för att vara den fina och 

omhändertagna kvinna som förväntas av henne och hon blir ledsen över att hon vanhedrar sin 

familj. En dag vänds hennes liv upp och ned då hon får reda på att hennes far ska gå ut i krig 

mot hunnerna. Då hon är mycket rädd att hennes pappa ska mista livet klär hon själv ut sig till 

pojke och går ut i krig, istället för sin far. Detta är straffbart med döden men Mulan trotsar 

lagarna och ger sig ut ändå. På detta äventyr får hon uppleva saker hon aldrig upplevt förut 

samt att hon träffar många nya vänner. Filmen har i många avseenden samma tema och 

budskap som Kung Fu Panda där kamratskap, familjerelationer och att våga tro på sig själv är 

viktigt. 

 

 

5.4 Textuell nivå 

Genom representationer av språket skapas olika symboler, vilket är vad vår textuella 

analysnivå handlar om, att hitta filmernas byggstenar vilka fungerar som symboler för något 

större. När vi ser olika symboler skapas många olika associationer, vi skapar kartor i våra 

huvuden och det är kopplingen mellan de symboler och kartor vi skapar som vi kommer att 

undersöka. 

 

5.4.1 Genre 

Ordet genre är ett viktigt begrepp när det gäller att analysera filmer, för när filmen får en 

genre skapas det ett ramverk för vad den kan innehålla och på vilka sätt den kan bete sig. 

Genom att hitta en genre på Kung Fu Panda och Mulan typbestämmer vi dessa texter. Det är 

bra att veta i vilken genre den text som ska analyseras rör sig inom, för att senare få en 

uppfattning om diskurser och andra kontexter. Vi kan se utifrån hur filmerna är uppbyggda att 

de båda är exempel på tecknade/animerade barn- och familjefilmer. Men vi kan också hitta 
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likheter med actionfilmer då dessa filmer innehåller stridsscener (imdb.com 2015f & 2015g). 

Så vi menar då att action blir dess undergenre och barn- och familjefilm dess huvudgenre. 

Anledningen till att den inte är bara barnfilm eller bara familjefilm är att vi kan hitta exempel 

på hur olika scener och skämt riktar sig till olika åldersgrupper. Vi kan i vissa fall hitta 

repliker som förstås hos en äldre publik snarare än den yngre, samtidigt som det finns repliker 

eller händelser som faller in bättre hos den yngre publiken. Ett exempel på ett mer 

vuxeninriktat skämt skulle kunna vara då draken Mushu i Mulan tänder eld på en mongolisk 

fågel och säger: “Snacka om mongolisk barbeque!” (1h 8min 22sek). Medan ett mer 

barnanpassat humorinslag kan exemplifieras av när Po i Kung Fu Panda fastnar i en stol på 

grund av att han är överviktig (15min 35sek). Egentligen går det att säga att de har många 

undergenrer vilket gör att filmer som dessa har ett stort ramverk att röra sig inom vad gäller 

uppbyggnaden.  

 

Vad Lindgren (2005) tar upp vad gäller populärkulturens genre, som vi redan i teorikapitlet 

kom fram till att dessa två filmer rör sig inom, är att de tillåter att upprepa sig och skapa 

stereotyper, för att få fram den minsta gemensamma nämnaren. Däremot får det inte vara 

mekaniskt utan snarare mångsidigt. Så vad vi kan konstatera från Kung Fu Panda och Mulan 

är att det är två barn- och familjefilmer som genom den breda genren innehåller en 

undergenre som går att utläsa som action.  

 

5.4.2 Myter 

Vad som är med och skapar myterna om den kinesiska kulturen är bland annat stereotyper och 

metonymier, därför har vi delat upp dessa i olika avsnitt, för att skapa en tydligare bild av vad 

som är vad.  

 

Något som förekommer i båda filmerna är att det handlar om det andliga och spirituella. Det 

finns ett fokus på att visa respekt för andar och de förgångna. Däremot är detta en 

mytbildning av kulturen, Hägerdal (2008) menar att det handlade mer om den sociala 

ordningen i samhället snarare än döden och det förgångna. Bu (2012) tar i sin studie upp att 

det andliga som förekommer i filmen Kung Fu Panda är typiskt kinesiskt, medan då Hägerdal 

(2008) nämner att dessa attribut är överdrivna. Tempel, gamla texter, föremål och liknande 

spelar en central roll i den asiatiska kulturen i de båda filmerna. I och med att det andliga och 

spirituella återfinns i både Mulan och Kung Fu Panda skapas det en myt om att det alltid 

förekommer andlighet och livet efter detta inom den kinesiska kulturen. Det används en hel 
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del visdomsord som handlar om förståelse, ro, inre frid och harmoni. Det är särskilt 

framstående i Kung Fu Panda då de lärda och åldrade kung fu mästarna ständigt återkommer 

till den typen av uttryck. Att en asiat innehar den typen av karaktärsdrag inom 

populärkulturen kan bero på den utbredda religionen konfucianismen. Samovar et al. (2013) 

menar att humanism, ritualer och kraften att kunna skapa en bättre samvaro för alla i 

samhället är otroligt viktigt inom konfucianismen. Detta kan vara en bidragande orsak till 

skapelsen av de karaktärer som har dessa attribut. I Mulan är det en självklarhet för alla män 

att underkasta sig kejsaren och att offra sitt liv för honom och landet, det är något som ses 

som en ära (14min 19sek). Detta är också en viktig del av konfucianismen, att kraften ska gå 

åt att leda ett folk med respekt. Ledaren har kraften och de andra ska lyssna på denne. 

Mytbildning om att alla asiater ser sin kejsare som en gudalik person och att offra sitt eget liv 

för honom är inte bara något som anses bra, utan hedersamt och går att härleda till 

konfucianismen. Det finns en strävan och vilja att ge sitt liv för landet och ledaren, detta är 

också tydligt i Mulan då det i en av sångerna yttras att alla ska underkasta sig kejsaren (7min 

5sek). I Kung Fu Panda återfinns samma typ av strävan och vilja, dock inte efter att tjäna 

kejsaren, utan att bli en kung fu mästare som anses vara det finaste och mest eftertraktade. 

Detta är något vi tycker oss se i början av Kung Fu Panda, när “Drakkrigaren” ska utses vid 

templet och hela staden tar sig dit för att bevittna den stora händelsen (8min 7sek).  

 

Kampsport menar vi är annan företeelse och kulturell mytbildning som uppstått om asiater. 

Lorge (2012) menar att ordet kung fu som stridskonst inte användes i Kina förrän sent 1900-

tal. Det är alltså en konstruktion av västvärlden då det översatts till engelska. Hela Kung Fu 

Panda handlar i mångt och mycket om, precis som filmens titel säger, stridskonsten kung fu. 

Samma författare menar att det kan bero på felaktiga översättningar i ett flertal filmer eller 

liknande. Ordet kung fu är i sig en konstruktion av västvärlden som inte alls betyder samma 

sak där det en gång skapades och utvecklades. Lorge (2012) menar vidare att kung fu så som 

Kina nämnt det förr, handlar om lära eller skapande som kräver tålamod, energi och tid. Även 

i Mulan finns det inslag av stridskonsten som vi i dag kallar för kung fu i några scener, och 

även om vi som tittare inte fått se att de någon gång tränat den typen av stridsteknik är det 

något som de uppenbarligen behärskar ändå (1h 11min 37sek). En annan kulturell myt som vi 

kan se är den om att asiater ofta är traditionsbundna i både relationen till sina föräldrar men 

även i könsrollerna, detta är ännu en myt som går att koppla till det Samovar et al. (2013) 

nämner som konfucianism. Samma författare menar att det inom denna religion är mycket 

viktigt med förfäder och de äldre. Enligt Hägerdal (2008) är det en typisk mytbildning av 
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kinesisk kultur, att familjen är otroligt viktig och spelar stor roll i livet. Han menar att på 

grund av ekonomin har kineser aldrig kunnat haft storfamiljsleverne. Båda filmerna har ett 

tema där det till stor del handlar om att göra som sina föräldrar säger och vill, för att 

upprätthålla familjehedern och traditionen. I Mulan berättas det för tittaren att en kinesisk 

kvinna i stort sett bara ska existera för att behaga mannen och familjen. Det är dock befriande 

med filmen att Mulan inte finner sig i det utan bestämmer sig för att gå emot de stereotypa 

könsrollerna som presenteras. Vi menar att detta framträder när Mulan väljer att förklä sig till 

kille och ta värvning i armén. Samma typ av normöverträdelse sker i Kung Fu Panda där 

huvudpersonen mot sin pappas vilja inte väljer att ta över familjeverksamheten utan följer sin 

dröm. Vi är medvetna om att det är en klassisk berättarteknik att låta huvudpersonen gå sin 

egen väg. Det vi menar är att det framstår som mer kontroversiellt i de här två filmerna, än i 

en västerländsk kultur. Framställningen av den kinesiska kulturen gör att denna skildring 

känns hårdare och mer traditionsbunden än den västerländska.  

 

5.4.3 Metonymi 

När det kommer till metonymi som handlar om symboler som står för något större eller mer 

än bara själva symbolen i sig tycker vi oss kunna hitta ett mönster. Drakar är en typ av 

metonymi som används i båda filmerna. Bilden av draken är ett återkommande inslag där det i 

Kung Fu Panda handlar om att få tillgång till “Drakrullen” för att således bli “Drakkrigaren”, 

som är den absolut mäktigaste och mest kraftfulla kung fu-krigaren som finns. I Mulan får 

huvudpersonen stor hjälp av en drake i sin kamp mot hunnerna, och draken är något som 

dyker upp både i form av statyer, masker och avbildningar genom hela filmen. Bland annat i 

Kung Fu Panda där benämningen på den mäktigaste krigaren som världen sett kallas 

“Drakkrigaren” vars hemlighet finns i munnen av en drakavbildning (7min 25sek). Enligt en 

artikel på BBC.com (2006) är draken ett mytologiskt kinesiskt väsen som symboliserar lycka, 

välgång samt utveckling. Ett exempel på hur draken symboliserar lycka och välgång är när 

draken Mushu i Mulan får i uppdrag av hennes förfäder att följa med Mulan på sin resa och 

skydda henne, vilket han gör under hela filmens gång.   

 

En annan symbol som vi menar förknippas med Asien och som dyker upp i båda filmerna, 

men främst i Mulan, är solfjädern. Den används i filmerna av kvinnor eller för att i alla fall 

symbolisera kvinnlighet. När Mulan ska göra sig fin och ska försöka leva upp till det 

kvinnliga idealet som förklaras finnas i filmen använder hon sig utav en solfjäder (9min 

20sek). Det förekommer även i samma film när manliga soldater klär ut sig till kvinnor för att 
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förföra och på så vis överlista några vakter som de måste ta sig förbi (1h 8min 4sek). Det lyfts 

alltså fram två gånger i Mulan när det handlar om att skapa en kvinnlighet på ett eller annat 

sätt. Vi menar alltså att solfjädern får stå för och representera kvinnlighet, elegans, sinnlighet 

och i någon mån sensualitet i framförallt filmen Mulan. Dock uppfanns inte solfjädern förrän 

under 1500-talet enligt History Magazine (2001) och i Kina användes istället fjädrar från 

fåglar. Solfjädrarna i Asien var gjorda för en svalkande effekt när de väl uppfanns medan det i 

Europa under 1600-talet skapades solfjädrar som ett kvinnligt mode. Alltså kan vi konstatera 

att denna metonymi, med solfjädern som en symbol för kvinnlighet är en västerländsk 

skapelse.  

 

Den tredje metonymin vi har funnit i bägge filmerna är trädet som får stå för ett lugn men det 

är även hoppingivande. När huvudpersonerna är som mest nere och ledsna går de båda till ett 

enskilt träd, som inte är omgiven av andra träd. Trädet har i båda fallen rosa blommor och det 

är vid detta träd som det skapas hopp hos karaktärerna igen. Mulan går till ett visst träd efter 

att det gått dåligt med hennes försök att leva upp till och vara den klassiska kvinnan(13min). 

Po hittas under trädet ganska kort efter att han blivit utsedd till “Drakkrigaren” och blivit 

retad och hårt kritiserad av de andra i templet (28min 40sek). Naturen över lag är något 

asiater lägger stor vikt vid och ser som en levande organism enligt Samovar et al. (2013), 

denna syn på naturen ligger nära till hands med Taoismen som det också finns många 

kopplingar till, vilket vi diskuterar längre fram.   

 

5.4.4 Stereotyper 

När vi tittar på filmerna tycker vi oss ha hittat några stereotyper gällande asiater som många 

av oss precis som med myter, ofta kopplar ihop med den kulturen och dess folk. I Kung Fu 

Panda har huvudpersonens pappa en nudelrestaurang, vilket vi menar är stereotypiskt då detta 

är en typisk asiatisk rätt som återfinns på många asiatiska restauranger. Kung Fu Panda 

Figur 1: Mulan med en solfjäder i handen, 
samma solfjäder som symboliserar 
kvinnlighet (screencaps 2013a). 

Figur 2: De manliga soldaterna som klär ut 
sig till kvinnor för att förföra vakterna i 
förgrunden (screencaps 2013b). 
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skapar en bild av nudlarna som något väldigt viktigt. Så är säkert fallet för några, men vi 

menar att det säkerligen finns en hel del personer i Asien och Kina som inte alls är särskilt 

förtjusta i nudlar eller hellre äter någon annan typ av mat, det skapas alltså en mytbildning av 

att nudlar är en väldigt central del i det kinesiska samhället. Vi menar att det finns ett sätt som 

filmerna fokuserar på mat och sättet det äts på, som vi inte upplever finns i västerländska 

produktioner. Det ägnas mycket tid och plats åt den i västerländska ögon, annorlunda maten 

och tekniken som används för förtäring. Ätpinnar spelar alltså en stor roll. Det visas hur 

maten intas med pinnar och hur de används. I Kung Fu Panda förekommer det exempelvis 

när Po ska börja tränas, vilket han gör i form av en kamp om en matbit där ätpinnarna utgör 

verktygen för kampen (55min). I Mulan menar vi att det hamnar i fokus under Mulans första 

morgon i det militära lägret och draken Mushu matar Mulan med gröt, genom att använda sig 

utav pinnarna (34min 10sek). Skildringarna av detta menar vi alltså späder på bilden av Kina 

som främmande, att de till och med äter på annorlunda vis än oss i västvärlden.  

 

Något annat som vi noterat i filmerna är att de båda innehåller karaktärer som har en väldigt 

karaktäristisk typ av mustasch, sådana som American Mustache Institute (AMI) (2011) kallar 

för Fu Manchu Mustache. Enligt AMI börjar mustaschen på överläppen och går till 

mungiporna för att sedan bli mycket långt och hänga ned över hakan. Figur 3-5 visar på typer 

av denna mustasch i både Kung Fu Panda och Mulan. Vi tycker kunna konstatera att just 

denna typ av ansiktsbehåring är något som ofta asiater har som attribut eller särdrag i många 

olika sorter av populärkultur, speciellt med tanke på att namnet anspelar på folkgruppen 

manchuer som enligt ne.se (2015) bor i Manchuriet i nordöstra Kina. I de filmer vi tittar på 

återkommer den i Mulan dels på kejsarens adjutant Chi-Fu och även på draken som hjälper 

Mulan. I Kung Fu Panda hittar vi den på den visa kung fu mästaren Shifu. 

 

Figur 3: Shifu i Kung Fu Panda med 
en Fu Manchu-mustasch (via 
disneyscreencaps.com 2013c). 

Figur 4: Draken Mushu i 
Mulan som bär Fu Manchu-
mustaschen (via 
disneyscreencaps.com 
2013d). 

Figur 5: Chi-Fu i Mulan bär 
även han en Fu Manchu-
mustasch (via 
disneyscreencaps.com 2013e). 
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5.4.5 Ideologi 

Då vi senare kommer in på diskurser menar vi att det är viktigt att ta upp ideologier inom 

filmerna för att ge en bild av vad de står för. Vi nämnde i teorikapitlet att ideologi är en typ av 

världsbild, ett sammanlänkat system som formar våra värderingar (Lindgren 2005). Det är 

viktigt att ha med sig att filmerna är producerade i västerländsk kultur och filmbolagen är 

västerländska. Vad vi kan se i dessa filmer är att samhället är kollektivistiskt och följs utav en 

högre ledare. Denna ledare symboliseras i Mulan genom kejsaren och i Kung Fu Panda av 

kampsportsmästaren Shifu. Alla rättar sig in i ledet av vad som förväntas av dem från 

samhället. Samovar et al. (2013) menar att många asiatiska länder lever i ett kollektivistiskt 

samhälle och det syns även i filmerna. Däremot har huvudpersonen Po i Kung Fu Panda drag 

av individualism. Han har en dröm om att bli kung fu-mästare och vill inte rätta sig in i ledet 

och ta över sin pappas nudelrestaurang. Individualism är något som ovan nämnda författare 

kopplar främst till den västerländska kulturen och vi har kunnat se västerländska inslag i 

filmerna. Det är den västerländska kulturen som skildrar den österländska och gör en egen 

tolkning där det mesta av den österländska kulturen består, men det finns inslag av den 

västerländska.  

 

Lindgren (2005) skriver att ideologi har en koppling till maktstrukturer i samhället och i 

filmerna finns det framstående ledare som bestämmer hur det ska vara på ett visst sätt och att 

ingen egentligen kan säga emot. En konstruerad mening är aldrig oskyldig och det vi kan 

utläsa ur filmerna är att båda huvudpersonerna bryter mot det traditionella kinesiska 

samhällets norm om att rätta sig in i ledet för vad som krävs av dem. Att huvudpersonerna 

med de västerländska individuella dragen blir de stora hjältarna i slutet tycker vi är ett tecken 

på att en dominerande ideologi tar sig i uttryck.  

 

 

5.5 Kontextuell nivå 

När vi tittat på Mulan och Kung Fu Panda har vi, likt alla andra som sett filmerna, fått vissa 

känslor i olika scener och händelser i filmerna. I denna del kommer vi att ta de känslorna och 

tankarna som uppkommit och sätta de i ett större perspektiv så att de kan förklaras med hjälp 

av vår teoretiska bakgrund.  

 

En framstående diskurs i filmerna menar vi är den kinesiska kulturen, det är egentligen den 
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hela filmen är uppbyggd kring. Vi får se typiska kinesiska miljöer med höga berg i 

bakgrunden samt asiatiska lyktor som hänger i taknockarna. Det äts nudlar och karaktärerna 

går runt i traditionsenliga kläder som förknippas med framförallt östasien. En viktig del inom 

den kinesiska kulturen är filosofin konfucianism (Bu 2012), och vi kan se hur denna filosofi, 

eller typ av religion, hjälper huvudpersonerna genom svåra stunder. I Mulan är det förfäderna 

som sänder en drake för att hjälpa henne (23min). I Kung Fu Panda handlar det främst om det 

konfucianistiska tänket om lojalitet och det rituella i vardagen. För Po och hans strävan efter 

att bli Drakkrigaren krävs det rituell träning. Det rituella är minst lika viktigt som det fysiska 

vad gäller att bli den största inom kung fu. Po söker efter upplysning och måste tro på sig 

själv för att nå upplysning för genom självbegrundan lär han sig hur han ska bete sig korrekt. 

 

Utöver konfucianismen kan vi också hitta Taoismen i Kung Fu Panda främst. Bu (2012) 

nämner att Taoismen bygger till stor del på att en person inte ska behöva göra så mycket utan 

det som sker, sker. Den gamla sköldpaddan som vi finner i Kung Fu Panda, Master Oogway, 

är ett exempel på hur Taoismen återfinns i filmen då han till exempel säger: “Det är bara 

nyheter. Inga dåliga eller bra.” (41min 2sek). Denna religion förespråkar också ett tomt sinne 

menar Bu (2012), genom det rituella och andliga ska alltså Po få upplysning genom att rensa 

huvudet. Detta gör han oftast genom att gå ut i naturen och antingen träna kung fu eller sitt 

huvud. Vilket Master Oogway, som är den före detta mästaren i templet, förklarar i början av 

filmen genom att säga att sinnet är som vatten, när det är vågigt är det svårt att se igenom det, 

men när det är stilla blir allt klart (7min 14sek). Det visar sig i Mulan också, att naturen är 

viktig. I filmen spelar naturen en del i det slag som äger rum uppe i bergen, där Mulan lyckas 

stå som segrare efter att ha utlöst en lavin över sina motståndare (54min 9sek).  

 

Då kommer vi till en annan diskurs som ligger inom diskursen för kinesisk kultur, nämligen 

vikten av naturen. Naturen är ett viktigt verktyg för att finna sig själv och hjälpa till. Den har 

en viss dragningskraft som gör att karaktärerna söker sig dit när de vill ha svar på något. 

Samovar et al. (2013) menar att harmonin med naturen och att den har en karaktär precis som 

en människa är kopplat till den östasiatiska kulturen och det visar sig i filmerna också. Som vi 

nämnde i den textuella analysnivån får ett enskilt träd stå för svaren på de djupa frågor som 

karaktärerna ställer sig. Det är även genom naturen som Master Oogway bestämmer sig för att 

lämna jordelivet vilket är ett uttryck för naturens närhet (43min 30sek). Det vi vill säga är att 

naturen inte bara finns där för att finnas utan att det finns en diskursiv praktik i det att den är 

närvarande och hjälper karaktärerna både i Mulan och i Kung Fu Panda. 
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När vi kommer in på hur filmerna visar på ätandet med pinnar kan vi se att detta ligger inom 

den diskursiva praktiken för hur vi äter, som i sin tur finns inom diskursen asiatisk kultur. Att 

äta med pinnar är tradition i asiatiska länder men vi menar att det finns ett överdrivet fokus på 

sättet som maten äts med pinnar i filmerna. Vi anser att filmerna lyfter fram att det är 

annorlunda och att det därför ska uppmärksammas genom att bilden följer pinnarna och 

ättekniken i närbild och med ett större fokus än vad vi tycker känns rimligt. I andra filmer 

som utspelar sig i västerländsk kultur är det mer ovanligt att hitta betydelsen av en kniv, 

gaffel eller sked exempelvis. Vi tycker oss kunna se en orientalistisk diskurs här. Att skildra 

sådana som äter med pinnar skapar en bild av de som “de andra” och som annorlunda. I 

Mulan ser vi även etnocentrism i sättet det framställs med maten och ätpinnarna. Mushu 

serverar en skål med gröt till Mulan till frukost (34min 10sek) och ätpinnarna ligger 

nedstuckna i gröten vilket enligt Barber (2012) är oartigt i den asiatiska kulturen. Det är också 

intressant att påpeka att i samma gröt finns det ägg och bacon, något som enligt American 

Table (2012) är en typisk amerikansk frukost. Så denna scen understryker också att det finns 

en amerikansk kultur i filmerna och att det finns en etnocentrism genom att det inte räcker för 

skaparna att visa hur de äter, de ska även äta västerländsk mat. Att filmerna påpekar, snarare 

än visar att de äter med pinnar menar vi går att se och kan kopplas till mytbildning av den 

kinesiska kulturen. Samma problem finns enligt Sheng (2000) i filmen Aristocats (1970), där 

en siamesisk katt spelar på en xylofon med ätpinnar och hon menar att Disney vanligtvis har 

vissa rasistiska inslag i filmerna, som hon själv uttrycker det och detta exempel visar också på 

hur Disney tidigare haft med ätpinnar som visar på något annorlunda. Vad vi menar är att 

mytbildningen av Kina har innefattats av ätpinnar och det har visat sig i bland annat även 

Aristocats.  

 

Att vi kan finna diskursen om “de andra” har vi nu konstaterat och den kan vi återfinna även 

hos huvudpersonerna Po och Mulan. De står alltså utanför den kultur de befinner sig inom. Vi 

har tidigare diskuterat att karaktärerna i filmerna är kollektivistiskt inställda. De är 

underlägsna en viss typ av ledare och gör som de blir tillsagda. Men ändå lyckas både Po och 

Mulan att ifrågasätta om det verkligen ska vara så här, de går sin egen väg. De vet precis vad 

de vill och inte vill göra i livet och genom detta lyckas de att gå emot samhället. Mulan 

genom att trots allt ta värvning och Po genom att följa sin dröm om kung fu. För vi tycker oss 

ana att filmerna visar att det enda sättet att bli sedd på är genom ständig hängivelse till det du 

brinner för. Här tycker vi oss kunna syna delar av den så kallade “amerikanska drömmen”. 
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Den amerikanska drömmen syftar enligt Library of Congress (2015) till att få möjlighet att nå 

framgång och bli erkänd av andra för den person personen verkligen är, att skapa sig ett rikare 

och fylligare liv genom att nå sina egna drömmar och få frihet. För när väl huvudpersonerna i 

Kung Fu Panda och Mulan når dit de vill får de upprättelse efter att ha fått utstå 

förödmjukelser och nedlåtande kommentarer. Att Po har vissa amerikanska attribut menar 

även Bu (2012) i sin undersökning som säger att Po är en amerikanskfödd kinesisk panda med 

amerikanska värderingar. 

 

Genom att vi nu kan hitta denna “amerikanska dröm” inom huvudkaraktärerna är det då ett 

naturligt steg att inse att huvudpersonerna också ingår i en amerikansk kulturs diskurs. Detta 

beror förmodligen på att det är amerikanska produktionsbolag som gör filmerna (imdb.com 

2015f & 2015g). Vi kan då alltså konstatera att även om filmerna ska representera den 

kinesiska kulturen och utspela sig i Kina så finns det många västerländska inslag och dessa 

tycker vi oss kunna ana representeras av de båda huvudpersonerna. Det vi menar är således att 

det är båda filmernas hjältar som kan sägas tillhöra den västerländska kulturen och kontexten. 

Därmed är det inte sagt att den kinesiska kulturen framstår som oförstående eller sämre. Den 

blir bara mer annorlunda i kontrast till huvudpersonerna. Detta kan kopplas till vad vi skrivit 

om etnocentrism. Den kultur som producenterna finns inom, är utgångspunkten för filmerna. 

Att det är just huvudpersonerna som har drag av den västerländska karaktären kan tolkas som 

att filmerna innehåller etnocentrism. Detta får stöd genom Samovar et al. (2013) som skriver 

att ens egen kultur är utgångspunkten för all kulturell jämförelse.  

 

Trots det kollektivistiska samhället framgår det genom Mulan att det är ett mansdominerat 

samhälle och att kvinnan egentligen inte har någon plats alls och det är bara att finna sig i. 

Kvinnan ska vara där för mannen när han behagar och får absolut inte gå med männen ut i 

krig, eftersom de inte anses vara kapabla till det. Diskursen för kvinnans förtryck i filmen 

uttrycks i en av de sånger som förekommer ganska tidigt där en av textraderna är: Männen ska 

bära på vapen, kvinnan på barn (7min 10sek). Mulan visar att hon inte finner sig i det, utan 

förklär sig till man för att kunna ta sin pappas plats i armén. I Kung Fu Panda kan vi inte säga 

att vi ser något förtryck av kvinnor, däremot är det en avsaknad av kvinnliga karaktärer. I hela 

filmen existerar enbart två betydande karaktärer som tydligt framgår att de är kvinnor. Detta 

visar på vad Samovar et al. (2013) skriver om stereotyper och hur det måste upprepas för att 

få en fäst bild i samhället. Kvinnorollen menar vi även går att finna i den orientalistiska 

diskursen i filmer. Hägerdal (2008) menar att vissa forskare har sagt att det kan ha 
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förekommit matriarkat i Kina då gravplatser visar kvinnor i centrum. Mytbildningen av Kina 

som ett kvinnoförtryckande land gör då att detta förtryck kan ingå i diskursen om orientalism.  

 

Den uppfattning vi fått av skildringen av kvinnor i filmerna menar Hägerdal (2008) mycket 

väl kan vara överdriven, då kvinnornas roll i samhället var mer central än vad som visas. De 

orättvisa könsrollerna som filmen tar upp är möjligtvis främmande för många i dagens 

samhälle, även om det är en ständigt aktuell diskussion och något som än i dag inte har 

jämnats ut. Med andra ord menar vi även fast filmen utspelar sig väldigt långt bakåt i tiden 

går det i viss utsträckning att dra paralleller med dagens diskurs om kvinnor och mäns 

jämlikhet och hur dagens könsroller ser ut. Karen (2012) bekräftar detta med sin studie som 

handlar om just uppfattningen om kvinnor i den asiatiska kulturen och att den fortfarande är 

att kvinnor i stor utsträckning inte har samma villkor som män. Detta kan också tyda på att 

etnocentrismen kan ha uppstått från producenterna, antingen medvetet eller omedvetet. Det 

samma gäller även orientalism, att de är annorlunda jämfört med västerlänningar. Kvinnorna i 

Mulan har som tidigare nämnt till synes inte någon större möjlighet att göra något som de 

själva vill utan är förpassade till att behaga sin man. Vad som hade varit bättre är att då ändra 

på temat som görs i till exempel Shrek (2001). Att helt ändra på berättelsen så att det inte är 

den klassiskt stiliga och charmiga prins som räddar den vackra prinsessan med en vacker häst 

utan att det är ett träsktroll som kommer med en åsna. Detta för att inte befästa de stereotyper 

som uppstår eller redan finns.  

 

Vad vi kan konstatera genom alla de diskurser vi tagit upp är att det finns inslag av 

etnocentrism, orientalism samt mytbildningar av den kinesiska kulturen Mycket tyder på att 

det är den västerländska kulturen som är utgångspunkten för mycket som gestaltas i filmerna. 

Saker som är typiskt asiatisk, som till exempel närheten till naturen och att äta med pinnar 

framställs som annorlunda och detta går också att sammankoppla med begreppet orientalism, 

alltså att filmerna ingår i en orientalistisk diskurs. Att framställa “de andra” som annorlunda 

och främmande. Inte nödvändigtvis på något nedvärderande eller negativt sätt, men att det 

visar på att det finns en del skillnader mellan öst och väst som ger sig uttryck i filmerna.  
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5.6 Sociohistorisk nivå 

När vi nu gått igenom både den textuella och den kontextuella nivån av analysmodellen kan 

vi konstatera att det i filmerna finns en rad olika diskurser som vi diskuterat, samt att det finns 

tydliga gemensamma nämnare filmerna emellan. Med hjälp av de två tidigare nivåerna ska vi 

nu redogöra för det större perspektivet, alltså i vilken sociohistorisk kontext vi kan placera de 

båda filmerna. Vi har genom den textuella nivån kunnat hitta myter, ideologier, metonymier 

samt stereotyper och genom den kontextuella nivån kunnat sätta de textuella delarna i ett 

större sammanhang. Utifrån detta och med hjälp av den tidigare forskningen anade vi att vi 

skulle stöta på någon form av postkolonialism i både Mulan och Kung Fu Panda. 

 

Med tanke på vilken typ av diskurser vi kunnat hitta och definiera under arbetet i den 

föregående nivån menar vi, precis som vi anade, att vi har hittat vissa postkoloniala inslag i 

filmerna. Diskurser som vi hittat i form av etnocentrism, orientalism, “de andra” etcetera går 

att hänvisa till ett gemensamt ursprung, nämligen postkolonialismen. Lindgren (2005) nämner 

postkolonialismen som ursprung för de begreppen och vi menar att även om filmerna gestaltar 

den asiatiska kulturen som den faktiskt är i mångt och mycket, eller har varit, så finns det 

mycket som känns överdrivet och som vi tycker filmerna trycker extra hårt på. Det händer att 

filmerna väljer att gå samma väg, och i samma mönster som förekommit så många gånger 

förut istället för att våga bryta med stereotypa och postkoloniala gestaltningar. Kanske kan det 

bero på att det är den enkla vägen att ta och att det underlättar för tittaren om saker och ting 

känns igen, men vi tror att det är viktigt att våga utmana den här typen av myter, stereotyper 

och kulturella uppfattningar, precis som vi ovan nämnde och som är ett ypperligt exempel, 

Shrek (2001). Filmen togs emot mycket väl och vann en Oscar för bästa animerade film 2002 

(imdb.com 2015c). Vi menar vidare att det kanske är något som kan vara lite extra viktigt i 

den här typen av barn/familjefilmer att Kina och den asiatiska kulturen är otroligt 

mångfacetterad och varierande. Visst är det så att huvudpersonerna i filmerna bryter mot den, 

i filmen gestaltade, asiatiska normen och att det på sätt och vis tillför ett ifrågasättande. Men 

det vi tycker blir problematiskt då är att huvudkaraktärerna kanske inte riktigt innehar de 

egenskaper som de “bör” ha enligt kulturen. Detta är något vi kommer mer in på lite längre 

fram. Vidare går det att fundera och resonera kring hur pass “skadligt” eller dåligt det är med 

postkoloniala inslag i den här typen av filmer, det är inget vi kan uttala oss om men vi kan i 

alla fall kunna konstatera att det existerar. Vi tycker att det är viktigt att tänka på hur 

händelser och karaktärer representeras och det är viktigt i barn- och familjefilmer, där det 
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finns tydligheter, att dessa tydligheter inte blir för extrema åt något håll. I en artikel på 

Svenska Dagbladets kultursida (2013) finns det röster för att skapa lite djupare barnfilmer 

som får de att ifrågasätta samhället mer och inte bara spela på den övertydliga karaktären och 

det övertydliga manuset. Artikeln menar att barn måste tas mer på allvar och utmana dem 

genom att inte alltid ha med olika sagoväsen som karaktärer.  

 

Vi har tidigare i detta arbete kommit fram till att postkolonialism syftar till västvärldens sätt 

att behålla sin hegemoniska ställning i världen, Lindgren (2005) menar att det handlar om att 

det är västvärldens ideologier som är de dominerande. Genom mytbildningarna, 

orientalismen, etnocentrismen och stereotypiseringen av det asiatiska i filmerna kan vi hitta 

tänket att den västerländska kulturen är den dominerande. Att huvudpersonerna, som i båda 

filmerna blir två förebilder för samhället, visar sig ha vissa västerländska attribut gör att just 

denna kultur kan anses framstå som något bättre. Om vi leker med tanken att 

huvudkaraktärerna befunnit sig i en västerländsk kultur hade de inte stuckit ut på samma sätt. 

Visst är det de åstadkommer något som blir uppmärksammat i vilken kultur som helst men till 

exempel att Po inte vill ta över sin pappas nudelrestaurang hade inte varit så kontroversiellt i 

västerländsk kultur. Samtidigt som att det inte hade varit så konstigt om Mulan inte vill göra 

som sina föräldrar säger. Att upprätta familjehedern är något som både Mulan och Po står 

inför men känner sig instängda av, vi hävdar ändå att detta inte hade blivit en lika stor 

händelse om detta utspelat sig inom västerländsk kultur. Som vi nämnt i den textuella nivån 

kan vi även styrka att detta blivit en slags mytbildning som är överdriven då det enligt 

Hägerdal (2008) inte alls var det fokus på familjen som forskare tidigare trott.  

 

En annan del som tyder på att det handlar om postkolonialism är enligt oss att kampsporten 

kung fu ofta återkommer i bägge filmerna, det skapas en tydlig mytbildning kring 

kampsporten. Det är en sak att Kung Fu Panda handlar om just kung fu, men vi menar att det 

skapas en bild av kung fu som en mytomspunnen, orientalisk och något främmande 

stridsteknik för västvärlden, som i stort sett alla asiater verkar vilja lära sig och som de 

karaktärer som strider även behärskar. Det är inte något konstigt eller nytt för den 

västerländska publiken att asiater kan kung fu, eftersom det är något vi blivit insocialiserade 

och matade med via otaligt många andra populärkulturella texter. Vi menar här att filmer som 

till exempel Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) och The Forbidden Kingdom (2008) 

som Bu (2012) tar upp handlar om kung fu och visar på att det är vad asiater gör, det är så de 

strider. Det har alltså skapats en stereotyp bild av asiater som vi menar även de filmer vi 
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analyserat faller in i. Vi återkommer till Lorges (2012) bok som handlar om kinesisk 

stridskonst här och kan konstatera att det är västvärldens konstruktion av kung fu som 

representeras i alla dessa filmer som vi räknat upp. Ordet kung fu som refererar till den 

stridskonst som engelskan översätter till den kinesiska karaten började användas i Kina på 

1900-talet, efter att engelskan misstolkat ordet (Lorge 2012). Detta kan också bekräfta det 

Samovar et al. (2013) skriver om som en undermedveten tanke om etnocentrism och 

orientalism. Den västerländska världen har skapat vissa saker som tros vara det rätta, men 

som är en misstolkning, ändå är det västvärldens begrepp som präglar världen och idag är 

ordet kung fu något som används i Kina också, på samma sätt som det missvisande använts i 

västvärlden. Detta är också ett exempel på vad vi menar kan betyda att västvärlden har en 

hegemonisk ställning i världen.  

 

Även om vi tycker oss se en hegemoni kan vi inte säga att filmerna är gjorda för att visa på att 

den västerländska kulturen är den bästa, det tycker vi är långt ifrån syftet med dem. Men vad 

vi kan säga är att det finns en underton av det postkoloniala, även om mycket ligger dolt. Bara 

det att vi har hittat kulturella myter som byggs upp av metonymier, stereotyper och ideologier 

som framhäver den västerländska kulturen tyder på att det handlar om postkolonialism. Det är 

det kulturella som framhävs och visas som något annorlunda och att filmerna har 

gemensamma nämnare vad gäller de kategorierna och att de trycker på det asiatiska som är 

annorlunda gentemot det västerländska. I den framåtsträvande västvärlden framstår det lugna, 

eftertänksamma och spirituella i filmerna som något främmande och orientalisk. Det är inte 

något som uttalas specifikt, men likväl menar vi att det är något underliggande som skapar 

denna typ av känsla och uppfattning. Vilket är något som varit genomgående gällande båda 

filmerna, att det snarare finns underliggande saker som kommer fram först när ett visst ljus 

sätts på dem.  
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6 Sammanfattning & diskussion 
Vi började vår studie med att belysa att tecknade filmer har ett stort ansvar och ofta fungerar 

som ett inlärningsverktyg. Det menar vi kan skapa problem, om filmerna inte riktigt ger en 

rättvisande bild eller till och med förmedlar en orientalistisk bild av exempelvis andra 

kulturer. Det har i många hundra år funnits spänningar mellan öst och väst och det har blivit 

tydligt att så också är fallet vad gäller populärkulturen. Om det då förekommer i barnfilmer, 

menar vi att det blir extra känsligt då forskning som Giroux (1999), nämnd i Lacroix (2009) 

skriver att barn är mindre kritiska.  

 

Utifrån vår problembakgrund har vi nu alltså gjort vår studie och kommit fram till ett resultat. 

Vi har analyserat filmerna i tre olika nivåer och kan i och med det konstatera, utifrån ett stort 

perspektiv, att det finns vissa postkoloniala inslag eller teman. Många av dem är dolda och 

inte alls särskilt uppenbara vid en första titt på filmerna, men vid mer kritiskt granskande och 

analyserande menar vi ändå att det finns saker som går att hänvisa till postkolonialism. Våra 

slutsatser nådde vi genom att börja med kärnan där vi kunde hitta byggstenar eller tecken som 

på ett eller annat sätt sade oss någonting om exempelvis myter, metonymier, stereotyper 

etcetera. Dessa byggstenar tog vi sedan med oss i den andra nivån där vi tack vare dem kunde 

kombinera och hitta olika diskurser och vad det kunde säga för något om filmerna i sig men 

även om filmerna i relation till andra filmer och andra diskurser. Avslutningsvis tog vi alltså 

ett helhetsgrepp där vi således tycker oss kunna placera våra populärkulturella texter i ett 

större, sociohistoriskt perspektiv. Denna analys anser vi alltså har gjort att vi kommit fram till 

en rad olika saker och som är relevanta för vår studie.  

 

Vår frågeställning såg ut enligt följande:  

Hur representeras den kinesiska kulturen i tecknade/animerade barn- och familjefilmer 

genom filmerna Kung Fu Panda och Mulan? 

– Vilka kulturella myter går att hitta? 

 

Här nedan kommer vi att konkretisera det som vi i och med vår studie kommit fram till är 

svaren på frågorna vi ställde oss till en början.  

 

Textens uppbyggnad bygger mycket på symboler som ofta på ett eller annat sätt är sådant 

som tittaren kan relatera till Asien och detta får vi stöd i genom exempelvis Lorge (2012) och 
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Sheng (2000). Vi menar att det finns en del tecken i filmerna som tack vare sin kulturella myt 

eller stereotypa bild ofta förknippas med öst och dess kultur. De här olika tecknen eller 

byggstenarna skapar sedan en hel del olika kontexter eller diskurser. Diskurser som vi tycker 

oss kunna se placeras inom en orientalistisk, etnocentrisk och postkolonial sfär. Det är inte 

alltid något som framstår självklart, men vi menar att vi kan se vissa saker som kan ligga 

bakom en del av diskurserna och hur de kommer till uttryck genom att ställa de i kontrast 

med andra diskurser. I och med att vi tycker oss kunna placera och härleda diskurserna åt det 

håll som vi gör, menar vi vidare att filmerna kan uppfattas och tolkas som postkoloniala i ett 

sociohistoriskt sammanhang. Vi har tidigare pekat på det som vi menar kan vara tendenser 

till detta och förklarat på vilket sätt det kan uppfattas som postkolonialt.  

 

Så för att sammanfatta hur den kinesiska kulturen representeras är det genom etnocentrism, 

orientalism samt användning av mytbildningar genom stereotyper och metonymier. Vi har 

hittat myter som innefattar solfjädern, familjehedern, kvinnoförtrycket, fokus på förfäderna 

och de döda, kung fu samt ätandet med pinnar. Dessa myter behöver inte alltid vara en total 

västerländsk konstruktion men är i filmerna överdrivna och antingen späder på eller skapar 

mytbildningar av den kinesiska kulturen. Med stöd av Hägerdal (2008) har vi sett att mycket 

av det som representeras är överdrivet eller helt fel. Men genom att de myter som finns späds 

på framställs den kinesiska kulturen som främmande. 

 

Filmerna är i mångt och mycket realistiska och det vi ser i filmerna förknippar vi med Kina 

utan att behöva tänka så mycket. Det är heller inte nödvändigtvis så att de stereotyper och så 

vidare som används är något som är negativt eller nedvärderande mot Asien, Kina eller den 

österländska kulturen, ibland kanske till och med tvärtom. Något som snarare är 

eftersträvansvärt eller något att vara stolta över. Vi kan genom vår diskursanalys även se att 

den kinesiska kulturen representeras med vissa västerländska inslag, som till exempel 

huvudkaraktärerna.  

 

6.1 Slutsatser 

Innan vi började med vår analys hade vi en hypotes om att tecknade filmer skildrades på ett 

orientalistiskt sätt som bildade myter om olika kulturer, detta hade vi stöd ifrån tidigare 

forskning. Vi kan efter denna studie konstatera att det inte är så illa som vi först trodde. I alla 

fall inte i de filmerna vi analyserat. Visst har vi hittat postkoloniala drag i filmerna och vi kan 
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se att det finns orientalism och etnocentrism men mycket av det som representeras är 

autentiskt, om än lite överdrivet. Vi har dock även hittat delar som verkligen visar på 

felaktigheter i framställningen av kulturen. Det tyder på att det är blivit en bättring från 

tidigare filmer som vi hittat i tidigare forskning som gjorts på filmer som kommit ut under 

mitten av 1900-talet. Orientalism förknippas ofta med en hegemonisk ställning men betyder 

likväl att skapa ”de andra” som mer exotiska än vad de egentligen är och det är mest denna 

typ av orientalism som vi hittat i filmerna. Vad som varit mest intressant för vår del är att vi 

har kunnat hitta en viss amerikansk mentalitet/kultur i båda huvudkaraktärerna vilket vi tolkar 

som ett etnocentriskt fenomen. Vad vi nu blir nyfikna på, med tanke på den förbättring som 

har skett, är att se om det fortsätter att förbättras vad gäller representation och mytbildningar 

av andra kulturer i filmer. 

 

 

6.2 Vidare forskning 

Genom arbetets gång har vi upptäckt många aspekter vi inte trodde att vi skulle hitta. Det har 

väckt fler frågor som skulle vara intressant att få svar på. Det vi gjort i denna studie är att ha 

undersökt hur den kinesiska kulturen representeras i Mulan och Kung Fu Panda. Vad vi 

främst blir nyfikna på är att undersöka ännu senare filmer. Filmer som gjorts de fem senaste 

åren eller till och med det senaste året, och analysera huruvida mytbildningar och 

representationen av andra kulturer har förändrats över den korta tid som gått sedan Mulan och 

Kung Fu Panda gjordes. 

 

En annan del som går att forska vidare på är hur tecknade/animerade barn och familjefilmer 

representerar andra kulturer genom att titta på filmer som utspelar sig i andra kulturer, som till 

exempel den afrikanska kulturen eller den arabiska kulturen, skulle det bli samma resultat 

eller skiljer det sig helt beroende på vad det är för kultur som skildras? Så antingen går det att 

göra en likadan studie som denna fast på en annan kultur eller så går det att, utifrån denna 

studie, jämföra detta resultat med en annan kultur. 

 

Då är det även intressant att se hur det hade sett ut om det varit vice versa, alltså om det är ett 

kinesiskt eller asiatiskt produktionsbolag som gör en film som ska utspela sig i en 

västerländsk kontext, det är också viktigt att se på hur andra tar åt sig den västerländska 

kulturen och skildrar den.  
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Eftersom vi pratar om vikten av att skapa en rättvis bild av världen för barn genom barn- och 

familjefilmer vore det också intressant att göra någon form av receptionsanalys på hur barn tar 

till sig budskapet av filmerna som visas. I vilken mån skapas uppfattningarna som 

framkommer ur dessa filmer som barnen tittar på?  

 

Även om vi utgått från en postkolonial teori så har vi även hittat andra sociohistoriska 

kontexter, den ena behöver inte utesluta den andra. Vi har hittat tendenser på kvinnoförtryck 

så det hade även varit intressant att göra denna studie utifrån feministiska teorier, för att sätta 

filmerna i nytt ljus.  
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