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Sammanfattning 

Enligt skolans styrdokument är målsättningen att skapa jämställdhet mellan pojkar och flickors 

villkor i skolan (Skolverket, 2011, s. 7). I skolan anses dock flickorna hamna i skymundan och får 

biroller medan pojkarna dominerar talutrymmet (Karlson, 2003, s. 14; Sandquist, 1998, s. 79–80). 

Dessa manliga och kvinnliga könsroller skildras ofta i film, då barnets genusidentitet börjar 

formas redan i de yngre åldrarna är barnet således högst medvetet om dessa könsroller (Davis, 

2006, s. 30; Hedlin, 2010, s. 13). Detta innebär i sin tur att det är möjligt att filmmediet har en 

negativ påverkan på barnets identitetsskapande.   

 

Grundantagandet är att kön konstrueras i filmens berättelse genom bland annat karaktärernas 

talutrymme. Syftet är därigenom att, genom en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, 

undersöka om det finns någon skillnad i det talutrymme som den kvinnliga huvudrollen ges 

gentemot de manliga bipersonerna i sex Disneyfilmer. För att sedan skapa ett tillräckligt brett 

underlag för en jämförelse mellan könen görs dessutom en undersökning av karaktärernas 

samtalsämnen samt vilken roll de ges i filmen.  

 

Studien visar på en gradvis skillnad i det talutrymme som ges den kvinnliga huvudrollen och att 

det enbart är Törnrosa som får mindre talutrymme än sin manliga biperson (se tabell 7). Studien 

visar även att den kvinnliga huvudrollen samt hennes aktivitetsnivå genomgår en positiv 

förändring i takt med att tiderna förändras. Detta kan bero på året som filmen visades första 

gången, filmens handling, huvudrollens ålder samt det faktum att genus görs efter samhällets 

normer, som i sin tur förändras med tiden (Rönnberg, 2001, s. 118; Connell, 2009, s. 19; 2009, s. 

97). Det återfanns dessutom ett antal teman i filmerna som det yngre barnet lätt kan känna igen 

sig i, exempelvis kärlek och identitetsskapande, vilket är en av anledningarna till att Disney har 

behållit sin underhållningsstatus genom tiderna (Shepard, 2010, s. 4). Disneys filmer innehåller 

dessutom berättelser om uppväxt och identitetsskapande med stöd av övertydliga normer vilket i 

sin tur gynnar barnets genusidentitet (Rönnberg, 2001, s. 221–222).  

 

I skolan är lösningen att ta upp de normer som förekommer i filmens handling och diskutera 

dem tillsammans i klassrummet. Barnen får således lära sig att ställa sig kritiskt till dessa och man 

kan därigenom försöka säkerställa skolans jämställdhetsmål, vilket innebär en strävan mot pojkar 

och flickors lika villkor i skolan (Bergöö & Jansson, 2012, s. 40; Skolverket, 2011, s. 7).  
 
Nyckelord: genus, stereotyper, normkritik, jämställdhet, könstillhörighet, Disneyfilmer, 
mediepåverkan, critical literacy, sociokulturellt lärande  
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1. Inledning  

Det som har väckt mitt intresse för genus i klassrummet är när jag själv kom ut på VFU. Det jag 

såg då var att det oftast var pojkarna som tog mest plats både fysiskt och verbalt medan flickorna 

hamnade i skymundan. Olika lärare har sedan löst detta på olika vis, bland annat genom att sätta 

de livliga pojkarna längs klassrummets sidor. De lugna eleverna, som ofta är flickor, sätts sedan i 

mitten för att dessa elever ska få en möjlighet att synas mer. Det ultimata målet är förstås sedan 

att utrymmet i klassrummet ska fördelas på ett jämställt vis. När det kommer till hur dessa 

könsroller utformas har jag utifrån mitt långa intresse för barnfilm, och då främst Disney, velat 

undersöka hur dessa filmer faktiskt påverkar yngre barns identitetsskapande.  

 

Ett stort skäl till att Disney är så pass populär hos barn är för att de skildrar en typ av humor som 

uppskattas hos de yngre barnen samt speglar olika drömmar, önskningar och mål. Disneyfilmer är 

dessutom ofta den första film som barnen får gå och se på bio utan vuxens sällskap, och är 

således en del av en sorts mognadsrit (Rönnberg, 2001, s. 9–12). Disneyfilmer är dock även kända 

för könsstereotypiska skildringar av passiva hjältinnor som räddas av modiga hjältar och de har 

även ansetts spegla hur västerländska familjemönster sett ut över tid (Rönnberg, 2001, s. 14; 

Rönnberg, 2001, s. 46). Barn lär sig då genom media, som förstärker bilden av genus, att det finns 

en rangordning i vad som anses vara manligt och kvinnligt och att det manliga oftast värderas 

högre (Sandquist, 1998, s. 22–23). Det är således av vikt att samtala om könsnormer och 

stereotypiska skildringar i media eftersom det enbart är möjligt att förändra dem om man för upp 

dessa ämnen till ytan och samtalar om dem (Hedlin, 2010, s. 28–30; Connell, 2009, s. 143). Detta 

gäller även i skolan vars uppdrag idag är att skapa likvärdiga villkor för pojkar och flickor genom 

att utmana dessa könsnormer (Hedlin, 2010, s. 7).  
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2. Bakgrund  

Media skildrar ofta stereotypiska könsroller samt föreställningar om hur mannen eller kvinnan 

förväntas vara i samhället. Detta har förändrats en del över tid, men vissa av dessa tankar lever 

fortfarande kvar i samhället (Hedlin, 2010, s. 13). Beroende på vilket könstillhörighet barnet har 

kommer det att behandlas och kläs därefter, det vill säga antingen som en pojke eller en flicka. 

Utifrån det biologiska könet tilldelas sedan människan manliga eller kvinnliga egenskaper, som i 

sin tur anses vara raka motsatser till varandra (Odenbring, 2014, s. 27–29; Hedlin, 2010, s. 17). 

 

Enligt Davis (2006, s. 30) är barn i de yngre åldrarna högst medvetna om manliga och kvinnliga 

könsroller och hur man ska bete sig beroende på könstillhörighet. Detta innebär i sin tur att det 

är möjligt att de yngre barnen även påverkas av de olika typer av media som de dagligen utsätts 

för. Det är även viktigt att reflektera över det egna arbetet och sedan arbeta normkritiskt i skolan 

redan i de yngre åldrarna, eftersom det är då genusidentiteten börjar formas.  

 

I termer av menings- och identitetsskapande tar barnen del av en stor mängd media och lär sig 

sedan utifrån de värderingar som dessa förmedlar. Det pågår även en diskussion om skolans roll i 

detta eftersom det har visat sig att barnens teckningar i skolan har en benägenhet att bli mer 

könsstereotypa om skolan är accepterande gentemot de könsstereotypa inslag som media 

förmedlar (Skolverket, 2010, s. 52; Skolverket, 2010; s. 55). Samtidigt som barnen genom media 

kan förhålla sig till de intryck som ges, kan ett medieideal förmedla ett krav på att man måste vara 

åtrådd av det andra könet. Detta i sin tur medför att både pojkar och flickor fokuserar på hur den 

kvinnliga kroppen ser ut. Flickor vill vara vackra och åtrådda av pojkarna medan pojkarna i sin 

tur inte bryr sig lika mycket om det egna utseendet. Pojkarna fokuserar istället främst på hur 

flickorna ser ut i förhållande till vad som är attraherande hos det andra könet (Skolverket, 2010, s. 

54). Genom tv-program kan barnen även uttrycka sin identitet genom bland annat sitt utseende 

för att uppnå en viss grad av popularitet vilket i sin tur är begränsat av könstillhörighet 

(Skolverket, 2010, s. 52–53). 

2.1 Det didaktiska problemet  

Idag står det skrivet i styrdokumenten (Skolverket, 2011, s. 7) att skolan ska ha som målsättning 

att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Men skolan har dock inte alltid fokuserat på 

jämställdhet:  

[…] fram till 1962 fanns särskilda skolor för flickor och pojkar. På så sätt bidrog skolan 
till att upprätthålla könsskillnader och ojämlika maktförhållanden i skolan. Det har sedan 
1969 legat i grundskolans uppdrag att skapa jämlikhet för alla men det är inte helt lätt när 
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samhället präglas av antaganden att kvinnor och män är på olika sätt (Lundquist & 
Viklund, 2005, s. 17).  

Inom skolan erbjuds möjligheter till förändringar men samtidigt även hinder för barnen eftersom 

de bara har valet att inrätta sig i förhållande till sitt kön. Detta innebär att de elever som väljer att 

korsa könsgränserna oftast istället hamnar utanför den sociala gemenskapen i pojk- eller 

flickgänget (Sandquist, 1998, s. 80). Det har sedan grundskolans införande även diskuterats kring 

det faktum att pojkar tar upp mest talutrymme i skolan och att flickor behöver ta för sig mer 

(Karlson, 2003, s. 14). Flickorna antas nämligen vara lugnare och placeras därför ofta bredvid den 

mer utåtriktade, och ofta stökige pojken i klassrummet för att ge en lugnande effekt. Det är även 

mer acceptabelt att pojkarna tar mer plats i klassrummet och därmed även är mer aktiva fysiskt 

och verbala än flickorna, eftersom det är vad som förväntas av dem (Odenbring, 2014, s. 70). 

Enligt Sandquist (1998, s. 79–80) bekräftar läraren ofta barnens olika beteenden och därmed 

förstärks även deras beteenden. Flickorna hamnar i skymundan, får biroller och glöms bort 

medan pojkarna dominerar talutrymmet. Här spelar läraren en stor roll i form av en förebild när 

det kommer till vilka medvetna, och även omedvetna, värderingar som förmedlas till eleverna i 

klassrummet (Barnombudsmannen, 2001, s. 41). Det är därmed viktigt att lärare, samt blivande 

lärare, arbetar normkritiskt för att säkerställa skolans jämställdhetsmål, vilket innebär en strävan 

mot pojkar och flickors lika villkor i skolan. Det innebär även att motverka traditionella 

könsmönster, vilket, i sin tur kräver medvetenhet och kunskap om genus (Hedlin, 2010, s. 7; 

Lundquist & Viklund, 2005, s. 7). Enligt Lgr11 ska skolan:  

[…] aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 
av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8).  

Det är således av stor vikt att lärare tar sig tid att först och främst reflektera över om pojkar och 

flickor har lika stort inflytande i det egna klassrummet och därmed tar lika stor plats (Hedlin, 

2010, s. 10). Det har dessutom en negativ inverkan på barnens tillit till sin egen förmåga att bli 

bemött efter sitt biologiska kön. Därmed bör lärare även vara medvetna om att det är viktigt att 

se bortom de förutfattade meningar som finns om könen och se varje enskilt barn som säregen 

(Sundman Marknäs & Svensson, 2012, s. 12; Lundquist & Viklund, 2005, s. 17).  

 

 

 



 

 8 

3. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer relevant forskning om barns mediepåverkan, Disneyfilmers påverkan 

på barn samt Disneyfilmers innehåll att redovisas.  

 

Dessa studier har relevans för denna studie eftersom de fokuserar på mediepåverkan samt 

innehållet i Disneyfilmer och hur detta påverkar yngre barn. Genom bland annat dessa 

utgångspunkter kommer studiens frågeställningar att besvaras, vilket är om det finns någon 

skillnad i det talutrymme och den roll som den kvinnliga huvudrollen ges gentemot de manliga 

bipersonerna i Disneyfilmer över tid. 

3.1 Forskning om mediers påverkan på barn 

Enligt Andersson, Christofferson & Dahlquist (2016, s. 15) måste barn utsättas för en upprepad 

exponering av stereotyper för att påverkas och skapa normer, som till exempel att:  

[…] cowboys med svarta hattar är onda och att de med vita hattar är goda, att blondiner 
är dummare än brunetter eller att svartmuskighet och utländsk brytning är tydliga 
indikatorer på kriminalitet  

(Andersson, Christofferson & Dahlquist, 2016, s. 15).  

Utöver detta finns även ett samband mellan könsstereotypiska skildringar, i bland annat filmer, 

och en skev jagbild. Sådan påverkan har visats i studier gjorda i förskolan där det finns många 

barn som ofta ser på Disneyfilmer (Andersson, Christofferson & Dahlquist, 2016, s. 26), vilka är 

vad denna studie ämnar undersöka. Dessutom kan olika typer av media, som förmedlar just 

könstereotypiska skildringar, eventuellt ha en negativ inverkan på barn och detta gäller då allra 

främst flickor och unga kvinnor (Andersson, Christofferson & Dahlquist, 2016, s. 31).  

 

Sandstig (2013, s. 37) menar att barnets sociala förmågor påverkas både positivt och negativt av 

media och filmtittande. Det förefaller dock vara en särskilt stor risk för en negativ påverkan om 

barnet kan identifiera sig med karaktären, vilket i sin tur kan leda till att barnet kommer att 

uppfatta karaktärens beteende som något normalt (Sandstig, 2013, s. 15; Sandstig, 2013, s. 25–

26). Detta i sin tur är något som föräldrarna kan förhindra, eller åtminstone mildra, genom ett 

samtal kring vad det är som faktiskt skildras i filmen samt att föräldrar skapar mer strikta regler 

för filmtittande (Sandstig, 2013, s. 31–34).  



 

 9 

3.2 Forskning om Disneyfilmers innehåll  

Rönnbergs (2001, s. 119; 2001, s. 38) studie angående varför just Disneyfilm är så populärt hos 

yngre barn visar att barnet, redan innan första mötet med Disney, oftast redan har placerat sig 

själv i någon typ av könsroll. Studien visar även att det yngre barnet inte förstår begrepp som att 

en kvinna ska fånga en man. Intrycket av detta kan dock hamna i den undermedvetna förståelsen 

om barnet ständigt exponeras för något sådant i filmberättelser. Studien visar även att 

Disneyfilmer låter barn vara barn samtidigt som de underlättar identitetsskapandet genom att de 

flesta handlar om att växa upp. Filmerna lägger därigenom även grunden för det yngre barnets 

könsidentitet (Rönnberg, 2001, s.18–22; Rönnberg, 2001, s. 37). 

 

En annan studie på Disneyfilmers innehåll av Davis (2006, s. 10) visar att det är en vanlig 

missuppfattning att Disneyfilmer oftast handlar om att en ung kvinna ska få, eller ska räddas, av 

sina drömmars man. Hit hör även att dessa karaktären har passivt skildrade roller. Davis (2006, 

s.10) menar istället att de flesta av hjältinnorna drivs av något helt annat än kärlek. De flesta 

kvinnliga karaktärer i Disneys 90-talsfilmer är skildrade som starka och nyfikna individer med 

stort handlingsutrymme. Detta syns dessutom även bland några av de kvinnliga karaktärerna i 

Disneys första filmer.  

 

Enligt en studie av Shepard (2010, s. 3–4) visar det sig att Disney sedan 50-talet har behållit sin 

underhållningsstatus genom att framställa högst igenkännliga teman i de flesta av sina filmer. 

Dessa kan barnens sedan känna igen sig i, som bland annat kärlek och identitetsskapande. Studien 

visar även att Disney förmedlar en relativt konservativ samhällsversion för att locka målgruppen. 

I de flesta av Disneys filmer får man dessutom följa huvudpersonens uppväxt och dessa slutar 

oftast med att den kvinnliga karaktären gifter sig med en mäktig manlig ledare vilket visar att 

Disney förmedlar en relativt konservativ samhällsbild (Shepard, 2010, s. 4–5).   

 

3.3 Forskning om Disneyfilmers påverkan på barn  

Rönnbergs studie (1995, s. 17–18; Rönnberg, 1997, s. 71) om huruvida TV påverkar barn anses 

film och annan media vara direkt positivt för barnets identitetsskapande. Barnen ges då möjlighet 

att se något från ett annat perspektiv och därmed skapa en större förståelse för bland annat 

könsroller och får även därigenom lättare att ifrågasätta dem. Studien visar även att media, som 

ofta skildrar en något overklig värld, kommer att öppna upp möjligheter för barnet att 

experimentera med sitt identifikationsskapande. Detta är i sin tur något som barnet gör under 

hela livet och inte något som sker genom påverkan av media i barndomen. Detta innebär således 

att det yngre barnet istället identifierar sig med människor i dess omedelbara närhet och påverkas 

av deras egenskaper och beteende. Om en ung flicka har insett att det finns starka och 
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självständiga kvinnor, kommer det barnet även att leta efter, och dessutom finna, sådana 

egenskaper hos kvinnliga karaktärer i berättelser (Rönnberg, 2005, s. 16; Rönnberg, 2005, s. 72–

73).  
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4. Teori 

I avsnittet nedan kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redovisas enligt genusteori, 

mediepåverkan och critical literacy.  

4.1 Genusteori och identitetsskapande  

Hirdman (1988, s. 49–51) diskuterar det faktum att kvinnor har ett lägre socialt värde än män och 

har så haft under en period i historien. Detta i sig är något hon problematiserar med hjälp av 

begreppet genussystem, som handlar om den sociala ordningen i vilken kön görs. Hirdman (1988, 

s. 52) menar även att mannen är samhällets norm vilket i sin tur innebär ett maktskapande i 

förmån för mannen. Män och kvinnor har dessutom inte samma möjligheter eller begränsningar 

och mannen är oftast avgörande för kvinnans nivå av frihet, vilket kvinnor är högst delaktiga i att 

upprätthålla genom att acceptera sin roll som undergiven (1988, s. 53–55). I termer av 

socialisering och identitetsskapande lär sig dessutom det yngre barnet det korrekta beteendet efter 

kön, exempelvis att du inte ska gråta om du är född som pojke (Hirdman, 1988, s. 53). 

 

Gannerud (2001, s. 11) menar att begreppet genus beskriver de sociala, kulturella och historiska 

könsnormer som finns i samhället. Detta kan gälla hur man ska se ut som man och kvinna vilket 

bland annat kan innebära de personliga egenskaper som hör till respektive kön enligt dessa 

normer.  

 

Gannerud (2001, s. 16) menar dessutom att genus i skolan uttrycks i form av makt, 

arbetsfördelning och interaktionsmönster i klassrummet där pojkarna oftast tar mest plats både 

fysisk och verbalt. Varje människa utvecklar dessutom en genusidentitet som definierar 

människan som man eller kvinna vilket även sätter prägel på vår självuppfattning (Connell, 2009, 

s. 97; Connell, 2009, s. 129).  

4.2 Mediepåverkan  

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande ligger till grund för hur medier påverkar barns självbild 

och det är utifrån dessa antaganden som studien kommer att diskutera barns eventuella 

mediepåverkan. Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att vi genom olika sociala och 

kulturella verktyg, som att interagera med en annan person eller med något av dessa verktyg, kan 

möjliggöra vårt lärande. Kulturella verktyg såsom media påverkar dessutom hur individer handlar 

och tänker (Jakobsson, 2012, s. 153–154). Människor interagerar med varandra och lär av 

varandra genom att utbyta erfarenheter och bidrar således till att utöka varandras tänkande. 
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Samtliga deltagare kan sedan argumentera och förklara, oavsett bakgrund, och därigenom bidra 

till kunskapsutvecklingen i denna interaktion (Jakobsson, 2012, s. 159).  

4.3 Critical literacy  

Normer innebär kort sagt vad som anses vara ett godtagbart beteende inom en social grupp och 

används främst för att kunna styra och kontrollera individer med en önskan att ingå i denna 

gemenskap. Varför det uppstår problem när man ska ifrågasätta rådande normer är just av den 

anledningen att de som följer normen blir accepterade av den sociala gemenskapen i vilken de vill 

ingå, och de som frångår normer anses som avvikande och blir således utanför (Janson, 2016, s. 

181). Genom att utgå från begreppet critical literacy kan man synliggöra normer och 

maktförhållanden i filmer (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 40; Bergöö & Jönsson, 2012, s. 74). Detta 

kan innebära att barnen får diskutera och ställa frågor om exempelvis vilka roller som respektive 

kön har getts i filmen och vilka roller som anses svaga respektive starka (Bergöö & Jönsson, 

2012, s. 37). Filmer påverkar även bland annat tankar, värderingar och ideal på ett mestadels 

negativt vis samt krymper individens handlingsutrymme avsevärt. Lejonkungen är ett exempel på 

en film med många normer, exempelvis skildras det en heterosexuell kärlek, och således även en 

spegling av samhällsnormen som i stort är ett antagande att alla är heterosexuella (Janson, 2016, s. 

179–183). Det är därmed av vikt att uppmärksamma och vara kritisk till de normer som råder i 

filmer och diskutera dessa. Disneyfilmer förefaller här ofta vara ett logiskt val eftersom de flesta 

barn har erfarenhet av dessa samt att de innehåller övertydliga normer vilket gör det enkelt att 

synliggöra dem för diskussion. Det är dock viktigt att barnen även får diskutera andra 

filmberättelser eftersom det föreligger en risk att de annars ser Disneyberättelsen som normen 

och resterande som något avvikande (Janson, 2016, s. 182–190).  

 

Ett critical literacy perspektiv öppnar även upp för möjligheter att ifrågasätta varför vissa färger är 

synonyma med vissa egenskaper som att ljust är gott och mörkt är ont, vilket i sin tur kan öppna 

upp för en diskussion gällande fördomar (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 76–78).  

4.4 Sammanfattning  

Genom dessa utgångspunkter önskar studien undersöka om det finns någon skillnad i det 

talutrymme och den roll som den kvinnliga huvudrollen ges gentemot de manliga bipersonerna i 

Disneyfilmer över tid. 

 

Grundantagandet är att kön konstrueras i filmens berättelse genom dels vad karaktärerna pratar 

om samt hur mycket utrymme de får. Studien önskar således, utifrån Hirdmans (1988) perspektiv 

på genussystemet, att undersöka hur mycket talutrymme som den kvinnliga huvudrollen ges 

gentemot den manliga. Utifrån ett perspektiv av de teorier som redovisats i mediepåverkan och 
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critical literacy kommer studien att undersöka vilken roll som ges till den kvinnliga huvudrollen i 

sex Disneyfilmer. Det är sedan utifrån detta som studien avslutningsvis önskar diskutera om 

Disneyfilmer kan påverka det utrymme som pojkar och flickor tar i skolan.  
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5. Syfte  

Disney är känt för att förmedla stereotypa skildringar gällande bland annat kön och etnicitet. 

Under 1970-talet och 1980-talet har dock förändringar uppstått i hur främst kvinnor skildras i 

filmer (Davis, 2006, s. 169). Detta beror i sin tur på att Disney ofta tar inspiration från berättelser 

riktade mot vuxna och sedan försökt att anpassa innehållet till sin barnpublik allteftersom tiderna 

förändras (Rönnberg, 2001, s. 118). Vilket i sin tur gör det intressant att undersöka om det finns 

några skillnader i hur kvinnor har skildrats från 50-talet till nutid.  Det som särskilt gäller är de 

könstereotypiska skildringar som finns i bland annat barnfilm, där kvinnan oftast framställs som 

en sorts passivt offer och männen istället framställs med hjälteegenskaper. Detta har som tur är 

förändrats en del över tid, men dessa föreställningar lever fortfarande kvar i samhället (Hedlin, 

2010, s. 13; Connell, 2009, s. 86).  

 

Grundantagandet är att kön konstrueras i filmens berättelse genom dels vad karaktärerna pratar 

om samt hur mycket utrymme de får. Således är syftet med denna undersökning om det finns 

någon skillnad i det talutrymme och den roll som den kvinnliga huvudrollen ges gentemot de 

manliga bipersonerna över tid. Det räcker dock inte att bara undersöka karaktärernas talutrymme. 

Man måste även undersöka vad de pratar om och vilken roll de ges för att kunna få tillräckligt 

underlag för en jämförelse. Det skapas även teman i filmerna och utifrån dessa kan det vara 

intressant att diskutera om något har förändrats. Dessutom är syftet att diskutera om detta i sin 

tur kan påverka barnens identitetsskapande.  

5.1 Frågeställningar  

- Vilken roll ges den kvinnliga huvudrollen jämfört med den manliga i Disneyfilmer?  

- Hur mycket talutrymme har den kvinnliga huvudrollen jämfört med den manliga i 

Disneyfilmer?  

- Vad talar den kvinnliga huvudrollen respektive den manliga huvud- eller birollen om i 

Disneyfilmer?   
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6. Metod 

Följande avsnitt kommer att redovisa hur denna studie har genomförts för att besvara studiens 

syfte att se om det finns någon skillnad i det talutrymme och den roll som den kvinnliga 

huvudrollen ges gentemot de manliga bipersonerna över tid.  

6.1 Urval 

Jag har valt sex Disneyfilmer med en kvinnlig huvudroll med ett visst tidsspann mellan för att 

generera ett så pass brett material att frågeställningen kan besvaras. Anledningen till att det är så 

pass långt mellan Törnrosa och Den lilla sjöjungfrun är för att det inte finns några Disneyfilmer under 

denna period som har en kvinnlig huvudroll. Dock bör avgränsningar av denna typ helst inte 

göras på förhand (Hammar Chiariac, 2003, s. 72) men annars hade det genererat en alltför bred 

studie för denna undersökningens typ. Det har dessutom framkommit kritik mot att män ofta har 

den bärande rollen i Disneyfilmer (Rönnberg, 2001, s. 117) vilket ytterligare har påverkat valet av 

filmer med en kvinnlig huvudroll. Detta gör det även möjligt att undersöka om det finns någon 

skillnad i det talutrymme som ges till denna roll samt vilka egenskaper hon har. Nedan redogörs 

kort för filmens handling samt vilket år filmen visades för första gången.  

6.1.1 Törnrosa (1959)   

Filmen handlar om Törnrosa, som egentligen heter Aurora, och som blir bortlovad redan vid 

födseln till prins Philip. Genom denna förlovning utgör hon sedan ett hot mot häxan Maleficent 

som lägger en förbannelse på Aurora. Aurora får leva sitt liv med de goda feerna djupt in i skogen 

för att gömma henne från häxan. När förbannelsen till slut slår in hamnar Aurora i djup sömn 

och räddas sedan av en kyss från prins Philip. Filmen har fått mycket kritik då Aurora är en 

passiv karaktär trots att hon har huvudrollen i sagan, bara för att sedan räddas av prinsen som 

hon är bortlovad till, då han faller för hennes skönhet. Denna aspekt har även kritiserats eftersom 

det kan uppfattas som en romantisering av att Aurora skulle vara ett offer för våldtäkt eftersom 

hon sover och inte har gett sin välsignelse till att bli kysst (Davis, 2006, s. 102; Jarvid, 2008). 

Törnrosa har även fått kritik för att Aurora är beroende av prinsens bekräftelse för att sedan kunna 

anamma sin sanna identitet (Rönnberg, 2001, s. 70).  

 

6.1.2 Den lilla sjöjungfrun (1989)  

Filmen handlar om sjöjungfrun Ariel som är dotter till Kung Triton. Ariel är nyfiken på livet och 

främst på saker från människornas värld på land som hamnar på havets botten då och då. Hon 

blir till slut kär i en människa som heter prins Erik. Hennes far förbjuder dock henne från att 
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söka reda på mer om människans värld vilket leder till att hon hamnar i klorna på en havshäxa 

som i sin tur tar bort hennes röst mot att hon får människoben så att hon kan leva med Erik. 

Filmen har fått kritik för att vara traditionell och enbart handla om en kvinna vars ultimata mål är 

att få en man samt att hon skulle vara beroende av skyddet från en man då hon i slutet tvingas 

välja mellan prinsen och sin far (Davis, 2006, s. 10; Rönnberg, s. 2001, s. 125). Filmen har dock 

även mottagit positiv kritik för att göra den kvinnliga huvudrollen aktiv och handlingskraftig 

(Rönnberg, 2001, s. 128–133).  

6.1.3 Skönheten och odjuret (1991) 

Denna film hör även till den kategori av Disneyfilmer som har gjort den kvinnliga 

huvudkaraktären mer aktiv, men den innehåller trots detta stereotypiska skildringar av kvinnan 

som inte får vara utbildad och som bör gifta sig annars avviker hon från normen. Filmen handlar 

om Belle som lever i en liten fransk by tillsammans med sin pappa Maurice som är en uppfinnare. 

Hon läser hela dagarna och drömmer om att få se en annan plats i världen. Den mest 

eftertraktade, men mest egoistiske och sexistiske, ungkarlen Gaston gör allt i sin makt för att 

vinna hennes hand och gifta sig med henne, men utan framgång. När Belles far sedan blir 

tillfångatagen ger hon sig iväg för att rädda honom och tar sedan sin fars plats i Odjurets 

förtrollade slott där alla tjänare är förtrollade till möbler. Belle blir sedan kär i Odjuret som 

förvandlas tillbaka till en vacker prins. Denna film har fått kritik för att skildra att 

heteronormativitet skulle vara förenat med enda chansen till lycka och att detta även är målet 

med berättelsen (Rönnberg, 2001, s. 16). Filmen har även mottagit positiv kritik för att Odjuret 

får anpassa sig efter kvinnans villkor istället för, som i tidigare filmer, att kvinnan varit 

underordnad att följa mannens önskningar (Rönnberg, s. 2001, s. 38).  

6.1.4 Mulan (1998)  

Denna film hör till den kategori av Disneyfilmer där de traditionella könsmönstren har börjat 

suddas ut något, och utspelar sig i Kina under Handynastin. Mulan skildras som en kvinna som 

inte riktigt passar in i könsnormen där en kvinnas plikter är att vara tyst, lydig samt att gifta sig 

med en bra man och göra familjen stolt. När kriget kommer skickas alla män ut på tjänstgöring 

men Mulan tar hennes gamle och sjuka fars plats utan lov och utan att hennes manliga kamrater 

på slagfältet vet om att hon är kvinna. Straffet för att vara kvinna och utge sig för soldat är 

nämligen döden. Det slutar med att alla får veta att hon är kvinna men hon räddar till slut Kina 

och dess kejsare och gör i slutändan sin familj stolt ändå. Skillnaden här är att målet med Mulans 

liv inte är att skaffa en man, även om man av filmens slut kan tolka det som att hon kommer att 

gifta sig med Shang. Kritik har dock riktats mot att skildra många normer hur kvinnor och män 

ska vara enligt samhällets normer, men har även fått positiv kritik för att karaktären träder ur den 

traditionella könsrollen och aktivt tar mer plats (Davis, 2006, s. 195–197; Rönnberg, 2001, s. 152–

155).  



 

 17 

6.1.5 Trassel (2010)  

Filmen är den första i denna studie som är animerad istället för tecknad. Den handlar om 

prinsessan Rapunzel som blir bortförd från sin familj av en häxa som uppfostrar henne som sin 

egen. Rapunzel har nämligen ett blont och magiskt hår som gör förövaren ung om hon sjunger 

och borstar håret, som i sin tur är väldigt långt eftersom det förlorar sin kraft när man klipper av 

det. Rapunzel lever sitt liv i ett torn utan att veta om vem hon egentligen är och drömmer hela 

tiden om att få se världen. Men till slut blir hon räddad av tjuven Eugene och får uppleva en 

massa äventyr och får till slut veta vem hon är och slutligen gifter hon sig med Eugene. Denna 

film är dock den första som handlar om att en prinsessa inte gifter sig med en prins. Kritiken mot 

Trassel har varit att den skulle vara en sockersöt skildring av originalberättelsen. Som i sin tur är 

brutal jämförelsevis, där bland annat prinsen får sina ögon utstuckna av törnar. Men detta är 

oftast fallet med samtliga av Disneys berättelser, där originalberättelsen som har inspirerat inte 

alltid haft ett lyckligt slut (Holmgren, 2015).  

6.1.6 Vaiana (2016) 

Filmen utspelar sig i Polynesien och handlar om en hövdings dotter vid namn Vaiana som bor 

med sitt folk på en ö. Allt hon vill är att bege sig ut på havet och utforska världen, men detta är 

förbjudet av hennes far. Till sist beger hon sig ut för att rädda sitt folk från svält med hjälp av 

sina djurvänner och halvguden Maui. Inför filmen ska det ha gjorts en omfattande undersökning 

av den polynesiska kulturen men trots detta har filmskaparna mottagit en del kritik angående 

stereotypisk skildring av huvudkaraktären Maui samt den polynesiska kulturen (Anesten, 2017).  

6.2 Genomförande  

För att besvara undersökningens syfte har jag valt att göra en kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys. Detta motiveras av att innehållsanalysen möjliggör det jag önskar undersöka samt 

ger ett rimligt underlag för jämförelse över tid (Bergström & Boréus, 2012, s. 50; Bergström & 

Boréus, 2012, s. 87). Med en innehållsanalys möjliggörs även en undersökning av sammanhanget, 

det vill säga i vilket sammanhang som samtalet äger rum och vad det samtalet handlar om vilket 

är den kvalitativa delen av analysen (Bergström & Boréus, 2012, s. 51). Under observationen av 

filmerna har jag sedan använt ett kodschema för datainsamlingen (se bilaga 1) där jag noterat 

förekomsten av de samtalsämnen som förs av den kvinnliga huvudrollen och den manliga huvud- 

eller birollen samt antal taltillfällen och sedan sammanställt detta i kodschemat. Anledningen till 

att datainsamlingen manuellt istället för med ett datorprogram eftersom det enbart är möjligt att 

tolka data ur en sammanhangskontext manuellt (Bergström & Boréus, 2012, s. 84).   

 

Vad gäller talutrymmet har jag sedan, med hjälp av en tidräknare, räknat den totala tiden som den 

kvinnliga huvudrollen och den manliga huvud- eller birollen har pratat om under filmen. Detta 
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utgör sedan det totala talutrymmet som ges. Därefter har jag tolkat och sammanställt resultatet i 

enlighet med studiens frågeställningar. Eftersom de taltillfällen som en karaktär ges är synonymt 

med hur mycket talutrymme karaktären ges kommer dessa hädanefter att benämnas gemensamt 

som talutrymme. 

 

6.3 Analysmetod 

Analysen genomfördes på det vis att jag efter genomförd undersökning upptäckte att det fanns 

ett antal gemensamma samtalsämnen i samtliga av filmerna vilka sedan sammanfattades under 

kärlek och identitetsskapande samt framträdande fäder och frånvarande mödrar. Dessa teman 

ställdes sedan mot varandra med stöd av studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare 

forskning.  

6.4 Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa undersökningens reliabilitet har jag valt att förklara allt sådant som är 

underförstått för att minimera uppkomsten av missförstånd (Bergström & Boréus, 2012, s. 81). 

En annan aspekt som har getts hänsyn är att analysen är manuell, vilket innebär att samtliga 

tolkningar är tagna ur sammanhangets kontext. Datorbaserade analyser kan nämligen inte förstå 

ett yttrande utifrån sammanhanget och kan därför inte skapa ett kodschema utifrån oförutsedda 

yttranden (Bergström & Boréus, 2012, s. 82). En fördel med en datorbaserad analys är att den 

inte påverkas av dagsformen, vilket en manuell analys gör (Bergström & Boréus, 2012, s. 56). 

Eftersom denna analys är av en sådan manuell typ har jag således valt att begränsa antalet filmer 

till 2 per dag för att bibehålla ett vaket och alert synsätt.  

 

Eftersom det bara har varit en person som har gjort undersökningen har hänsyn även tagits till 

den interna reliabiliteten. Detta innebär överensstämmelsen mellan de observationer som jag har 

gjort och de teoretiska idéer som jag kommer fram till. Det innebär således att det inte har 

uppkommit ett behov av att säkerställa hur resultaten har framkommit, vilket annars måste göras 

om det är två eller fler personer som har genomfört undersökningen (Bryman, 2011, s. 352; 

Bergström & Boréus, 2012, s. 79–80). Det är även av vikt här att undersökningar som avser att 

jämföra två skilda material över tid bedöms på samma sätt för att spegla rätt typ av resultat 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 56). Således har jag valt att koda om delar av materialet och 

därefter jämfört resultatet för att säkerställa att jag har kommit fram till rätt resultat. Jag har 

dessutom valt att använda samma kodschema för samtliga filmer, men ändrat vad de samtalar 

om, för att säkerställa att denna undersökning ska kunna göras om igen och få ett liknande 

resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 57). Ett annat reliabilitetsproblem kan vara att 

bedömningen under analysen förändas, exempelvis vad som ska kodas som uttryck för ett 
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specifikt samtalsämne (Bergström & Boréus, 2012, s. 58). Detta har dock tagits hänsyn till 

eftersom jag har sett filmerna flera gånger vardera och redan innan undersökningen påbörjats vet 

jag redan till viss del vad karaktärerna pratar om i filmen. Om karaktärerna exempelvis har pratat 

om att finna en man eller kvinna har jag kodat detta som kärlek. Därefter har jag sammanställt 

olika samtalsämnen i kodschemat (se bilaga 1) och påbörjat undersökningen.  

 

När det gäller undersökningens validitet brukar det sägas att en innehållsanalys inte lägger 

tillräcklig vikt vid sammanhangskontexten (Bergström & Boréus, 2012, s. 80) men detta har jag 

dock tagit hänsyn till i denna undersökning. Ur vilket sammanhang ett samtal förs i filmerna är 

utan tvekan en viktig aspekt att ta hänsyn till för att kunna besvara studiens frågeställningar. Utan 

detta hade jag som författare inte kunnat tolka ett specifikt samtalsämne, utan det hade enbart 

varit enskilda ord.  
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7. Resultat  

Nedan följer en resultatredovisning i kronologisk ordning. Fokus i undersökningen har legat på 

den kvinnliga huvudrollen och den manliga huvud- eller birollen, de samtalsämnen som 

förekommer och det totala talutrymmet dessa karaktärer får genom filmen. Det som klassas som 

ospecificerat är ord och annat som inte har något direkt knytning till ett specifikt ämne (se tabell 

1–6). Varje film kommer att redovisas för sig, först med samtalsämnen och antal taltillfällen i en 

tabell och sedan visas det totala talutrymmet i ett diagram. Resultatredovisningen är även 

färgkodad, där den kvinnliga rollen är markerad med blå färg och den manliga med röd färg.  

7.1 Törnrosa (1959)  

Man kan se ett tydligt tema i det som Aurora och Filip pratar om (se tabell 1) och det är oftast att 

hitta en man eller kvinna att gifta sig med. Samtliga gånger som det förekommer sång handlar 

även denna om att de drömmer om kärleken. Den enda gången som Aurora pratar om något 

annat än Filip eller att hitta sina drömmars man handlar detta om att de tre goda feerna vill att 

hon ska ut och plocka bär.  

 

Tabell 1.  

Aurora Filip 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Sång 11 Sång 4 

Filip/sin kärlek till Filip/träffas 
igen/en man 13 

Aurora/sin kärlek till Aurora/träffas 
igen/hitta rätt kvinna 7 

Bärplockning 1 Pratar med sin häst 3 

De tre goda feerna 3 Mystiska väsen 1 

Ospecificerat 5 Ospecificerat 6 

 

När det kommer till fördelningen av talutrymmet så ges Aurora totalt 1 minut och 12 sekunder 

och Filip ges totalt 1 minut och 52 sekunder (se diagram 1). Båda karaktärerna pratar ungefär 

fram till halva filmen och är sedan tysta ända till slutet av filmen. Filmens totala speltid är 1 

timme och 16 minuter.  

 

Diagram 1.  

 

 

 

Fördelning av talutrymmet 

Aurora Filip 
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7.2 Den lilla Sjöjungfrun (1989) 

Man kan se att de samtalsämnen som Ariel och Eric har gemensamt främst handlar om att hitta 

kärleken, om havet samt det som hör till havet (Se tabell 2). De tillfällen då det förekommer sång 

handlar det, i Ariels fall, om att få vara fri och upptäcka nya saker samt att bli en del av Erics 

värld.  

 

Tabell 2.  

Ariel Eric 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Sång 6 ”Rösten”/att hitta rätt 
kvinna/gifta sig 

12 

Erik/sin kärlek för Erik 17 Ariel 9 

Att bli 
människa/människosaker 

14 Sitt kungadöme 2 

Sin far/sitt folk/sig själv 14 Triton  1 

Ursula 3 Havet 1 

Om/med sina djurvänner 19 Om/med djurvän 10 

Ospecificerat 11 Ospecificerat 14 

 

När det kommer till fördelningen av det totala talutrymmet ges Ariel 7 minuter 32 sekunder och 

Eric ges 3 minuter 9 sekunder (se diagram 2) vilket innebär att Ariel har avsevärt mycket mer 

talutrymme än Eric. Ariel pratar dock av uppenbara skäl inte något under merparten av filmen 

utan mest i början eftersom hon byter sin röst mot ett par människoben. Filmens totala speltid är 

1 timme och 20 minuter.  

 

Diagram 2.  

 

 

7.3 Skönheten och odjuret (1991)   

Man kan se att de samtalsämnen som de har gemensamt främst handlar om att upptäcka världen, 

böcker samt slottets förtrollning. Belles far förekommer väldigt ofta och det är först i sista delen 

av filmen som det börjar handla om deras kärlek till varandra. De tillfällen då det förekommer 

Fördelning av talutrymmet 

Ariel Eric 
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sång handlar det dock om att få vara fri och upptäcka nya saker samt att de upptäcker sin kärlek 

till varandra.  

 

Tabell 3.  

Belle Odjuret 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Sång 7 Sång 1 

Odjuret/kärleken till Odjuret 17 Belle/kärleken till Belle 22 

Sin far 21 Belles far 5 

Gaston 10 Förtrollningen/rosen/spegeln 7 

Slottet/västra flygeln 8 Slottet/västra flygeln 5 

Om möblerna (tjänarna) 3 Om möblerna (tjänarna) 1 

Middag/äta 6 Middag/äta 9 

Att ge sig ut i världen/drömmar 8 Ospecificerat 30 

Böcker 11   

Ospecificerat 45   

 

När det kommer till fördelningen av det totala talutrymmet ges Belle 7 minuter och 49 sekunder 

och Odjuret ges 3 minuter och 38 sekunder (se diagram 3) och detta är jämnt fördelat över hela 

filmen. Detta visar att Belle ges avsevärt mycket mer talutrymme än Odjuret. Filmens totala 

speltid är 1 timme och 21 minuter.  

 

Diagram 3.  
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7.4 Mulan (1998)  

Man kan se att de samtalsämnen som de har gemensamt främst handlar om att göra familjen 

stolt, kriget samt hur man ska vara som man eller kvinna (se tabell 4). De tillfällen då det 

förekommer sång handlar det dock i Mulans fall om att hitta sig själv samt i Shangs fall att man är 

starkare tillsammans och har makt.  

 

Tabell 4.  

Mulan Shang 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Hunnerna/kriget/kejsaren 16 Hunnerna/kriget/kejsaren 7 

Shang 5 Mulan/Ping 15 

Sång 4 Sång 3 

Att vara soldat/man/Ping 9 Träna armén/om soldaterna 15 

Sin far/göra familjen 
stolt/förfäderna 

19 Sin far/stolthet 7 

Hur en kvinna ska vara 10 Mulans far 2 

Armén/soldaterna 10 Ospecificerat 14 

Om/med sina djurvänner 11   

Ospecificerat 21   

 

När det kommer till fördelningen av det totala talutrymmet ges Mulan 6 minuter och 28 sekunder 

och Shang ges 5 minuter och 2 sekunder (se diagram 4) och detta är jämnt fördelat över hela 

filmen. Filmens totala speltid är 1 timme och 24 minuter.  

 

Diagram 4.  

 

 

7.5 Trassel (2010) 

Man kan se att de samtalsämnen som de har gemensamt främst handlar om Rapunzels magiska 

hår, de svävande ljusen, deras kärlek till varandra samt den kungliga kronan. När det gäller Flynn 

Fördelning av talutrymmet 

Mulan Shang 
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så pratar han ofta om sig själv och sitt utseende och Rapunzel pratar om att ge sig iväg från tornet 

och se världen. De tillfällen då det förekommer sång handlar det dock om de drömmar de har, 

Rapunzels vardag samt den sång Rapunzel sjunger för att få sitt hår att lysa.  

 

Tabell 5.  

Rapunzel Eugene (Flynn Rider) 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Sång 15 Sång/berättarröst 12 

Sitt magiska hår/släppa ner 
sitt hår 

13 Rapunzels magiska hår 8 

Banditer 3 Tjuvar/tjuvande/pengar 12 

Flynn/sin kärlek för Flynn 25 Rapunzel/sin kärlek för Rapunzel 10 

Sin ”mor”/att gå tillbaka till 
tornet/tornet  

18 Rapunzels ”mor”/tornet 9 

Att ge sig iväg/världen 
utanför/drömmar 

19 Sig själv/sitt utseende/sitt 
rykte/sin uppväxt 

14 

Väskan/kronan 6 Väskan/kronan 13 

Svävande ljusen/sin 
födelsedag/avtalet 

23 Svävande ljusen/avtalet 9 

Om/med sina djurvänner 10 Om/med sina djurvänner 20 

Ospecificerat 30 Ospecificerat 8  

 

När det kommer till fördelningen av det totala talutrymmet ges Rapunzel 15 minuter och 49 

sekunder och Flynn ges 12 minuter och 14 sekunder (se diagram 5) och detta är jämnt fördelat 

över hela filmen. Filmens totala speltid är 1 timme och 36 minuter.  

 

Diagram 5.  

 

 

7.6 Vaiana (2016)  

Man kan se att de samtalsämnen som de har gemensamt främst handlar om Tefitis hjärta, havet 

och att segla, den magiska fiskkroken samt havsmonster. När det kommer till Vaiana pratar hon 

Fördelning av talutrymmet 

Rapunzel Flynn 
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ofta om att rädda sitt folk, havet som person samt om sig själv. Detta gäller främst ett sorts 

mantra hon har för att försöka få Maui att följa med och hjälpa henne. När det gäller Maui pratar 

han ofta om sig själv i tredje person och vad han har gjort för människan. De tillfällen då det 

förekommer sång handlar det i Vaianas fall om att hennes liv på ön samt att ge sig ut på havet 

och i Mauis fall gäller det vad han har gjort för människan. Eftersom hela filmen i princip 

utspelar sig på havet, eller på en ö, är en stor del av samtalen kring just detta.  

 

Tabell 6.  

Vaiana Maui 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Sång 7 Sång 7 

Tefitis hjärta 30 Tefitis hjärta 11 

Om/med djurvänner 10 Om/med djurvänner 6 

Sitt folk/att rädda sitt folk 16 Sig själv/Vad han har gjort för 
människan/sina tatueringar/uppväxt 

32 

Maui/Mauis tatueringar 24 Vaiana 18 

Sig själv 12 Segling/havet  13 

Magisk fiskkrok 12 Magisk fiskkrok 17 

Havsmonster 14 Havsmonster 22 

Havet som person/åka ut på 
havet/segla 

37 Ospecificerat 39 

Ospecificerat 43   

 

När det kommer till fördelningen av det totala talutrymmet ges Vaiana 18 minuter och 33 

sekunder och Maui ges 12 minuter och 38 sekunder (se diagram 5) och detta är jämnt fördelat 

över hela filmen. Filmens totala speltid är 1 timme och 42 minuter.  

 

Diagram 5.  

 

 

Fördelning av taltid 

Vaiana Maui 
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7.7 Jämförelse  

Nedan visas en översikt av det totala talutrymme som ges den kvinnliga huvudrollen samt den 

manliga huvud- eller birollen i varje film (se tabell 7) i kronologisk ordning efter året som filmen 

släpptes.  

 

Tabell 7.  

Törnrosa (1959) Den lilla 
sjöjungfrun 
(1989) 

Skönheten och 
Odjuret 
(1991) 

Mulan 1998 Trassel (2010) Vaiana (2016) 

Aurora Filip Ariel Eric Belle Odjuret Mulan Shang Rapunzel Flynn Vaiana Maui 

1min 
12sek  

1min 
52sek 

7min 
32sek 

3min 
9sek 

7min 
49sek 

3min 
38sek 

6min 
28sek 

5min 
2sek 

15min 
49sek 

12min 
14sek 

18min 
33sek 

12min 
38sek 

 

Sammanfattningsvis kan man se en stor, gradvis ökande, skillnad i talutrymmet mellan samtliga 

filmer från Törnrosa till Vaiana. I båda fallen har filmen fått namn från huvudrollen men i Vaiana 

ges ett avsevärt större talutrymme till just huvudrollen. Det är egentligen bara Aurora som får 

mindre talutrymme än sin manliga biperson.  

 

När det gäller de samtalsämnen som har förts över tid kan vi även här se en stor skillnad från 

Törnrosa där det enda som samtalas om är kärleken till en annan person samt att hitta sina 

drömmars prins eller prinsessa. I de övriga filmerna kan vi sedan gradvis se en förändring som så 

småningom rör sig mot att Vaiana inte alls innehåller några romantiska avspeglingar. Genom 

resultatredovisningen kan man även se ett antal gemensamma teman i filmerna. De mest 

dominerande teman som hittats är dock identitetsskapande och kärlek. Dessa kommer att 

diskuteras mer ingående i analysavsnittet.  
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8. Analys 

I föregående avsnitt redogjordes för det talutrymme och den roll som den kvinnliga huvudrollen 

ges gentemot de manliga bipersonerna i samtliga filmer som ingår i studien. I 

resultatredovisningen kan man även se att det finns ett antal teman i filmerna, vilket kan bekräftas 

av Shepard (2010, s. 4) som menar att Disney sedan 50-talet har behållit sin underhållningsstatus 

genom att framställa högst igenkännliga teman i de flesta av sina filmer. Dessa kan barnen sedan 

känna igen sig i, som bland annat kärlek och identitetsskapande. I följande avsnitt kommer detta 

att analyseras i enlighet med studiens syfte som är att se om det finns någon skillnad i det 

talutrymme och den roll som den kvinnliga huvudrollen ges gentemot de manliga bipersonerna i 

Disneyfilmer över tid. Genom de teoretiska utgångspunkterna kommer studiens frågeställningar 

sedan att besvaras, vilka är genusteori och identitetsskapande, mediepåverkan samt critical 

literacy.   

8.1 Talutrymme  

Hirdman (1988, s. 52–55) menar att mannen är samhällets norm och att kvinnan inte har samma 

sociala värde, vilket i sin tur innebär ett maktskapande i förmån för mannen. Hirdman (1988) 

menar även att kvinnor är högst delaktiga i att upprätthålla detta genom att acceptera sin roll som 

undergiven. I studiens resultat kan man dock se en successiv skillnad i talutrymmet som ges i 

samtliga filmer från Törnrosa till Vaiana. Resultatet visar då att det bara är Törnrosa som får mindre 

talutrymme än sin manliga biperson (se tabell 7) och att i övriga filmer är talutrymmet relativt 

jämställt men att den kvinnliga huvudrollen ibland ges avsevärt mer talutrymme än den manliga 

(se tabell 7). Man kan dessutom se i resultatredovisningen att filmernas längd ökar successivt från 

1 timme och 16 minuter i Törnrosa till 1 timme 42 minuter i Vaiana och att karaktärernas 

gemensamma talutrymme ökar i takt med detta. Törnrosa är den film som har gett minst 

talutrymme till huvudkaraktärerna medan Vaiana ger betydligt mer talutrymme till 

huvudkaraktärerna (se tabell 7).   

8.2 Teman  

 I följande avsnitt analyseras och jämförs de tre gemensamma teman som har påträffats i samtliga 

filmer utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

8.2.1 Kärlek   

Davis (2006, s. 19–21) menar att kärlek ingår i de flesta berättelser, som handlar om en prins och 

en prinsessa, och att karaktärerna blir kära, gifter sig och lever lyckliga i alla sina dagar. Detta syns 

i samtliga filmer utöver Mulan och Vaiana. I Törnrosa kan det först se ut som att kärlek är 
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huvudtemat, men om man analyserar filmen mer på djupet är det snarare löftet om kärlek som 

den handlar om. Aurora uttrycker redan i början av filmen genom sång att hon vill ha sin 

drömprins och avbryts sedan av prins Filip. De är först främlingar men efter ett meningsutbyte 

älskar dem nu varandra (Rönnberg; 2001, s. 69; Rönnberg, 2001, s. 194). Därefter hålls de åtskilda 

hela filmen igenom och uttrycker ingen längtan efter varandra. Slutligen återförenas de återigen 

ordlöst i en dans på slottet. Den lilla sjöjungfrun har dock ett mer påtagligt kärlekstema. Ursula 

intygar dessutom Ariel vid ett tillfälle att det viktigaste är att hon har sin man. Ursula förmedlar 

även att det enda Ariel behöver är sitt utseende eftersom män inte gillar att kvinnor pratar för 

mycket. I själva verket är det dock Ariel som är besatt av Erics utseende och påpekar vid ett antal 

tillfällen hur stilig han är (Rönnberg, 2001, s. 124). Detta är något som kan förmedla en negativ 

självbild till de yngre barnen och att deras identitetsskapande baseras på utseende samt att bli 

åtrådd av det andra könet (Skolverket, 2010, s. 54). Dock kan man, genom ett critical literacy 

perspektiv, undvika genom att diskutera innehållet i filmer och därigenom även lära barnen att 

ställa sig kritiskt till detta innehåll (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 40; Sandstig, 2013, s. 31–34).  

 

Enligt Davis (2006, s. 189) är det relativt nytt inom Disneys värld att den kvinnliga karaktären 

inte nödvändigtvis måste hitta en man. Detta syns i Skönheten och Odjuret där Belle önskar sig en 

man som vill leva på lika villkor och hon finner detta i Odjuret. Rönnberg (2001, s. 138) hävdar 

även att förr i tiden behövde kvinnan böja sig efter mannen och dennes villkor. Även detta 

motbevisar Skönheten och Odjuret. Här behöver istället Odjuret anpassa sig efter Belle och utvecklas 

tillsammans med henne. Enligt Rönnberg (2001, s. 194) måste en kärlekshistoria dessutom, som 

är mer verkligt förankrad, vara full av hinder och olikheter innan kärleken till slut infinner sig 

vilket Skönheten och Odjuret samt Trassel visar på.  

 

Janson (2016, s. 186) diskuterar det faktum att Disneyfilmer framställer heteronormativitet, det 

vill säga att det finns antaganden om att alla är heterosexuella och att detta är normen i samhället. 

Detta kan vi särskilt se i Skönheten och Odjuret, men det återspeglas dock i samtliga filmer. Samtliga 

inblandade på slottet antar att det enbart är en kvinna som kan bryta förtrollningen. Det är 

således ett antagande om att heterosexuell kärlek är det enda möjliga scenariot. I Mulan uttrycks 

nästintill ingen romans (se tabell 4), förutom en uppenbar attraktion från Mulans sida när hon ser 

Shang. Davis (2006, s. 198) menar dock att slutet på filmen ger en tolkning av att det kommer att 

bli ett giftermål mellan Mulan och Shang men det är fortfarande oklart. Den viktigaste aspekten 

för handlingen är dock att Mulan i så fall har valt sin man själv, utan hjälp från sin familj.  

 

Enligt Hirdman (1988, s. 55) skildras alltid mannen som en bidragande faktor till kvinnans 

framgång och frihet, vilket är fallet i samtliga filmer utom Mulan och Vaiana. I dessa filmer läggs 

istället stor vikt på att kvinnan ska klara sig själv utan hjälp av en man. Vaiana är dock den enda 
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av samtliga filmer där huvudrollsinnehavaren inte blir kär överhuvudtaget eller uttrycker någon 

kärlek förutom en uppenbar kärlek till havet (se tabell 6). 

8.2.2 Identitet  

Ett annat tema som har påträffats i resultatredovisningen är identitetsskapande. Samtliga av de 

kvinnliga karaktärerna har drömt, sjungit och önskat att de ska få uppleva något annat än deras 

nuvarande livssituation kan erbjuda. Aurora gestaltas enbart i tryggheten av sitt eget hem eller i 

slottet samt sjunger om att finna sina drömmars man (se tabell 1). Till skillnad från detta har Ariel 

samt de övriga kvinnliga huvudrollerna fått bege sig långt hemifrån för att hitta svaren på sina 

problem (Davis, 2006, s. 178).  

 

Davis (2006, s.10) hävdar dock att de flesta av hjältinnorna i Disneys 90-talsfilmer drivs av något 

helt annat än kärlek och att de är skildrade som starka och nyfikna individer med stort 

handlingsutrymme. Detta kan vi således se i Skönheten och Odjuret och Mulan som båda är från 90-

talet. Janson (2016, s. 181) diskuterar att de som följer normen blir accepterade av den sociala 

gemenskapen i vilken de vill ingå, och de som frångår normer anses som avvikande och blir 

utanför. Detta kan vi se i Skönheten och Odjuret där Belle skildras som en person som är olik de 

andra kvinnorna i byn. Dessa kvinnor uttrycker även genom sång att de är rädda för sådant som 

de inte förstår, exempelvis att Belle läser böcker, vilket är negativt eftersom kvinnor kan börja få 

idéer då. Belle skildras dock som en handlingskraftig ung kvinna som längtar ut i världen, vilket 

hon till slut även gör (Rönnberg, 2001, s. 195; Rönnberg, 2001, s. 136).  

 

Ariel pratar om att upptäcka människans värld och att hon passar in i sin egen värld, redan innan 

hon träffar Eric (Rönnberg, 2001, s. 123; Davis, 2006, s. 10). Detta kan även tolkas som att om 

Ariel inte hade räddat Eric från att drunkna och sedan blivit kär i honom hade hon oavsett gått 

sin egen väg för att finna vem hon är. Hon har således inte en passiv roll trots att hon är stum 

under merparten av filmen (Rönnberg, 2001, s. 133). Genom berättelsen kan man även se att 

Ariel har betydligt mer handlingskraft än Eric och större utrymme att vara sig själv. Enligt 

Rönnberg (2001, s. 128) innebär detta att Ariel prövar på olika roller, vilket i sin tur påminner om 

yngre barns maskeradlekar.  

 

Mulan och Vaiana är dock de enda filmerna som ger uttryck för att ge sig iväg och finna att sin 

egen identitet och dessutom gör det fast med en del motstånd. I Mulans fall gäller detta att hon 

måste möta ett motstånd hos männen eftersom hon råkar vara en kvinna (Rönnberg, 2001, s. 

153). Mulan skildrar även en kvinna som stiger ur sin könsroll och lär sig att bli man, vilket visar 

att det är mer än bara kläder som definierar en man. Således är könsroller något som exempelvis 

ett barn kan lära sig, men även något man kan avvika ifrån (Rönnberg, 2001, s. 141). 
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8.2.3 Framträdande fäder och frånvarande mödrar 

Ur resultatet kan vi dessutom avläsa att fadersgestalten är väl omnämnd i samtliga filmer utom 

Törnrosa, Trassel och Vaiana (se tabell 1; se tabell 5–6). I dessa filmer man sedan tydligt se att det 

är fadern i familjen som bestämmer reglerna och att de ska åtföljas. De som är mest styrda av sin 

far är dock Mulan och Ariel, som i sin tur uttrycker att man måste vara sann sitt hjärta. Ariel är 

mer rebellisk än Mulan och vill uttrycka sitt hjärtas längtan oavsett vad hennes far säger. I slutet 

av Den lilla sjöjungfrun står Ariels val mellan Eric och hennes pappa, som båda är mäktiga och 

manliga ledare, vilket kan tolkas som att Ariel inte skulle klara sig utan en auktoritär mansfigur 

(Rönnberg, 2001, s. 125; Shepard, 2010, s. 5). I Mulans fall är det dock annorlunda och även om 

hon vill göra sin far stolt, så gör hon det som krävs för att hitta sig själv (Davis, 2006, s. 195; 

Rönnberg, 2001, s. 151–155). Slutligen får dock Mulan den självkännedom hon har önskat och 

gör samtidigt sin familj stolt, vilket visar att en kvinna inte måste lyda sin far men kan ändå hedra 

honom och leva på lika villkor (Rönnberg, 2001, s. 153). Det är enbart i Skönheten och Odjuret som 

fadersgestalten inte utgör något auktoritärt hinder för den kvinnliga huvudrollen utan agerar mer 

på ett jämställt vis och låter Belle få mycket handlingsutrymme.   

 

I samtliga filmer har modern en mer perifer roll i filmen och uppträder oftast bara med en del 

goda råd över hur den kvinnliga huvudrollen ska hantera sin far eller inte alls (Rönnberg, 2001, s. 

125). Det är dock enbart i Skönheten och Odjuret som det inte alls finns en modersgestalt. Det skulle 

dock eventuellt kunna vara den kvinna som förtrollar Odjuret kunna ses som en modersgestalt 

eftersom hon vill lära honom en läxa. I Vaiana uppträder dock farmodern som en bestämmande 

gestalt och som ofta går över huvudet på hövdingen, det vill säga sin son, i flertalet beslut. Detta 

skulle ur ett feministiskt perspektiv kunna ses som att Vaiana utmanar kvinnans normativa roll 

som undergiven mannen (Hirdman, 1988, s. 55). 

8.3 Utveckling över tid 

Enligt Rönnberg (2001, s. 118) beror den kvinnliga huvudrollens aktivitetsnivå på ett antal 

aspekter som vilket år filmen visades första gången, vad filmen handlar om samt hur gammal 

huvudrollsinnehavaren är. Man kan även koppla detta till det Connell (2009, s. 19; 2009, s. 97) 

diskuterar, nämligen att genus beror på samhällets normer som i sin tur förändras med tiden. 

Detta kan även förklara varför huvudrollen skildras mindre passivt i takt med att tiderna 

förändras. Genom resultatredovisningen kan dessa aspekter bekräftas, vilket analyseras vidare i 

avsnittet nedan.  

8.3.1 Aktiv eller passiv  

Det man kan se från resultatredovisningen är en gradvis förändring i hur den kvinnliga 

huvudrollen framställs och vad hon talar om (se tabell 1–6). I samtliga filmer, utom Törnrosa, görs 
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hon relativt självständig och aktiv. Törnrosa anses nämligen skildra en av de mest passiva 

huvudrollerna under Disneys klassiska era, det vill säga de filmer som skapades under Walt 

Disneys livstid. En anledning till detta kan även vara att Walt Disney ansågs ha en något 

problematisk kvinnosyn (Davis, 2006, s. 171; Davis, 2006, s. 110–111).  

 

Gannerud (2001, s. 16) menar att genus tar sig uttryck i form av makt och interaktionsmönster 

och att det då är det manliga könet som tar mest plats både fysiskt och verbalt vilket man återigen 

kan koppla till Törnrosa och hennes passivitet. Hon utför dessutom aldrig något specifikt arbete 

förutom när hon vid ett tillfälle är på väg ut och ska plocka bär (se tabell 1). Detta är dock aldrig 

något hon hinner göra, utan hon mest bara existerar genom hela filmen (Davis, 2006, s. 102).  

 

I slutet av Skönheten och Odjuret kysser Belle det döende Odjuret medan en sovande Aurora istället 

blir kysst av prinsen i Törnrosa. Rönnberg (2001, s. 135) menar därigenom att Skönheten och Odjuret 

skulle vara en direkt motsatt avspegling av Törnrosa. I Trassel räddar Rapunzel sin kärlek Flynn 

från att dö, genom att gråta över hans döende kropp, eftersom hennes tårar visar sig ha en 

helande kraft. I Vaiana gäller liknande, att det pågår någon form av räddningsaktion. Vaiana visar 

dock på självständighet och som den mer starkare individen och Maui blir mer som en stödroll 

och medhjälpare än räddare i nöden. Detta bekräftar ännu starkare att Vaiana utmanar 

könsrollerna där kvinnan är undergiven mannen (Hirdman, 1988, s. 55). 

 

Hirdman (1988, s. 55) diskuterar dessutom att mannen oftast är kvinnans enda möjlighet till 

frihet. Detta visar sig i Trassel där Rapunzel ofta pratar om sin önskan att ge sig iväg (se tabell 5). 

Hon behöver dock Flynn som hjälp för att lyckas med detta. Den kvinnliga huvudrollen i en så 

pass modern film ska dock kunna vara handlingskraftig nog att klara detta själv. Hon visar sig 

dock handlingskraftig senare under filmen och kan ta vara på sig själv utan att vara rädd för 

omvärlden. Detta är dock även något som Mulan gör, men inte utan att möta motstånd eller 

förändra sin identitet.  

 

Vaiana är dock den enda av filmerna som har undersökts där man kan säga att både den manliga 

och kvinnliga karaktären ger och tar, på lika villkor, eller åtminstone är på god väg dit i denna 

jämförelse (Rönnberg, 2001, s. 139). Enligt Rönnberg (2001, s. 155) är dock Mulan den bästa av 

Disneys filmer fram till datumet för bokens publicering då den är objektiv, det vill säga opartisk, 

istället för att vara tid, ålder eller könsbunden som de tidigare filmerna har varit.  

8.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man se genom analysen att det har uppkommit tre olika teman, vilka kan 

avläsas i resultatet (se tabell 1–6). Dessa är kärlek, identitet samt framträdande fäder och 

frånvarande mödrar vilka det yngre barnet lätt kan känna igen sig i.  
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Alla berättelser handlar om en prins och en prinsessa, utom Vaiana och Mulan, och dessa blir 

även kära i varandra. I Törnrosa kan man se ett löfte om kärlek medan Den lilla sjöjungfrun har ett 

mer påtagligt kärlekstema som går ut på att få en man. Mulan skildrar nästintill ingen romans 

överhuvudtaget medan Vaiana är den enda av samtliga filmer där huvudrollsinnehavaren inte blir 

kär överhuvudtaget eller uttrycker någon kärlek förutom en uppenbar kärlek till havet (se tabell 

6). I samtliga filmer kan man se av avspegling av heteronormativitet, det vill säga ett antagande 

om att alla är heterosexuella, men syns allra tydligast i Skönheten och Odjuret.  

 

Samtliga av de kvinnliga karaktärerna uttrycker genom önskan, sång eller dröm att de ska få 

uppleva något annat än deras nuvarande livssituation kan erbjuda men till skillnad från resterande 

huvudrollsinnehavare har Törnrosa avbildats passiv i tryggheten av det egna hemmet medan de 

övriga fått bege sig långt hemifrån för att finna svaren på sina identitetsproblem och därmed gå 

sin egen väg i livet. Mulan och Vaiana är dock de enda filmerna som ger uttryck för att ge sig iväg 

för att finna sin egen identitet och dessutom gör det fast med en del motstånd. Filmerna utmanar 

även därmed könsrollerna.  

 

Mannen skildras ofta som en bidragande faktor till kvinnans framgång och frihet vilket syns i 

samtliga filmer utom Mulan, Skönheten och Odjuret samt Vaiana. Dessa filmer skildrar istället 

kvinnan som självständig. Detta syns allra tydligast i Trassel där Rapunzel ofta pratar om sin 

önskan att ge sig iväg men att hon behöver Flynn som hjälp för att lyckas med detta. I samtliga 

filmer utom Törnrosa, Trassel och Vaiana (se tabell 1; se tabell 5–6) kan man även tydligt se att det 

är fadern i familjen som bestämmer reglerna och att de ska åtföljas. Mulan får dock i slutet av 

filmen den självkännedom hon har önskat och gör samtidigt sin familj stolt, vilket visar att en 

kvinna inte måste lyda sin far men kan ändå hedra honom och leva på lika villkor. Vaiana är dock 

den enda av filmerna som har undersökts där man kan säga att de både den manliga och kvinnliga 

karaktären ger och tar, på lika villkor. Man kan även se att modern har en mer perifer roll i 

samtliga filmer utom i Vaiana, där uppträder farmodern som en bestämmande gestalt och som 

ofta går över huvudet på hövdingen, det vill säga sin son, i flertalet beslut.  

 

Den kvinnliga huvudrollen skildras mindre passivt i takt med att tiderna förändras vilket man kan 

se med början i Törnrosa och hennes passivitet. Genom de följande filmerna kan man sedan se en 

gradvis förändring i hur den kvinnliga huvudrollen framställs och vad hon talar om (se tabell 1–

6). I samtliga filmer, utom Törnrosa, görs hon relativt självständig och aktiv.  
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9. Diskussion  

I föregående avsnitt analyserades den data som framkom i resultatet där ett antal teman uppstod. 

Analysen visade då att den kvinnliga huvudrollen skildras mindre passivt allteftersom tiderna och 

samhället förändras vilket man kan se med början i Törnrosa och därefter i följande filmer.  

9.1 Könsnormer i media 

Barn tar in de värderingar som filmen förmedlar, och som förstärker bilden av genus, exempelvis 

att det manliga könet oftast värderas högre än det kvinnliga (Sandquist, 1998, s. 22–23; 

Skolverket, 2010, s. 52). Det har dessutom varit en diskussion sedan grundskolan infördes om att 

pojkar tar upp mest talutrymme i skolan och att flickor är mer passiva och behöver ta för sig mer. 

Flickorna anses nämligen hamna skymundan och får biroller medan pojkarna dominerar 

talutrymmet (Karlson, 2003, s. 14; Sandquist, 1998, s. 79–80). Studiens resultat visar dock en 

gradvis skillnad i talutrymmet som ges i samtliga filmer från Törnrosa till Vaiana. Resultatet visar 

då att det bara är Törnrosa som får mindre talutrymme än sin manliga biperson (se tabell 7) och att 

i övriga filmer är talutrymmet relativt jämställt men att den kvinnliga huvudrollen ibland ges 

avsevärt mer talutrymme än den manliga (se tabell 7). I skolan är det, trots detta, viktigt att lärare 

arbetar normkritiskt för att säkerställa skolans jämställdhetsmål, vilket innebär en strävan mot 

pojkar och flickors lika villkor i skolan samt att motverka traditionella könsmönster (Hedlin, 

2010, s. 7; Lundquist & Viklund, 2005, s. 7).  

9.1.1 Barns identitetsskapande  

Sandstig (2013, s. 25–37) diskuterar att det är negativt att barnet identifierar sig med en karaktär 

eftersom det då kan börja bete sig därefter. Rönnbergs (2001, s. 37) drar dock slutsatser om att 

Disneyfilmer stödjer barnet i dess identitetsskapande genom berättelser om uppväxt. Detta kan 

man även se i denna studie då samtliga filmer handlar om att den kvinnliga huvudkaraktären 

växer upp på något vis och visar på försök att utmana sin frihet. Detta hör sedan ihop med att 

flickor som är ungefär samma ålder som den kvinnliga karaktären ofta utmanar sin frihet vid den 

här åldern och därmed kan identifiera sig med karaktären (Rönnberg, 2001, s. 39).   

9.2 Media och könsnormer i klassrummet 

Analysen visar dessutom att samtliga filmer speglar en heteronormativitet, det vill säga ett 

antagande om att alla är heterosexuella, men det syns allra tydligast i Skönheten och Odjuret. Genom 

att diskutera filmernas innehåll i klassrummet kan barnen dock lära sig att ställa sig kritiska till 

handlingen. Detta kan innebära att barnen får diskutera och ställa frågor om exempelvis vilka 

roller som respektive kön har getts i filmen och vilka roller som anses svaga respektive starka 
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(Bergöö & Jönsson, 2012, s. 37–40; Bergöö & Jönsson, 2012, s. 74). Davis (2006, s. 180–181) 

menar att Ariel skildras mestadels på ett positivt sätt men det är ett faktum som gör det hela 

problematiskt. Hon visar nämligen att hon vill riskera sitt liv för att hitta kärlek och detta visar i 

sin tur att hon görs till en form av offer som man även kan hitta i tidigare filmer av Disney. Ur en 

identitetssynpunkt visar dock Ariel på att kvinnor inte måste nöja sig med sin roll i livet i vilken 

de föddes. Mulan och Vaiana är dock de enda filmerna som ger uttryck för att ge sig iväg för att 

finna sin egen identitet och dessutom gör det trots en del motstånd och dessutom utmanar 

könsrollerna. Davis (2006, s. 30) menar dock att det yngre barnet är medvetet om könsroller och 

att barn därigenom kan påverkas i väldigt tidiga år av mediebilder. Rönnberg (2005, s. 120–121) 

hävdar dock att detta inte stämmer och att barn inte blir medvetna nog om könsroller för att 

kunna ifrågasätta dem förrän i 9-årsåldern.  

 

I skolan blir det därmed särskilt viktigt att lärare reflekterar över det egna arbetet och sedan 

arbetar normkritiskt i skolan redan i de yngre åldrarna, eftersom det är då genusidentiteten börjar 

formas. Barnet undersöker då sin identitet och prövar olika roller under uppväxten (Davis, 2006, 

s. 30; Connell, 2009, s. 31). Denna studie visar då att samtliga huvudrollsinnehavare växer upp 

genom berättelsens gång och prövar olika roller, precis som barnet gör i verkligheten. Däremot 

kan de individuella erfarenheter om könsroller som barnet inhämtar under sin uppväxt bero på 

hur barnet i sin tur uppfattar filmberättelser (Rönnberg, 2005, s. 129–137).   

9.3 Könsnormer och kärlekstematik  

Analysen visar att alla berättelser handlar om en prins och en prinsessa, utom Vaiana och Mulan, 

och dessa blir även kära i varandra. I Törnrosa kan man se ett löfte om kärlek medan Den lilla 

sjöjungfrun har ett mer påtagligt kärlekstema som går ut på att få en man. Mulan skildrar nästintill 

ingen romans överhuvudtaget medan Vaiana är den enda av samtliga filmer där 

huvudrollsinnehavaren inte blir kär överhuvudtaget eller uttrycker någon kärlek förutom en 

uppenbar kärlek till havet (se tabell 6). Ur ett normkritiskt perspektiv kan det däremot vara bra 

för barnen att se könsroller i filmer som de känner väl igen för att få upp ögonen för normer i 

både filmer och i sin egen omgivning. Därigenom får de även verktygen de behöver för att kunna 

ifrågasätta normerna, genom lärarens vägledning och medvetenhet kring normer. Det yngre 

barnet kan dessutom forma sin identitet utifrån att se både olikheter och likheter mellan det egna 

och det motsatta könet och därmed skapa en starkare jagbild (Rönnberg, 2001, s. 44–45).  

 

Det man kan se från resultatredovisningen är en gradvis förändring i hur den kvinnliga 

huvudrollen framställs och vad hon talar om (se tabell 1–6). I samtliga filmer, utom Törnrosa, görs 

hon relativt självständig och aktiv. Törnrosa anses nämligen skildra en av de mest passiva 

huvudrollerna under Disneys klassiska era, det vill säga de filmer som skapades under Walt 

Disneys livstid (Davis, 2006, s. 102). Enligt Hirdman (1988, s. 49–55) är dock mannen oftast 
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avgörande för kvinnans nivå av frihet vilket syns i analysen där Rapunzel i Trassel ofta pratar om 

sin önskan att ge sig iväg men att hon behöver Flynn som hjälp för att lyckas med detta. 

9.4 Bestämmande fäder och döttrars självförverkligande  

Enligt Hirdman (1988, s. 55) har kvinnor under en lång tid haft ett lägre socialt värde än män 

vilket i sin tur innebär ett maktskapande i förmån för mannen. Detta syns i analysen där Den lilla 

sjöjungfrun, Mulan och Skönheten och Odjuret tydligt visar att det är en man som bestämmer reglerna 

och att de ska åtföljas. Rönnberg (2001, s. 198) hävdar dock att Disneys berättelser är helt 

beroende av att skilja kvinnor från män och att fokusera på vad kvinnor inte bör göra. Detta i sin 

tur beror på att kvinnor från början i 50-talet började inta en mer dominerande position i 

samhället. Analysen visar dock slutligen att Mulan får den självkännedom hon länge önskat och 

gör samtidigt sin familj stolt, vilket visar att en kvinna inte måste lyda sin far men att hon ändå 

kan hedra honom och leva på lika villkor. I Vaiana intar hövdingen en bestämmande roll men 

detta är något som, baserat på ett barndomstrauma, gäller hela folket inklusive hans dotter 

Vaiana, som i sin tur trotsar hans beslut. I övrigt visar Vaiana att den manliga och kvinnliga 

karaktären ger och tar, på lika villkor, samt att man även kan se farmodern som en bestämmande 

gestalt vilket är olikt de övriga filmerna som ingår i studien.  
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10. Konklusion  

I skolan anses flickorna hamna i skymundan och får biroller medan pojkarna dominerar 

talutrymmet (Karlson, 2003, s. 14; Sandquist, 1998, s. 79–80). Studiens resultat visar dock en 

gradvis skillnad i det talutrymme som ges i samtliga filmer från Törnrosa till Vaiana. Resultatet 

visar då även att det enbart är Törnrosa som får mindre talutrymme än sin manliga biperson (se 

tabell 7). I övriga filmer är talutrymmet relativt jämställt men i vissa filmer ges dock avsevärt mer 

talutrymme till den kvinnliga huvudrollen än till den manliga (se tabell 7). I skolan är det trots 

detta viktigt att lärare arbetar normkritiskt för att säkerställa skolans jämställdhetsmål vilket i sin 

tur innebär att motverka traditionella könsmönster (Hedlin, 2010, s. 7; Lundquist & Viklund, 

2005, s. 7).  

 

Ur resultatet kan man även avläsa att den kvinnliga huvudrollens aktivitetsnivå gradvis ökat i takt 

med att tiderna förändras. Detta kan i sin tur bero på året som filmen visades första gången, 

filmens handling, huvudrollens ålder samt det faktum att genus görs efter samhällets normer, som 

i sin tur förändras med tiden (Rönnberg, 2001, s. 118; Connell, 2009, s. 19; 2009, s. 97).  Mulan 

och Vaiana utmanar dock könsrollerna där kvinnan är undergiven mannen och visar även att 

både den manliga och kvinnliga karaktären har lika villkor (Hirdman, 1988, s. 55; Rönnberg, 

2001, s. 139).  

 

Slutligen visar studiens resultatredovisning den roll som den kvinnliga huvudrollen ges gentemot 

den manliga bipersonen. Man kan då se ett antal gemensamma teman i filmerna som det yngre 

barnet sedan kan känna igen sig i, exempelvis kärlek och identitetsskapande. Detta bekräftas av 

Shepard (2010, s. 4) som menar att Disney sedan 50-talet har behållit sin underhållningsstatus 

genom att framställa högst igenkännliga teman i de flesta av sina filmer. Barnet lägger nämligen 

grunden för sin genusidentitet när de börjar skolan och intar då maskulina och feminina 

barnroller, vilket de genom Disneys historier om identitetsskapande med hjälp av övertydliga 

normer ger stöd till barnets genusidentitet (Rönnberg, 2001, s. 221–222). I skolan är lösningen att 

ta upp dessa normer som förekommer i filmens handling och diskutera dem tillsammans i 

klassrummet för att därigenom lära barnen att ställa sig kritiskt till dessa för att skapa en möjlighet 

till jämställdhet i skolan (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 40; Sandstig, 2013, s. 31–34).  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell över samtalsämne och taltillfällen  

Namn 1 Namn 2 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 

Samtalsämne Antal 
taltillfällen 
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