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Sammanfattning 

Studiens syfte är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur flickor, pojkar och 

funktionsvariationer framställs i TV-program riktade till barn. Totalt har egenskaper, beteenden 

och attribut analyserats hos 69 karaktärer, fördelade på 10 TV-program och 20 episoder. 

Undersökningen har utförts med en innehållsanalys och ett analysschema har utformats för att 

synliggöra karaktärernas köns- och genustillhörighet samt synliga och osynliga 

funktionsvariationer. Undersökningens huvudsakliga slutsatser visar att de analyserade 

karaktärerna delvis framställs med normbrytande egenskaper, beteenden och utseendemässigt 

fysiska attribut. Däremot återfanns fortfarande många stereotypa kvinnliga och manliga utseenden 

som knyts till könstillhörigheterna. Majoriteten av karaktärerna kunde däremot inte fastställas som 

stereotypa, och många av dem har identifierats som normbrytande. Fysiska funktionsvariationer 

framställs nästintill inte alls, bortsett från behovet av glasögon. De få psykiska eller kognitiva 

variationer som identifierats antyds endast, och ingen fysisk, psykisk eller kognitiv 

funktionsvariation kommenteras i programmen. Dessa antydningar har även framställts som 

problematiskt stereotypa. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning när det kommer till 

framställningar av funktionsvariationer men skiljer sig i förhållande till tidigare forskning om 

framställningar av pojkar och flickor. 
 
Nyckelord: innehållsanalys, normkritik, genus, funktionsvariation, TV-program, stereotyp.   
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1. Inledning 

På Grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet, under kursen Svenska III, fick vi studenter 

tillfälle att diskutera barnfilmer som Lejonkungen och Skönheten och odjuret utifrån ett normkritiskt 

perspektiv. Diskussionen ledde in på ämnet lyteskomik där vi uppmärksammades på hur de 

karaktärer vars syfte är att frammana skratt ofta tilldelas ett utseende som tydligt avviker från övriga 

karaktärer. De kunde i flera fall dessutom tillskrivas en eller flera olika funktionsvariationer, vilket 

hos de övriga karaktärerna inte alls förekom. Förutom lyteskomik fördes diskussionen in på olika 

framställningar av flickor och pojkar och stereotyper såsom pojkflickan, den dumma blondinen, 

den manlige hjälten. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat att de filmer och 

TV-program som eleverna ser i hemmet påverkar deras intressen, åsikter och värderingar som de 

bär med sig till skolan. Barn pratar bland annat om specifika karaktärer och leker med inspiration 

från olika program. Vi har även uppmärksammat att de TV-program som barn ser i hemmet kan 

användas på ett flertal olika sätt i undervisningen - för att exempelvis belysa normer, samtala om 

källkritik och inte minst för att väcka elevernas intresse för något. 

 

Den 15:e september 2016 publicerades artikeln “Barnkanalen byter kön på karaktärer” i tidningen 

Aftonbladet, där det framgår att ungefär 70 procent av Sveriges Televisions [SVT] och 

Barnkanalens material var inköpt från utlandet. I ett flertal av dessa TV-program har kanalen bytt 

kön på huvudkaraktärer från manliga till kvinnliga, detta genom att exempelvis ge karaktärer ett 

traditionellt kvinnligt namn samt en ljusare röst, vilket uppgavs vara en strategi för att dels nå målet 

med en jämn fördelning mellan könen i huvudrollerna, och dels för att bidra barn med karaktärer 

som är både mjuka killar såväl som starka tjejer (Borgert 2016). Att SVT:s Barnkanalen år 2016 

hade som mål att ha en jämbördig fördelning av manliga och kvinnliga huvudrollsinnehavare i sitt 

programutbud har vi sett som något positivt, då andra inom TV-branschen tänker annorlunda. 

Exempelvis menar en programdirektör för ett amerikanskt produktionsbolag att orsaken till 

barnprograms popularitet beror på huruvida det lockar till sig pojkar eller inte, och att det därför 

behöver vara manliga huvudkaraktärer eller ledare i programmen. Programdirektören menade 

vidare att pojkar inte väljer att titta på TV-program där flickor är huvudrollsinnehavare (Thomson 

& Zerbinos 1995, s. 653). SVT och Barnkanalens medvetna satsning väckte en nyfikenhet hos oss 

och en undran kring huruvida de skulle lyckas med detta. 

 

Att SVT har gjort en aktiv satsning för att få en mer jämlik könsfördelning i de barnprogram som 

sänds tyder på att det funnits en efterfrågan kring ämnet. Könsnormer och dess följder har under 

2010-talet varit ett stort och omdebatterat ämne. Samtidigt är människor med någon typ av 

funktionsvariation en av världens mest diskriminerade grupper (Sveriges Radio 2018), men denna 

samhällsgrupp är inte lika uppmärksammad. Därför har även denna kategori intresserat oss. 
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Vår passion för läraryrket och denna studie grundas i en vilja att få alla elever att känna sig sedda 

och betydelsefulla, något som vi tror kan ske genom att förändra och motverka negativa normer 

och stereotyper. Vår vilja att identifiera, och i längre utsträckning förändra, normer har gett upphov 

till denna undersökning, som syftar till att synliggöra framställningar av kön och 

funktionsvariationer i TV-program som finns tillgängliga för barn. 

1.2 Arbetsfördelning 

Detta självständiga arbete har skrivits och genomförts av två studenter - Emma Järvenpää och 

Maria Lagnebratt. Arbetets text har i stora drag skrivits av oss båda. På grund av stort omfång av 

material har detta delats upp, lika mellan oss båda, och därmed har arbetet två skilda analyser som 

sedan har sammanställts som undersökningens resultat. Avsnittet 8.1 har utförts och författats av 

Emma Järvenpää, som även har haft huvudansvaret för kapitlet Metod, samt avsnittet 8.2 som 

utförts och författats av Maria Lagnebratt, som även har haft huvudansvaret för kapitlet 

Forskningsöversikt. Övriga avsnitt har skrivits gemensamt. 
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2. Begreppsdefinitioner 

Denna undersökning syftar till att undersöka vilka normer och stereotypa framställningar som kan 

synliggöras utifrån hur pojkar, flickor och funktionsvariationer framställs. En närmare förklaring 

av de centrala begrepp som studien behandlar presenteras nedan. 

2.1 Kön och genus 

Med begreppen kön och könstillhörighet avses det biologiskt styrda och medicinskt bestämda könet. 

I Sverige idag finns det i juridisk mening två könskategorier, män och kvinnor, som människor 

anses födas in i. Trots bestämda könskategorier föds det barn som kan identifieras som både kvinna 

och man. Kirurgiska ingrepp utförs då för att dessa barn ska kunna få en juridisk korrekt 

könstillhörighet (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018a). 

 

Med begreppet genus syftas de sociala och kulturella konstruktioner som står för de normer, 

egenskaper och föreställningar som samhället tillskrivit dem. Genus kan användas för att förklara 

strukturer och maktrelationer mellan kvinnor och män (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2018a). Genus är en process, en olikhetsproduktion som utmärks genom sitt skapande av 

hierarkiska strukturer mellan det så kallade maskulina och feminina (SOU:1990). Hirdman 

(SOU:1990) menar att det feminina, det kvinnliga genuset, alltid har varit underordnat det 

maskulina, det manliga genuset, oavsett tid, rum och klass (SOU:1990, s. 176–177). Vidare kan det 

maskulina och det feminina ses som varandras motsatser (SOU:1990, s. 176–177). Det är utifrån 

dessa benämningar och definitioner av kön och genus studien utgår från. 

2.2 Funktionsvariation 

Begreppen är många när det kommer till den variation av funktioner som kan identifieras hos 

människor. Funktionsnedsättning syftar till en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga i förhållande till den ansedda normala funktionen (Socialstyrelsen 2018). 

Funktionalitet är precis som genus ett begrepp som konstrueras. Det vill säga att beroende på tid, 

plats och vilka förväntningar som ställs på kroppen och dess funktion är avgörande om det blir ett 

hinder eller ej (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018b). Trappor utan ramp eller hiss 

kan vara ett funktionshinder för den som tar sig fram med rullstol. Synsättet menar att det är miljön 

som är avgörande för om en person blir funktionshindrad eller ej och därmed är exempelvis inte 

heller alla rullstolsanvändare funktionshindrade i alla sammanhang. Funktionshinder beskrivs av 

Socialstyrelsen (2018) som det förhinder eller begränsningar en person upplever till följd av sin 

funktionsnedsättning i relation till omgivningen. Utifrån premissen att ingen är funktionshindrad i 

alla sammanhang har användningen av begreppet funktionsvariation varit ett medvetet val. 

Nationalencyklopedin [NE] definierar begreppet som en “värdeneutral beskrivning av människors 

olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga” samt “begreppet funktionsvariation kan i stället 

verka inkluderande då det utgår från att variationen av de egna förmågorna är någonting som alla 
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människor har gemensamt”, medan begreppet funktionsnedsättning snarare definieras som “en 

begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ” (NE, 

funktionsvariation). Studien utgår från begreppet funktionsvariation för att på ett icke värderande 

sätt beskriva människors skilda sätt att fungera olika. 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs den bakgrund som visar på relevansen av att undersöka hur flickor, pojkar 

och funktionsvariationer framställs i TV-program riktade till barn. En kort beskrivning av 

begreppet normer följs av en redogörelse för några teorier kring televisionens påverkan och 

inflytande, samt den aktuella samhällsdebatten om ämnet jämställdhet. Avsnittet avrundas med en 

överblick av styrdokument för skolan samt undersökningens didaktiska relevans för pedagoger. 

3.1 Jämställdhet och normer 

NE förklarar begreppet normer som det så kallade normala eller det godtagbara beteendet i 

exempelvis samhället eller en social grupp (NE, norm). Normer har två funktioner, det ena är att 

de styr och kontrollerar individer men de fungerar även som en integrerande sammanhållande länk 

inom grupper (Eek-Karlsson 2012, s. 20; Jansson 2016, s. 181). Stereotyper skapas sedan utifrån 

dessa normer och reproduceras av oss människor. Det normativa är det som anses vara idealet och 

därmed eftersträvansvärt vilket gör att de som följer normen har lättare att bli en del av samhället 

och de grupper som samhället utgår från. Detta leder i sin tur till att de som hamnar utanför normen 

ses som onormala eller avvikande (Jansson 2016, s. 181). I och med detta bidrar normer starkt till 

att bibehålla rådande strukturer i samhället och Malena Jansson (2016) refererar till Brade, 

Engström, Sörensdotter och Wiktorsson (2008) och tolkar deras liknelse mellan normens makt och 

naturens makt: 

...stormens öga; den mittpunkt i ett oväder där det råder fullständigt lugn. På samma sätt är 
det med normens öga; här, i normalitetens epicentrum är det tryggt att befinna sig men tar 
man ett steg utanför denna trånga cirkel kan det börja blåsa kraftigt. (Jansson 2016, s. 181-
182) 

För att samhället ska bli jämställt krävs det att alla grupper får komma till tals och att alla grupper 

synliggörs. Det krävs även kunskap och en medvetenhet hos människor när det kommer till 

maktstrukturer och hierarkier i samhället och inom grupper. Det övergripande målet för svensk 

jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 

liv (Jämställdhetsmyndigheten 2018a). I och med inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten i 

december 2017 fick Sverige en samlad myndighet som utsetts för att behandla och arbeta långsiktigt 

med jämställdhetsfrågor (Skrivelse 2016/17:10). Begreppet jämställdhet handlar enligt 

Jämställdhetsmyndigheten bland annat om att uppmärksamma och motverka attityder, normer och 

värderingar som påverkar livsvillkoren för människor inom samhällets olika grupper och områden, 

bland annat för personer med någon form av funktionsvariation och en jämnare maktfördelning 

mellan kvinnor och män (Jämställdhetsmyndigheten 2018b, 2018c). Jämställdhetsmyndigheten 

kommer däremot att läggas ned år 2019, vilket fastställdes i den nya budgeten som klubbades 

igenom 2018-12-12 (Jämställdhetsmyndigheten 2018c). Detta upprör många och i ett samlat 

debattinlägg från 30 skribenter i Dagens Nyheter (2018) uttrycks en oro över de åtaganden och 
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långsiktiga projekt som Jämställdhetsmyndigheten hade i uppdrag som nu riskerar att förbli 

ogenomförda. Författarna bakom artikeln menar att Sverige står inför stora 

jämställdhetsutmaningar och hänvisar till de förväntningar som ställs på könen utifrån normer och 

stereotypa föreställningar, vilket kan leda till ojämställdhet och psykisk ohälsa (Dagens Nyheter 

2018). 

3.2 Televisionens påverkan  

I dagens samhälle har TV:n en stor påverkan och all forskning under de senaste femtio åren vittnar 

om att det är det största forumet för berättande och sagor i vår tid (Götz & Lemish 2012a, s. 1). 

Undersökningar har visat att barn väljer TV:n framför andra mediala aktiviteter (Rideout 2015, s. 

13; Evans 2004, s. 6). Evans (2004) frågade 90 barn mellan 3 och 11 år om deras fritidsaktiviteter 

och vad de tyckte om att leka med hemma. Leka med leksaker var populärt bland de yngre barnen 

medan majoriteten svarade någon medial aktivitet såsom att titta på TV-program, video, film och 

dataspel. Endast ett barn uppgav att hen valde att läsa och två barn att de föredrog ute-lekar och 

rollekar (Evans 2005, s. 6). Myndigheten för press, radio och TV [MPRT] beskriver i sin årliga 

rapport om medieutvecklingen i Sverige där det går att utläsa en ökning för varje år i både 

medieanvändning och medieutgifter (De Vries, 2018). 

 

Massmedier och däribland TV-program förser dagligen samhällets medborgare med 

normaliserande karaktärer som fungerar som sociala modeller, och är en av de största 

informationskällorna för barn om kön och genus (Bandura 2009, s. 107–108). Albert Bandura, 

upphovsmannen till socialkognitiv teori, menar att barn mycket tidigt lär sig rådande normer samt 

att minnas och kategorisera människor som antingen kvinnor eller män utifrån deras beteenden, 

karaktärsdrag och utseende (Bandura & Bussay 2004, s. 696). Bandura (2009) menar att detta 

påverkar barnens upplevelse av vilken kön de själva tillhör, eftersom modellering enligt honom är 

en väsentlig strategi för inlärning (Bandura 2009, s. 9) . Vidare menar han att mycket av individers 

kunskap och information anammas genom att observera andras handlingar och beteenden, för att 

sedan imiteras för att uppnå för individen gynnsamma resultat (Bandura 2009, s. 98). Götz och 

Lemish (2012a) hävdar i enlighet med Bandura (2009) att barn lär sig om vad som är passande och 

inte passande i förhållande till könsroller, genus och funktion samt vad som förväntas av varje 

kategori utifrån de normer som förmedlas (Götz och Lemish 2012a, s. 1). Ytterligare teorier kring 

TV:ns påverkan finns hos Filosofen Bernard Stiegler (2004) som menar att den första erfarenheten 

barn får av ett specifikt fenomen ofta uppstår när de kommer i kontakt med bilder av fenomenet. 

Barns första upplevelse av, eller förståelse för något, kommer många gånger från just TV eller film, 

långt innan barnen upplever något av detta i verkligheten (Stiegler 2004, s. 155-177). Även 

Lundemo (2004) menar att rörlig bild integreras så pass väl i människors minnesbank att skiljelinjen 

mellan verkliga, egna upplevelser och vad som upplevts via TV eller film kan suddas ut (Lundemo 

2004, s. 24). 
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3.4 Didaktisk relevans och styrdokument 

Normer och värderingar ligger ofta till grund för utanförskap och mobbning, vilket resulterar i hur 

barn formas och ser på sig själva och andra. Kränkningar och mobbning sker varje dag på skolor 

runt om i landet, och en förklaring till att mobbning uppstår är på grund av våra förväntningar på 

vad som är normalt eller ej, alltså vilka normer som råder (Lövkrona & Rejmer 2016, s. 133). Det 

barn upplever och erfar på sin fritid tar de med sig som erfarenheter till skolan. Det kan vara 

erfarenheter från relationer, lekar, internet och TV-program som bidrar med sociala modeller 

exempelvis förväntningar och föreställningar utifrån upplevda normer. Dessa upplevelser skiljer 

sig åt mellan barn, och skolan har ett ansvar att förmedla demokrati och jämställdhet. TV är ett 

essentiellt medium för demokrati idag eftersom den ger tillträde till olika forum att förstå världen 

på samt att det som händer och sker i TV-program och filmer påverkar samhället och skolan 

(Morgan, Shanahan & Signorielli 2008, s. 34; Rönnberg 2003, s. 51). Ett avståndstagande från TV:n 

menar Margareta Rönnberg, professor i filmvetenskap, är ett avståndstagande från demokratin 

(Rönnberg 2003, s. 51). Rönnberg (2003) menar även att lärare efterfrågar tips och exempel på hur 

ett, för barn, aktuellt och populärt TV-program kan användas i undervisningen (Rönnberg 2003, s. 

39).  

 

Pedagogers förståelse för förekomsten och framställningen av funktionsvariationer (och 

könsnormer) i barnprogram är viktigt för att förstå vad barn kan lära sig om dessa samt för att 

förstå vilka normer de anammar (Bond 2013, s. 415). Bradley J. Bond, forskare inom 

mediepsykologi, menar i enlighet med Rönnberg (2003) att kunskap om funktionsvariationer och 

könsnormer behövs eftersom film och TV-program påverkar dels hur barn ser på sig själva men 

även vilka normer de tillägnar sig (Bond 2013, s. 415). Bond (2013) menar att det är främst i 

skolmiljön som barns inlärda värderingar yttras eller visas på andra sätt gentemot andra, oavsett 

om det är i skolan eller i hemmet som barnen kommer i kontakt med medier (Bond 2013, s. 415).  

  

Skolan är en del av samhället samt en social och kulturell mötesplats vilket innebär att det som 

händer i samhället påverkar skolan och dess uppdrag och därmed även vilka förväntningar som 

ställs på hur en elev ska vara (Eek-Karlsson 2012, s. 12; Eek-Karlsson & Elmeroth 2012, s. 124). 

Skolan och dess personal ska ”i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter 

och risker som en ökande digitalisering medför” (Skolverket 2017, s. 12). Det som behöver tas i 

beaktande i en sådan diskussion är värnandet om människolivets okränkbarhet, oavsett kön eller 

funktionsvariation, samt att värna om individens frihet och integritet (Skolverket 2017, s. 7). Alla 

som arbetar inom skolan ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män och visa solidaritet 

med svaga och utsatta, samt hjälpa elever att finna sin unika egenart och sin plats i samhället och i 

världen (Skolverket 2017, s. 7). Skolan har således ett ansvar att motverka traditionella könsmönster 

och ge elever utrymme att upptäcka och utvecklas oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2017, 

s. 8). Därmed är krav, förväntningar och bemötandet viktigt i avseendet att förmedla vad som anses 
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normativt kvinnligt och manligt, samt att alternativ till dessa normer inte är fel. I läroplanen för 

grundskolan står det även att alla som arbetar på skolan ska arbeta “aktivt för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” (Skolverket 2017, s. 12), samt 

ansvara för att eleverna utvecklar solidaritet för människor och en känsla av samhörighet också 

utanför den närmaste gruppen (Skolverket 2017, s. 12). I och med detta har skolan ett stort ansvar 

när det kommer till vilka normer och värden som förmedlas samt att motverka dessa, där arbete 

med aktuella och populära TV-program kan vara en intresseväckande infallsvinkel. Granskning av 

normer gör det möjligt att förstå hur kränkningar och diskriminering gentemot de som anses 

avvikande från normen kommer till uttryck (Martinsson och Reimers 2014, s. 10). Det är genom 

synliggörandet av stereotypa normer och normaliserade framställningar som dessa kan motverkas 

och förändras (Talburt 2000; Lövkrona & Rejmer 2016, s. 136). Med detta som bakgrund har en 

studie kring framställningar av genus och funktionsvariationer i TV-program stor didaktisk relevans 

för all personal inom förskola och skola. 
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4. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande framställningar av normer med avseende på 

kön, genus och funktionsvariationer i TV-program riktade till barn. Även forskning om stereotyper 

har inkluderats. Kapitlet är sammanfattat tematiskt och avser såväl forskningsstudier, avhandlingar 

och rapporter. Det presenterade materialet diskuteras sedan i relation till undersökningens resultat 

under kapitlet Diskussion. 

4.1 Genus och barn i TV-program  

Genusforskning är ett brett fält och förekommer inom ämnet genusvetenskap men även inom 

andra ämnen och discipliner. Studier inom forskningsfältet har publicerats sedan 1960-talet och 

under 1970-och 1980-talen växte intresset och många kritiska perspektiv växte fram. Frågor och 

kritik om kvinnors makt och inflytande över sina egna liv och i samhället i stort var då av intresse. 

I början på 1990-talet fick genusforskning sitt nuvarande namn som tidigare hade gått under 

namnet kvinnoforskning och det gjordes stora politiska satsningar inom området. Bland annat 

instiftades Nationella sekretariatet för genusforskning. Intersektionella perspektiv och analyser 

ligger i centrum för dagens genusforskning då maktrelationer inom grupper och hur de samverkar 

undersöks (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018c). 

 

Såväl genusforskning som medieforskning syftar bland annat till att söka förklaringar till hur våra 

föreställningar om verkligheten skapas. En viktig fråga i det är kvinnor och mäns inflytande över 

innehållet i media. Medieforskning med genusperspektiv analyserar hur medier framställer kvinnor 

och män samt förhållanden och maktrelationer mellan könen. Vidare undersöks även hur kvinnligt 

och manligt konstrueras samt vilka roller de framträder i och vilken vikt som tillskrivs deras 

kunskaper och erfarenheter (Kleberg 2006, s. 7). Forskningen har sedan 1970-talet fokuserat på 

representation av kvinnor och femininitet i TV-program och i media, däremot har representationen 

av män och maskulinitet inom samma område inte rörts lika stor uppmärksamhet. Under senare år 

har även framställningen av maskulinitet börjat problematiseras och flera forskare, bland annat 

Anja Hirdman inom svensk forskning och Götz och Lemish inom internationell forskning, har 

intresserat sig av hur män och maskulinitet framställs i TV och media samt vilken påverkan det kan 

få på samhället (Kleberg 2006, s. 42). 

4.1.1 Framställning av flickor och pojkar i barnprogram 

De flesta program riktade till barn är av animerad och fiktiv karaktär. Nordamerika står för den 

största produktionen av programmen i branschen (Götz & Lemish 2012b, s. 42). Sverige 

importerar en stor mängd program från utlandet och däribland även från Nordamerika. Från ett 

internationellt och historiskt perspektiv visar forskningen en markant skillnad mellan könen i 

program riktade till barn. Manliga karaktärer är dubbelt så vanliga som kvinnliga, de pratar dubbelt 
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så mycket och innehar även rollen som huvudkaraktär oftare (Götz & Lemish 2012b, s. 20; Hentges 

& Case, 2012, s. 322; Martin 2017; Thomson & Zerbino 1995, s. 668). Götz och Lemish (2012b) 

har studerat program riktade till barn i 24 länder och är idag den mest heltäckande internationella 

studien inom genusrepresentation i barnprogram. Studien visar att de manliga karaktärerna ofta 

innehar en ledarroll och en övervägande majoritet har ljus hudfärg.I de fall där kvinnor har 

identifierats som ledare har de oftast rött hår. De manliga bikaraktärerna har till mestadels blont 

hår och är överviktiga medan kvinnliga följare oftast är mörkhåriga (Götz & Lemish 2012b s. 44). 

Kvinnor gestaltas oftare med blont eller rött hår än vad de karaktärer som har könstillhörigheten 

män gör, som ofta har brunt eller svart hår (Götz & Lemish 2012b, s. 36.). Fler män än kvinnor 

skildras som fiende eller skurk, 15 procent av alla de manliga karaktärerna som analyserades i Götz 

och Lemish (2012b) studie var fiender (Götz och Lemish 2012b, s. 24). Manliga fiender är oftast 

mörkhåriga vuxna män och har i vissa fall även någon form av funktionsnedsättning  (Götz & 

Lemish 2012b, s. 44). Vidare visar även forskningen att män oftast innehar rollen som den knäppa 

eller lite tokiga karaktären i jämförelse med kvinnor (Götz & Lemish 2012b, s. 24). Disneys komiska 

bikaraktärer är exempelvis nästan alltid av det manliga könet (Rönnberg 1999, s. 220). Thomson 

och Zerbino (1995) bekräftar denna signifikanta skillnad mellan skildringen av pojkar och flickor i 

animerade/tecknade program riktade till barn då deras forskning visar att pojkar skildras oftare 

som självständiga, självsäkra, atletiska, viktiga och mer tekniska än flickor. Flickor skildras mer 

frekvent som känslosamma, milda, romantiska, ömma och svagare än pojkar (Thomson & Zerbino 

1995, s. 659). 

 

Både den kvinnliga och manliga kroppen framställs ofta onaturligt och med överdrivna 

proportioner och den kvinnliga kroppen framställs sammanfattningsvis relativt ensidigt (Götz & 

Herche 2012, s. 63). I jämförelse mellan den manliga och kvinnliga kroppen framgår det ändå att 

fler män än kvinnor framställs ha en mer normal kroppsbyggnad medans kvinnor i större 

utsträckning har en mer orealistisk kroppsbyggnad. Kvinnor gestaltas oftast med smal midja 

medans männen snarare är stöpta med v-formade torson. Detta ger en sexualiserad bild av den 

manliga och kvinnliga kroppen i tv-program riktade till barn (Götz & Herche 2012, s. 63). 

Rönnberg (1999) diskuterar det kroppsliga budskapet sagoprinsessorna Snövit, Askungen och 

Törnrosa förmedlar till barn (Rönnberg 1999, s. 127). Då Disney skapade prinsessorna användes 

levande modeller i form av balettdansöser som inspiration eftersom de skulle vara av kunglig 

karaktär och krävde en aristokratisk kroppshållning och ett högtidligt sätt att föra sig, därav bland 

annat Askungens onaturliga trippande gång likt en prima ballerina. “Detta tilltalar givetvis alla de 

små flickorna som när de blir stora vill bli både prinsessa och ballerina” (Rönnberg 1999, s. 127). 

Liknelser dras även med Disneyprinsessan Pocahontas som författaren anser likna supermodellen 

Naomi Campbell samt Esmeralda som hon anser likna Demi Moore (Rönnberg 1999, s. 127). 
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Sammanfattningsvis visar forskningen att framställningar av kvinnor och män, i program riktade 

till barn, är slående överensstämmande i förhållandet till det förväntade genuset. Detta anses 

problematiskt då det ger en felaktig bild av verkligheten och bidrar till ojämställdhet och social 

orättvisa (Götz & Lemish 2012b, s. 44).  Nikolajeva (2002) lyfter även fram att manliga egenskaper 

och attribut tenderar att framstå som standardvärden inom litteratur och andra medier riktade till 

barn (Nikolajeva 2002, s. 60). Dock visar forskning som jämfört om det skett någon förändring i 

hur flickor och pojkar gestaltas i tecknade program riktade till barn från 1970- till 1990-talet att 

flickor under 1980-talet började tilldelas en starkare position och gestaltas oftare med manliga 

egenskaper än tidigare (Thomson & Zerbino 1995, s. 663). Beteendemässigt var flickor nu mer 

verbalt aggressiva, tillskrevs oftare ledarroller, gav mer vägledning istället för att vara frågande och 

framstod inte som lika hjälplösa längre. Flera flickor och även fler könsneutrala karaktärer började 

att förekomma i programmen (Thomson & Zerbino 1995, s. 669). Denna förändring yttrade sig 

även på pojkarna då de började ställa fler frågor, upplevdes mer exalterade över saker och ting och 

inte var lika skrytsamma som tidigare. Dock uppmärksammades en förändring även i den andra 

riktningen då pojkarna även blev mer tekniska, verbalt aggressiva, bossiga och mer geniala. De 

manliga karaktärerna pratar betydligt mer i barnprogram efter 1980 än tidigare medans flickors 

taltid fortsätter att vara oförändrad (Thomson & Zerbino 1995, s. 663; 669). Intressanta resultat 

går att utläsa från Martins undersökning där det framkom att männen visade betydligt fler känslor 

än kvinnorna, särskilt känslor som rädsla och sorg (Martin 2017, s. 512). Detta gick emot tidigare 

forskning som snarare menade att kvinnor främst var det kön som uppvisade känslan rädsla (Leaper 

m.fl. 2002, i Martin 2017, s. 513). Överensstämmande resultat var däremot att känslan ilska 

fortfarande förekom främst män (Martin 2017, s. 513). Visserligen framställdes fortfarande pojkar 

med fler manliga egenskaper och beteenden än flickor vice versa, men forskningen visar på att en 

förändring nalkas och att TV-branschen blir mer medveten om de normer i förhållande till genus 

de sänder ut. 

4.1.2 Framställningar av flickor och pojkar i svenska film- och TV-produktioner 

Tidigare forskning ger en antydan till en internationell förändring av framställningar av genus inom 

TV-program, vilket beskrivs ovan. Ett svenskt exempel på samma förändring är Rodallec, Rojas & 

Verner-Carlsson (2015) forskning som fokuserar på de grupper som är skyddade av 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I studien Svensk films representation av Sverige har 30 svenska 

långfilmer med premiär under 2014 analyserats och hur representationen av sveriges befolkning 

såg ut i filmerna (Rodallec, Rojas & Verner-Carlsson 2015). Rapporten visar att män och kvinnor 

innehar roller där makt fördelas växelvis och i flera av de analyserade filmerna skiftar maktbalansen 

även under berättelsens gång. Det fanns karaktärer som uppfattades som normbevarande i sin 

framställning medans andra karaktärer inom samma kategori uppfattas som normvidgande. Detta 

menar studien skapar en maktbalans där både kvinnliga och manliga karaktärer ses som bland annat 

både svaga och starka, sympatiska och osympatiska. De karaktärer som skildrades som 
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normvidgade stod i kontrast till de normbevarande vilket ger ett mer mångfacetterat intryck av hur 

en man eller kvinna kan vara samtidigt var det flera karaktärer som upplevdes som dynamiska och 

utvecklades under berättelsens gång, de inledningsvis vara svaga med blev starka i slutet (Rodallec, 

Rojas & Verner-Carlsson 2015, s. 9; 16). I de barnfilmer som studerats i rapporten framställs kön 

som oviktigt i flera filmer. Det förekommer både sympatiska och osympatiska kvinnor och män 

och de skurkar som medverkar är av båda könen. I en av studiens analyserade filmer har 

huvudkaraktären en självvald så kallad adoptivpappa och en biologisk pappa. Denna 

familjeskildring bryter mot den annars så etablerade heteronormen samt hur relationer och 

uppdelningar av sysslor i förhållande till könen traditionellt sett ut (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2018e; Rodallec m.fl. 2015, s. 9). Ett genomgående tema i de studerade 

barnfilmerna är att barnen upplevs ha makt och är starka i sina roller och ofta i relation till de vuxna 

(Rodallec m.fl. 2015, s. 9). 

 

Tidigare forskning som gjorts när svenska medier granskas bekräftar synen på det starka och 

kompetenta barnet och den respektfulla synen på barn inom svensk TV- och filmproduktion 

(Pettersson 2013, s. 215). Åsa Pettersson har i sin avhandling TV for Children: how Swedish Public 

Service Television Imagines a Child Audience (2013), analyserat program riktade till barn från SVT och 

UR och gjort nedslag åren 1980, 1992 och 2007 med fokus på det sistnämnda året. Materialet 

omfattar nästan 500 program och utifrån det avlästes tre huvudteman; aktivitet och rörelse, djur, 

natur och miljö samt lärande, som kan tolkas som en uppfattning av hur Public Service föreställer 

sig sina unga tittare och vad de vill se. Analysen visar även att programmen görs med avseende för 

att aktivera och lära barnen saker. Författarens egna ord i ett pressmeddelande från Linköpings 

universitet (2013): 

Barn tas på allvar. De ses som kunniga och sociala aktörer som har något att bidra med. 
Samtidigt finns en bild av att barn ska lära sig hela tiden. Programmen har en pedagogisk 
röst som talar till barnpubliken för att lära ut och utbilda den. (Linköpings universitet 2013) 

Pettersson menar även att programmen inte riktade sig till någon särskild målgrupp utifrån till 

exempel kön eller etnicitet i någon större utsträckning (Pettersson 2013, s. 215). Pojkar och flickor 

oavsett etniskt ursprung deltar i samma aktiviteter på ett naturligt sätt och är ett genomgående tema 

genom alla det nedslag som gjorts i programmen under de studerade åren. De program där det gick 

att urskilja uppsåt att locka till sig en viss målgrupp var de program där det talades ett 

minoritetsspråk då språket användes för att differentiera sig från andra program samt för att locka 

till sig sin tänkta publik, men även några program som porträtterade barn och hur de levde i andra 

länder utanför Sverige (Pettersson 2013, s. 215). 
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4.1.3 Funktionsvariationer i TV-program för barn 

De begrepp som använd av verksamma forskare inom området är funktionsnedsättning och 

funktionshinder vilket är begrepp som inte används i denna uppsats. Under detta avsnitt kommer 

begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder dock att användas för att göra tidigare 

forskning rättvis i förhållande till begrepp och resultat. Forskning om fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar utgår främst från två olika modeller - den medicinska och den sociala 

modellen. Det medicinska perspektivet utgår från att det är den fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningen som är upphov till funktionshindret och fokuserar på individuella 

tillkortakommanden. Det sociala perspektivet lyfter fram sociala förhållandens betydelse och 

samhällets påverkan till uppkomsten och orsaken till psykisk/fysisk funktionsnedsättning (Szönyi 

2004, s. 60). Det är därmed samhällssystemet och dess medicinska anspråk, värderingar och 

maktutövningar som exkluderar den avvikande från olika samhälleliga arenor samt att 

funktionshinder uppstår kontextuellt beroende på vart människan befinner sig (Szönyi 2004, s. 60 

- 61). Sepulchre (2015) riktar kritik gentemot perspektiven och menar att det behövs en mer 

individanpassad teori inom forskningsområdet. Hon vill bidra till att ta fram en mer 

individcentrerad modell av normalitet (Sepulchre 2015, s. 6). 

 

I avhandlingen På nära håll är ingen normal (2002) har Karin Ljuslinder undersökt hur public service-

utgivna TV-program, publicerade mellan åren 1956 och 2000, representerade funktionshinder, det 

vill säga det som i denna uppsats benämns som funktionsvariationer (Ljuslinder 2002, s. 10). Enligt 

Ljuslinder (2002) är studien den första i Sverige som utförts gällande medierepresentationer i frågan 

(Ljuslinder 2002, s. 11). Undersökningen visar bland annat att det var mycket ovanligt att personer 

med synliga funktionshinder deltog i TV-program som inte uttalat handlar om 

funktionsnedsättningar eller handikapp (Ljuslinder 2002, s. 79) samt att berättelser i programmen 

om funktionshinder främst antog en traditionell berättarstruktur (Ljuslinder 2002, s. 97). Vidare 

visar undersökningen att funktionshindrades normalitet främst representerades genom förmågan 

att vara självförsörjande, det vill säga att denna förmåga kunde representera personer som antingen 

normala eller avvikande (Ljuslinder 2002, s. 108). Ljuslinder (2002) fann även tendensen att 

individer med funktionsvariationer skildrades som detsamma som sin kropp och därmed 

bestämmande för deras inre, mentala kapacitet (Ljuslinder 2002, s. 117), samt att funktionshindrade 

framställs stereotypt “som antingen hjältar, offer, skurkar, infantiler eller görs till spektakel” 

(Ljuslinder 2002, s. 118; 126). Själva funktionshindret framställs även i stor utsträckning som den 

avgörande faktorn för individers livsvillkor. Hennes slutsats är även att SVT:s bevakande och 

uppföljande program har haft en viktig, positiv funktion i synliggörandet av bland annat 

problematiken med kollektivtrafikens tillgänglighet för funktionshindrade (Ljuslinder 2002, s. 137; 

154). 

 



 

 18 

Bradley J. Bond (2013) har studerat över 400 episoder av amerikanska barnprogram och redovisar 

sina resultat i studien Physical Disability on Children’s Television Programming: A content Analysis. Enligt 

Bond (2013) var karaktärer med fysiska funktionsvariationer en ovanlig företeelse, och majoriteten 

av de funktionsvariationer som observerades var tillskrivna äldre, vita män (Bond 2013, s. 408). 

Endast 18 av de 4 615 analyserade karaktärerna kunde identifieras med ett fysiskt funktionshinder, 

varav 2 av dessa 18 karaktärer var barn (Bond 2013, s. 412; 414). Sammanfattningsvis kunde de 

karaktärer som identifieras med ett fysiskt funktionshinder mestadels tillskrivas en positiv 

inställning till livet, hade en god moral och ansågs dessutom vara attraktiva (Bond 2013, s. 414-

415). 

4.2 Stereotyper 

Det kognitiva perspektivet dominerar inom forskningen om stereotyper. Utifrån det perspektivet 

ses stereotyper som ett nödvändigt ont, någonting som människan behöver för att kunna sortera 

och ordna utifrån kognitiva förutsättningar, men även för att kunna uppfatta, förstå och förutse 

sin omgivning (Augoustinos & Walker 1998, s. 630). Augoustinos och Walker (1998) menar dock 

att stereotyper är så mycket mer än bara “pictures in the head” och att det finns fler 

påverkningsfaktorer som gör att stereotyper konstrueras och upprätthålls vilket gör att det inte går 

att rättfärdiga med människans behov av kognitiv sortering och ordning (Augoustinos & Walker 

1998, s. 131-132). I studien The Construction of Stereotypes within Social Psychology (1998) redogörs för 

hur sociala strukturer skapas och förstås utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv (Augoustinos & 

Walker 1998). Författarna argumenterar för att stereotyper skapar och upprätthåller grupper i 

samhället. Vidare menar de att genom att isolera grupper av människor i samhället, exempelvis 

utifrån klass, kön, ålder och etnicitet, upprätthåller och rättfärdigar man även existerande 

maktförhållanden mellan grupperna (Augoustinos & Walker 1998, s. 630). Enligt Augoustinos och 

Walker (1998) saknas det en tydlig samsyn bland forskningen om varför människor kategoriserar 

sin omgivning (Augoustinos & Walker 1998, s. 648). Forskare som utgår från ett socialt 

kognitivistiskt perspektiv hävdar på människans behov av att förenkla verkligheten samt 

strukturera den. Forskare som förespråkar ett självkategoriseringsperspektiv menar att det berikar 

och utvecklar det sociala livet medan förespråkare för den psykologiska diskursen anser att 

kategorisering ger människor mandat att göra och säga saker vilket kan försvaras utifrån 

grupptillhörigheten. Systemnivå-analytiker hävdar att det är på grund av ideologiska och politiska 

skäl som samhället är skiktat och därför krävs det att människor kategoriserar varandra i sociala 

grupper vilket rationaliserar orättvisa sociala relationer (Augoustinos & Walker 1998, s. 648). 
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4.2.1 Framställningar av stereotyper 

Genom den forskning som redovisats framkommer det att pojkar och flickor oftast framställs i 

stereotypa roller av manligt och kvinnligt genus. Götz & Lemish (2012b) uppmärksammar 

stereotyper inom TV-program riktade till barn och menar exempelvis att rödhåriga tjejer oftast ses 

som envisa, självständiga och ger intrycket av en pojkflickiga medan blonda tjejer oftast framställs 

som hjälplösa och sexiga (Götz & Lemish 2012b, s. 35-36). Författarna ger exempel på att 

stereotypa karaktärer existerar i allra högsta grad inom TV-program för barn, såsom den rödhåriga 

Pippi Långstrump, konstruerad av Astrid Lindgren, samt den så kallade dumma blondinen. Vidare 

porträtteras mannen eller pojken enligt stereotypa machonormer och anses vara av prioriterad art 

(Götz & Lemish 2012b, s. 35-36). Även Nikolajeva (2002) belyser flera litterära stereotyper som 

tenderar att förekomma specifikt i barnlitteratur. Några exempel är stereotyper om barn som 

antingen den busige eller den boksmarte pojken, mobbaren, nörden, pojkflickan och den duktiga 

flickan som är snäll med ett gott beteende. Hon lyfter även fram den stereotypa skurken som någon 

med mörkt hår och något vanställt utseende (Nikolajeva 2002, s. 129). Rebecca Martin (2017) har 

under 2000-talet undersökt förekomsten av stereotyper med avseende på känsloyttringar i åtta TV-

program för barn. Hennes forskning går i linje med Götz & Lemish (2012b) samt Nikolajeva (2002) 

och bekräftar de frekvent förekommande skildringar av stereotyper (Martin 2017).  

 

Rönnberg (1999) hävdar att filmer och tv-program riktade till barn behöver erbjuda vissa normer, 

roller och självklara uppfattningar för att i överhuvudtaget vara begripliga för dem (Rönnberg 1999, 

s. 672). Kleberg (2006) å andra sidan riktar kritik mot mediernas oförmåga att hantera 

representation på ett mångfasetterat sätt och grunder till kritiken ligger i mediernas användning av 

stereotyper (Kleberg 2006, s. 17). Vidare argumenterar Thomson och Zerbino (1995) för att 

stereotyper begränsar barn och vårt samhälle (Thomson & Zerbino 1995, s. 672), vilket går i linje 

med Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson och Birkbeck (2016) som menar att stereotyper är ett 

problem om barns val av aktiviteter och deras sätt att upptäcka världen påverkas utifrån stereotypa 

förpliktelser och förväntade beteenden (Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson, & Birkbeck 2016, s. 

1921). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras en närmare definition av begreppet norm, samt det teoretiska perspektivet 

normkritik som är utgångspunkten för analys av studiens empiri. 

5.1 Normkritiskt perspektiv 

Normkritik är ett samlingsbegrepp för metoder och teorier, där en undersökning utifrån 

perspektivet innebär att identifiera rådande normer i exempelvis ett material, samt att ställa sig 

kritisk och ifrågasättande till dessa (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018e). Begreppet 

normer belyses i undersökningens bakgrund och syftar på det som i kontexten betraktas vara 

normalt. Detta medför att det som i kontexten anses gå utanför normen framstår som så kallat 

icke-normalt eller avvikande (Martinsson & Reimers 2016, s. 10). Normer skapas, reproduceras och 

upprätthålls av människor, men de förändras även över tid. De kontrollerar och styr individer men 

bidrar även till gruppsammanhållning och identifikation (Brade et. al 2008, s. 18; Foucault 1993, s. 

17; Jansson 2016, s. 181; Martinsson & Reimers 2014, s. 13-14). Olika normer kan samverka, 

omvandlas och förändras beroende på situation, tidpunkt och sammanhang (Martinsson & Reimers 

2014, s. 12). Med det sagt finns en förståelse för att normer skapar en ojämn maktbalans mellan 

människor beroende på vilken dimension i samhället de kategoriseras in i (Schmitt 2008, s. 291). 

Feministiska och queera perspektiv har haft betydelse för det normkritiska perspektivets framväxt, 

som i början av 2000-talet slog perspektivet igenom i Sverige. Normkritik används idag både inom 

forskning men även som pedagogisk metod inom skolan (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2018e). 

 

Den systematiska och hierarkiska ojämlikheten mellan olika grupper i samhället beskrivs som social 

skiktning, vilket genom en analys av relationer inom och mellan dimensionerna belyser ojämna 

maktstrukturer (Edling & Liljeros 2016, s. 12). Ojämlikhet mellan exempelvis kön existerar så länge 

människor tillskrivs ett kön och så länge ett kön är underordnat i relation till ett annat (Edling & 

Liljeros 2016, s. 16). Människor kan kategoriseras in i en dimension utifrån klass, kön, ålder, 

etnicitet, funktion och sexualtitet och inom gruppen kan dimensioner av hierarkier ske (Edling & 

Liljeros 2016). Verkligheten är dock mer komplex än så och det går ej att placera människor i endast 

en kategori och det finns skärningspunkter mellan de sociala skikten. Denna skärningspunkt mellan 

olika skiktdimensioner är vad som definieras som intersektionalitet, där exempelvis kön, klass och 

sexualitet kan korsa varandra och skapa komplexa mönster av maktskillnader (Ahrne 2016, s. 185). 

Dimensionerna är med andra ord inte endimensionella och beroende på kontexten kan en person 

som är underordnad i en dimension bli överordnad i en annan. Två män kan exempelvis prioriteras 

olika på grund av sin sexualitet där den homosexuella mannen blir underordnad den hetersosexuella 

mannen på grund av heterosexualitetsnormen (Ahrne 2016, s. 177; Lundin 2012, s. 60; Martinsson 

& Reimers 2014, s. 10; 14).  
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Den franske filosofen Michel Foucaults (1993) teorier om makt och normer definieras med att 

samhället struktureras utifrån dess hierarkiska grupper där vissa grupper innehar mer makt än 

andra. Normer bidrar till andrafiering, det vill säga en uppdelning i termerna vi och dem, där dem är 

de som befinner sig utanför den normerande gruppen (Kumashiro 2000, s. 26; Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2018d). Konstruktionen av de andra sker i det vardagliga och yttrar 

sig genom förutfattade meningar, föreställningar och normer om andra personer. Genom bland 

annat böcker, bilder och TV-program förstärks och reproduceras normer, och därmed skillnader, 

mellan grupper i samhället. Särskilt förstärks normer och skillnader mellan minoritets- och 

majoritetsgrupper i samhället, eller exempelvis mellan män och kvinnor, vilket leder till att 

grupperna tillskrivs en viss position i samhällets hierarkiska system (Kumashiro 2000, s. 26; 

Nationella sekretariatet för genusforskning 2018d). 

 

Ingen individ eller grupp äger eller är ensam ansvarig för en specifik norm eller hur relationer 

mellan exempelvis män och kvinnor ska se ut, utan makten finns i normen som möjliggör och 

begränsar människors identiteter och beteenden (Martinsson & Reimers 2014, s. 23). Eftersom alla 

människor bidrar till att upprätthålla normer så kan även alla vara med och förändra dem, och med 

ett normkritiskt perspektiv går det att förstå vad som möjliggör kränkningar och diskrimineringar 

(Brade et. al 2008, s. 19, Martinsson & Reimers 2014, s. 10). Att normalisera olikheter kan leda till 

att de personer eller grupper som känner sig andrafierade upplever sig sedda samt att de får sin 

stämma hörd (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012, s. 132). Ett normkritiskt perspektiv ger 

förutsättningar till att belysa vad vi kan se och vad exempelvis tv-karaktärer kan säga oss om hur 

saker och ting är, men även vad som är dolt och vad som inte sägs (Bergöö 2010, s. 185; Eek-

Karlsson & Elmeroth 2012, s. 131).  

 

Att utgå från ett normkritiskt perspektiv i denna undersökning möjliggör identifierandet av normer 

gällande genus och funktionsvariationer, att analysera rådande maktstrukturer samt att reflektera 

över alternativa förhållningssätt. Exempel på normer som brukar diskuteras inom ett normkritiskt 

perspektiv är heteronormen, funktionsnormen och tvåkönsnormen (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2018e). Utifrån perspektivet är det normen som problematiseras, inte de som 

avviker från normen (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012, s. 132; Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2018e). 
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5.1.1 Könsnormer 

Studien förhåller sig till några uttalade normer och den maktordning som faller under dessa normer. 

Den maktordning som oftast underordnar kvinnor och det feminina genuset har över tid getts olika 

benämningar såsom patriarkat, könsmaktsordning, genussystem 

och heteronormativitet (Dahl 2016, s. 16). Familjen har inom feministiskt tänkande länge ansetts 

som en grundpelare i den patriarkala maktutövningen och är en bidragande faktor till att kvinnor 

underordnas männen. Björnberg (2016) menar att begreppet patriarkal familj syftar till begreppet 

kärnfamilj där kärnfamiljen kan beskrivas som en ”heteronormativ familj, det vill säga en make/far 

som familjeförsörjare och en hustru/moder som ansvarig för hushållet och familjemedlemmarnas 

välbefinnande” (Björnberg 2016, s 45). Den offentliga sfären har länge tilldelats mannen medans 

hemmet och den privata sfären tillhört kvinnorna (SOU:1990, s. 81). 

 

Studien förhåller sig även till mansnormen och det faktum att en person med manlig 

könstillhörighet som har ljus hudfärg, är av västerländskt ursprung, har en heterosexuell läggning, 

tillhör medelklassen och är icke-funktionsnedsatt anses vara mest gynnad i dagens samhälle 

(Elmeroth 2012, s. 41-42). Heteronormen är starkt etablerad i samhället idag vilket innebär att en 

heterosexuell sexualtitet anses som normen och därmed ses all annan sexualitet som avvikande 

(Nationella sekretariatet för genusforskning 2018e). Att utmana heteronormen innebär att utmana 

föreställningen om vad som anses vara av traditionellt kvinnligt och manligt genus samt ideén om 

att alla är heterosexuella (Lundin 2012, s. 61). 

5.1.2 Funktionsnormer 

Rafael Lindqvist (2016) beskriver funktionshinder (som i övrigt i studien benämns 

funktionsvariation) utifrån flertalet olika nivåer - funktionshinder på strukturell nivå, då det berör 

tillgänglighetsfrågor, på gruppnivå med avseende på samverkan med välfärden eller andra individer 

samt på individnivå gällande individuella erfarenheter (Lindqvist 2016, s. 153). Lindqvist (2016) 

menar även att de teoretiska perspektiven som anammas i studier av funktionsvariationer är många, 

samt att definitionen av själva begreppet är mångfacetterad, vilket beror på mängden existerande 

variationer samt att synen på dessa är så föränderlig (Lindqvist 2016, s. 153). 

 

Att ha en fungerande och duglig kropp samt en hjärna som fungerar i det rådande samhället är en 

förutsättning för att uppfattas som “normal” (Szönyi 2004, s. 70). Enligt en normalitetsdiskurs 

anses en person inte tillhöra “det normala” om dennes kroppsliga eller psykiska/neurologiska 

funktion avviker (Lindqvist 2016, s. 153). Att begreppet funkofobi existerar talar för att det  
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existerar funktionsnormer samt ett förtryck av de som avviker från den. Ordet används för att 

identifiera den specifika form av diskriminering som personer med normbrytande 

funktionsvariationer möter (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018b). Beroende på i 

vilket sammanhang vi människor vistas i avgör om den skilda fysiska och psykiska funktion vi alla 

är födda med, anses som avvikande eller som normativ (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2018b). 
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6. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur flickor, pojkar och 

funktionsvariationer framställs i TV-program riktade till barn i åldrarna 6-9 år. Dessa specifika 

kategorier har valts för att kombinera en mycket uppmärksammad debatt kring könsnormer med 

en mindre uppmärksammad debatt gällande normer kring funktionsvariationer i TV-program 

riktade till barn. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: 

 

Frågeställningar: 

1. Hur framställs flickor respektive pojkar i det analyserade materialet? 
2. Hur framställs funktionsvariationer i det analyserade materialet? 
3. Vilka stereotyper går att utläsa i det analyserade materialet? 
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7. Metod 

Studiens syfte är att undersöka framställningar av flickor, pojkar samt funktionsvariationer med 

utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv. Utifrån metoden innehållsanalys med såväl kvalitativa 

som kvantitativa inslag har ett analysschema utformats. Följande avsnitt redogör för vad en 

innehållsanalytisk metod innebär, hur avgränsningar och urval av studiens material har gjorts, 

analysens tillvägagångssätt samt hur analysschemat har utformats. 

7.1 Urval och avgränsning 

Public Service i Sverige verkar i allmänhetens tjänst i form av radio och TV-verksamhet med syfte 

att ge medborgarna ett rikt och politiskt oberoende programutbud. Public Service finansieras med 

hjälp av en särskild TV-avgift i syfte att stärka oberoendet. Från och med 1 januari 2019 kommer 

denna avgift att ersättas av en individuell skattegrundande avgift i samma syfte (Regeringskansliet 

2018). Sverigesradio [SR], Sveriges Utbildningsradio [UR] och SVT är en del av Public Service och 

regeringen har utdelat ett sändningstillstånd till dessa aktörer. I sändningstillstånden 

(Kulturdepartementet 2013) 6 § går det att läsa “Programverksamhet ska som helhet bedrivas 

utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv...”. Det innebär även att SVT, enligt lag 

(2010:696), måste sända program som ska präglas av demokratiska värden, människors lika värde 

och den enskilda människans frihet och värdighet. I den debattartikel som berörs i 

undersökningens inledning, publicerad i Aftonbladet, framgår det att SVT gör aktiva insatser för 

att öka jämställdheten mellan könen i förhållande till antalet huvudkaraktärer (Borgert 2016). I och 

med TV och medias påverkan på demokratin, samhället och dess normer anser vi att det är relevant 

att studera SVT:s programutbud riktade till barn. Det faktum att SVT även ska skildra ett mångfald 

i sitt programutbud gör att en analys av framställningar av kön och funktionsvariationer är relevant. 

 

Gällande urval av TV-program som skulle analyseras har studien utgått från specifika kriterier. Med 

utgångspunkt i artikeln “Barnkanalen byter kön på karaktärer” (Borgert 2016) bestämdes att TV-

programmen skulle ha publicerats eller sänts efter 2016. De episoder från programserien som sedan 

valdes för analys var, när analysen påbörjades i december 2018, de två senast publicerade på 

svtplay.se eftersom de då tolkats som aktuella för barn idag. Vidare utgör animerade TV-program 

84 procent av de fiktiva program som barn ser idag (Götz & Herche 2012b, s. 42), varför det ansågs 

relevant att analysera just fiktiva och animerade program. TV-programmen skulle även rikta sig till 

målgruppen barn och tänkas vara intressanta för åldersgruppen 6-9 år. Utöver detta skulle serien 

innehålla ett flertal karaktärer som återkommer i flera episoder av programmet. För att kunna utföra  
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så reliabla analyser som möjligt kring programmens karaktärer har 2 episoder av 10 olika TV-

program genomförts. Sammanlagt har karaktärer från 20 episoder analyserats (se Bilaga 1 för en 

materialpresentation). Valet att analysera ett fåtal episoder och fler program framför ett fåtal 

program och fler episoder har gjorts för att få en så övergripande bild som möjligt av hur flickor, 

pojkar och funktionsvariationer framställs i materialet. 

7.2 Innehållsanalys 

En innehållsanalys definieras vanligtvis som antingen grundläggande, tolkande eller kvalitativ (Drisko 

& Maschi 2015, s. 1). En grundläggande innehållsanalys beskrivs främst som en kvantitativ 

undersökningsmetod som möjliggör en beskrivning av det innehåll som uttryckligen återfinns i 

materialets kommunikation. Att räkna ordfrekvens kan exempelvis åskådliggöra hur viktigt 

innehållet är. Utmärkande för metoden är just att räkna förekomsten av ord, samt att materialet är 

producerat för andra syften än det som undersöks (Drisko & Maschi 2015, s. 3-4). Tolkande 

innehållsanalys beskrivs snarare som en metod för att analysera innehåll där den som undersöker 

något kan behöva göra tolkningar och använda inferensläsning, det vill säga läsa mellan raderna, 

eftersom syftet ofta är att undersöka underliggande betydelser i materialet (Drisko & Maschi 2015, 

s. 5; 26). Kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från de tidigare metoderna då den som undersöker något 

lägger större fokusering på validitet, reproducerbarhet och transparens (Drisko & Maschi 2015, s. 

8). Det är en relativt ny innehållsanalytisk inriktning som främst använts för beskrivande syften 

men den kan även användas för förklarande och jämförande syften (Drisko & Maschi 2015, s. 42). 

Sammanfattningsvis betonar Drisko och Maschi (2015) att all forskning som utgår från en 

innehållsanalytisk metod, oavsett inriktning, behöver vara konsekvent, väl genomtänkt och 

organiserad samt transparent för läsaren (Drisko & Maschi 2015, s. 6).  

 

Även Boréus och Bergström (2015) betonar att en innehållsanalys oftast utförs med kvantifierande 

syften, vilket innebär att undersökningen syftar till att mäta förekomsten av specifika fenomen eller 

företeelser (Boréus & Bergström 2015, s. 50). Denna undersökning tillämpar dels grundläggande 

innehållsanalys då könstillhörigheter och funktionsvariationer i materialet har räknats i antal, samt 

att det explicit uttryckt innehåll som undersöks. Innehållsanalysen är även tolkande och kvalitativ, 

dels då materialets underliggande information behöver granskas och dels eftersom undersökningen 

syftar till att beskriva framställningar. En blandning av olika inriktningar för innehållsanalys är 

vanligt förekommande, varpå kvantitativ metod används för att beräkna antalet relevanta 

företeelser, och kvalitativa metoder för att analysera och tolka de kvantitativa fynden (Drisko & 

Maschi 2015, s. 6). I en kvalitativ innehållsanalys behöver ofta mer komplexa interpretationer göras 

för att besvara olika frågor (Boréus & Bergström 2015, s. 50), vilket överensstämmer med denna 

undersöknings forskningsfrågor. 
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7.2.1 Analysens utförande 

Innehållsanalysen har utförts i ett flertal steg. Först bestämdes hur urval av studiens material skulle 

fastställas. Därefter bestämdes vilka kategorier - analyskoder - som analysen skulle utgå från. 

Kriteriet för varje analyskod, som återfinns i Bilaga 3, var att den skulle kunna bidra med 

information kring karaktären som var relevant för studiens forskningsfrågor, det vill säga 

information som berör dimensionerna kön, genus och funktionsvariationer. Ett analysschema 

utformades utefter de koder som ansågs kunna synliggöra sådan information, vilka förklaras i 

avsnittet Analysverktyg. Varje analyskod har diskuterats och fastställts gemensamt för att säkerställa 

att de två analyserna utförs på samma sätt. Därefter har sammanlagt 10 program och 20 episoder, 

alla från svtplay.se, delats upp lika i antal mellan studiens författare och analyserats utifrån det 

fastställda schemat.  

 

Efter att analysschemat som beskrivs nedan har fyllts i för alla relevanta karaktärer har dessa 

sammanställts såväl kvantitativt som kvalitativt (se analysschema i Bilaga 3). En kvantitativ 

sammanställning har gjorts av antalet manliga, kvinnliga och oidentifierade karaktärer. Dessa har 

sedan delats in i genuskategorierna feminina, maskulina eller bådadera feminina och maskulina män och 

kvinnor, som är kvalitativa kategorier. Lövgren (2016) beskriver att kvinnlighet eller femininitet 

ofta visas genom yttre attribut såsom hår eller frisyr, kläder och specifika plagg som klänning och 

kjol, skor och smink (Lövgren 2016, s. 5). I denna undersökning benämns sådana attribut vidare 

som utseendemässigt fysiska attribut. För att exempelvis placeras i kategorin feminin kvinna ska 

karaktärens könstillhörighet framkomma, det vill säga att denne vid något tillfälle benämns med ett 

kvinnligt pronomen eller att namnet anses vara kopplat till en kvinnlig könstillhörighet. och dennes 

egenskaper samt utseendemässigt fysiska attribut ska övervägande tillhöra ett feminint genus. En 

feminin kvinna behövde därmed inte enbart ha identifierats med kvinnliga egenskaper och attribut. 

Däremot behövde en majoritet, av alla dessa aspekter vara av kvinnlig karaktär - för att placeras i 

denna kategori behövde alltså karaktären uppvisa fler kvinnliga egenskaper och attribut än manliga 

sådana. Med utseendemässigt fysiska attribut menas förutom det som fastställts tidigare även 

ansiktsdrag, kroppsform, tillhörigheter samt färgerna på dessa. När en kvinnlig karaktär tolkades 

platsa inom kategorin feminin kvinna ansågs hon generellt uppfylla kraven för att vara en kvinnlig 

könsstereotyp. I de fall där en karaktär hade lika många kvinnliga som manliga egenskaper och 

attribut placerades dessa i kategorin bådadera. Exempel på ett sådant fall är en kvinnlig karaktär 

som ser utseendemässigt kvinnlig ut med långt hår, nätta ansiktsdrag, ljusa pastellfärgade kläder, 

liten vit handväska och ljus röst, men nästan uteslutande kunde identifieras med manliga 

egenskaper. I detta fall har karaktären placerats som en bådadera maskulin och feminin kvinna. 
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De karaktärer som vid analysen inte uppvisat en identifierbar könstillhörighet har inte 

kategoriserats som feminina, maskulina eller bådadera feminin och maskulin på grund av 

problematiken i att fastställa dessa som stereotypa framställningar eller inte. Dessa karaktärer 

behandlas därmed endast i sammanställningen av normbrytande karaktärer, inte när genus och 

könstillhörigheter analyseras. Däremot har de beaktats med avseende på funktionsvariationer och 

stereotyper. 

7.2.2 Analysverktyg 

Analysschemat som utformats för att besvara studiens syfte är en kombination av tidigare 

forsknings definitioner av stereotypt manligt och kvinnligt. Nikolajeva (2002) betonar att litterära 

karaktärer ofta framställs genom kontraster gentemot varandra (Nikolajeva 2002, s. 218). Eftersom 

denna studies forskningsfrågor syftar till att undersöka framställningar av flickor, pojkar och 

funktionsvariationer är det av stor vikt att koderna som analysschemat utgår från är kontrasterande 

gentemot varandra, det vill säga att bilden av kvinnligt och manligt framställs som relativt ensidiga 

fenomen som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten (Nikolajeva 2002, s. 218). 

Detta görs för att på ett tydligt sätt kunna synliggöra hur flickor och pojkar framställs, samt för att 

sedan analysera huruvida en karaktär med exempelvis kvinnligt kön framställs som det stereotypa 

genuset kvinna eller inte.  

 

De analyskoder som fastställts för analysschemat utgår från karaktärers egenskaper, beteenden och 

utseendemässigt fysiska attribut. För att få en så tydlig bild av karaktärerna som möjligt har även 

aspekter som namn och art, det vill säga exempelvis människa eller hund, adderats. 

 

Karaktärers egenskaper såväl som beteenden påverkar tittarens syn på denne. Alla egenskaper som 

en karaktär uppvisar summeras och tolkas av betraktaren och dessa tillsammans skapar en enhetlig 

bild av karaktären (Nikolajeva 2002, s. 174). Nikolajeva (2002) belyser ett särskilt exempel på hur 

en och samma egenskap kan uppfattas olika beroende på vilka fler egenskaper karaktären uppvisar: 

For instance, in the combination ’brave’ + ’clever’ the trait of ’brave’ is different from the 
combination ’brave’ + ’stupid’, where it probably equals ’reckless’. The value of ’generous’ 
is different in the combinations ’rich’ + ’generous’ and ’poor’ + ’generous’. The 
combination ’brave’ + ’clever’ + ’generous’ almost adds up to perfect. (Nikolajeva 2002, s. 
174) 

På samma sätt som karaktärers egenskaper påverkar tittarens tolkning av dem, reflekterar även 

karaktärernas handlingar och beteenden deras intentioner, drivkraft, åsikter och övertygelser 

(Nikolajeva 2002, s. 217). Specifikt eftersökta egenskaper har identifierats som manliga eller 

kvinnliga utifrån Nikolajeva (2012; 2017), Butler (2004) och Bems (1981) definitioner. Nedan följer  
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en tabell över de egenskaper som Nikolajeva (2017) menar att manliga och kvinnliga karaktärer 

ofta tillskrivs. Utöver Nikolajevas (2017) definierade egenskaper har ytterligare egenskaper lagts till 

av studiens författare för att få en så tydlig bild av karaktärerna som möjligt, vilka är självupptagen-

självgod, bestämda åsikter-osäkra åsikter samt ledare-följare. 

 

Tabell 1. Manliga och kvinnliga egenskaper med tillhörande förklaring 

Manliga Att karaktären framställs 
som/uppvisar tecken på... 

Kvinnliga Att karaktären framställs 
som/uppvisar tecken på... 

Starka fysisk och/eller psykisk styrka Vackra utseendemässigt vacker 

Våldsamma att använda sig av fysiskt våld 
gentemot andra 

Aggressionshämmande försök att minimera 
våldsutövande 

Känslokalla icke-känslosam Emotionella känslosam 

Hårda skarpt röstläge/hetsigt tal Milda milt röstläge/långsamt tal 

Aggressiva hotfull/utmanande Lydiga gör som andra säger 

Tävlande vinnarskalle, vill vara bäst Självuppoffrande gör det som är bra för andra 

Rovgiriga självisk, glupsk, vill alltid ha mer Omtänksam/tröstande empatisk gentemot andra 

Självupptagen 
/självgod 

egocentrisk, egenkär Omsorgsfull omhändertagande av andra 

Skyddande beskyddande av andra eller sig 
själv 

Sårbara utsatt, känslig 

Självständiga eget initiativtagande, oberoende 
av andras bekräftelse 

Beroende tar sällan eget initiativ, beroende 
av andras bekräftelse, rådfrågande 

Aktiva tar plats, för berättelsen framåt Passiva håller sig i bakgrunden, för inte 
berättelsen framåt, iakttagande 

Analyserande fundersam, tänker mycket, 
frågvis 

Syntetiserande sammanställande (av exempelvis 
fakta/händelser) 

Tänker 
kvantitativt 

tänker matematiskt och/eller 
konkret 

Tänker kvalitativt tänker abstrakt 

Rationella logisk, rimlighetstänkande Intuitiva följer sin inre känsla 

Ledare beslutstagare, karismatisk, 
orädd 

Följare rättar sig efter andras beslut, lydig 

Bestämda 
åsikter 

vet vad hen vill och tycker Osäkra åsikter vet inte vad hen vill och tycker 
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Ovanstående egenskaper representerar analyskoden egenskaper i analysschemat som återfinns i 

Bilaga 3. Identifikation av kön har skett genom att undersöka om karaktären har tilltalats eller 

omnämnts som hon eller han, eller har ett typiskt flick- eller pojknamn som exempelvis Emma eller 

Hampus. I de fall där identifierande pronomen saknats har könet definierats som oidentifierbart 

och hen används för att beskriva könsneutrala personer. Karaktärers namn kan i många fall ha stor 

betydelse. Det finns en tradition av att ge, särskilt bikaraktärer, associativa namn vilket ofta syftar 

till att ge en komisk eller satirisk effekt (Nikolajeva 2002, s. 189). Om det framkommer att en 

karaktär är döpt efter en bortgången förälder eller släkting kan till exempel skapa känslan av djup 

och skapa en emotionell koppling till denne. Namn kan också hänvisa till en karaktärs kvalitéer och 

förse läsaren eller tittaren med information (Nikolajeva 2002, s. 189). Tillhörigheter och kläder är 

ytterligare ting som kan säga något om en karaktär och visa tecken på till exempel makt och status. 

I gamla hjältesagor har prinsen ofta svärd och rider på en vit häst. I moderna sagor kan detta vara 

ersatt med en exempelvis en sportbil. Vidare kan kläder uttrycka status och social tillhörighet samt 

markera genustillhörighet. I analysen klassificeras huvudpersonen som den karaktär som står i 

centrum för berättelsen, den som berättelsen handlar om eller den karaktär som nämns i 

programtiteln. Med bikaraktärer åsyftas de som medverkar och förekommer i berättelsen genom 

att tala och till största del är delaktig i de aktiviteter som utförs. Vidare kan en bikaraktär ha en 

betydande och oersättlig roll i berättelsen men även vara en bakgrundsfigur och mer passiv 

(Nikolajeva 2002, s. 218; Nikolajeva 2017, s. 154-159). 

 

Identifikation av funktionsvariation har gjorts utifrån synliga och osynliga attribut, där ett synligt 

attribut exempelvis är glasögon och rullstol. En osynlig funktionsvariation kan också identifieras 

via intellektuella och psykiska uttryck hos karaktärerna. Sådana uttryck är exempelvis tecken på 

mani, tics eller talsvårigheter. I andra studier har definitionen av en funktionsvariation i TV-

program eller litteratur varierat. I äldre studier har exempelvis endast karaktärer i rullstol fastställts 

som funktionsvarierade medan nyare studier även har räknat med synliga proteser, hörapparater, 

diabetes, epilepsi och fysiska deformationer (Bond 2013, s. 411).  

 

Genom att utgå från analysschemat som beskrivits (se Bilaga 3) kan mönster och upprepning av 

mönster utläsas. När företeelser och yttringar blir repetitiva skapas också stereotyper och normer. 

7.3 Metodreflektion 

Valet att använda innehållsanalys är baserat på tidigare forskning och studier som har utförts inom 

samma område (Hentges & Case 2013; Bond 2013) samt att analysmetoden rekommenderas för 

masskommunikationsforskning, en kategori där TV och film ingår (Boréus & Bergström 2015, s. 

51; 86; Drisko & Maschi 2015, s. 6; 9; 16). Forskare som tillämpar innehållsanalytiska metoder 

använder ofta sina forskningsresultat på ett abduktivt sätt, det vill säga att de använder resultaten 

som bevis för en vidare slutsats än studien egentligen möjliggör (Drisko & Maschi 2015, s. 7). Om 
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en studie exempelvis visar att 10 av 100 lärare i Uppsala använder sig av matematikläromedel i form 

av böcker kan detta resultat inte bevisa att en tiondel av alla lärare i Sverige gör detta. Att påstå det 

skulle innebära att forskaren anför ett abduktivt argument. Denna undersökning kan endast säga 

något om hur de specifika TV-program och episoder som ingår i dess material framställer flickor, 

pojkar och funktionsvariationer, och söker inte fastställa hur barnprogram generellt framställer 

dessa. 

 

En av varje författares tilldelade episod har även analyserats av båda författarna, enskilt, för att 

kontrollera att analyserna utförts på samma sätt med samma resultat, något som bidrar till studiens 

intersubjektivitet (Boréus & Bergström 2015, s. 57; Drisko & Maschi 2015, s. 31). Under analysens 

gång har diskussioner förts mellan undersökningens författare kring vad som ska definieras som 

kvinnligt och feminint respektive manligt och maskulint, för att sedan fastställas (se Bilaga 4). 

Slutligen har materialet analyserats manuellt utan datoriserade program, vilket är en fördel framför 

datoriserade analyser eftersom det möjliggör att mer komplexa interpretationer och tolkningar kan 

göras (Boréus & Bergström 2015, s. 51). 

 

Den främsta svårigheten med studiens metod och urval av material har visat sig vara den mängd 

data som analyserades. Att undersöka framställningar av flickor, pojkar och funktionsvariationer i 

20 episoder av 10 TV-program har genererat i en mängd analysresultat, och under analysprocessen 

har avgränsningar behövt göras angående icke-könsbestämda karaktärer. 

7.3.1 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet kan förklaras som “huruvida den undersökning man genomför för att besvara 

en bestämd fråga verkligen kan ge svar på just denna fråga” (Bergström & Boréus 2015, s. 41). I 

denna undersökning har TV-programmens karaktärer analyserats utifrån flera olika aspekter, såväl 

egenskaper som beteenden och utseendemässigt fysiska attribut (se avsnitt Analysens utförande, 

Analysverktyg samt Bilaga 3). Att undersöka många aspekter hos karaktärerna ger en allsidig bild 

av deras framställning, något som stämmer väl överens med undersökningens forskningsfrågor. 

 

En studies reliabilitet beror på studiens noggrannhet och intersubjektivitet, vilket innebär att 

samma undersökning med samma arbetssätt ska få samma resultat som den förste undersökaren 

(Bergström & Boréus 2015, s. 42). För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt beskrivs tanke- och 

tillvägagångssätt för analysen så utförligt som möjligt (se avsnitt Analysens utförande samt 

Analysverktyg). Analyskoderna har även utformats så enkla och tydliga som möjligt för att öka 

undersökningens reliabilitet. Ju enklare analyskoderna är att förstå, desto enklare tordes någon 

annan kunna utföra samma undersökning. 
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8. Analys och resultatsammanställning 

Analyskapitlet har delats upp mellan studiens två författare. Emma Järvenpää har ansvarat för 5 av 

programmen, som redogörs i avsnitt 8.1, och resterande 5 har behandlats av Maria Lagnebratt i 

avsnitt 8.2. Analyserna har disponerats tematiskt utifrån undersökningens forskningsfrågor. 

Avsnittet avrundas sedan med en sammanställning av resultaten för båda analyserna i kapitlet 

Resultat, där teman slås samman - framställningar av flickor, pojkar och stereotyper samt 

framställningar av funktionsvariationer och stereotyper. Undersökningens tredje forskningsfråga 

som avser förekomsten av stereotyper har därmed slagits samman med kön och 

funktionsvariationer för en sammanhållen redovisning av resultaten. 

8.1 Analys A. Lexi och Lottie, tvillingdetektiverna, Bagel och Beckys show, 

Miss Moon, Pyjamashjältarna och Robyn och rymdpatrullen 

I Analys A har sammanlagt 30 karaktärer analyserats i 5 olika tv-program och 10 olika episoder. 

Hos 13 av karaktärerna har identifierats en manlig könstillhörighet, 12 karaktärer med en kvinnlig 

sådan. 5 av karaktärerna har ej kunnat delas in i någon av könstillhörigheterna. 22 av karaktärerna 

har kunnat kategoriseras som antingen feminina, maskulina eller bådadera kvinnor respektive män. 

Identifikation av karaktärer med någon form av funktionsvariation har tillskrivits 7 stycken. 

8.1.1 Framställningar av flickor och pojkar 

En av karaktärerna i Lexi och Lottie, tvillingdetektiverna, förekom så pass lite att inga egenskaper kunnat 

observeras. Det är däremot relevant för studiens resultat att beskriva karaktären som är Lexi och 

Lotties pappa. Under systrarnas fotbollsmatch var både deras mamma och morfar närvarande, men 

deras pappa kunde inte komma på grund av sitt jobb. Även mamman arbetar på samma djurpark 

som pappan - att hon då kunde närvara men inte han kan tolkas som att han inte värderar barnens 

fritidsaktiviteter lika mycket, eller mer, än sitt arbete. Pappan kan därmed tolkas som en stereotyp 

framställning - den frånvarande pappan. 

Feminina kvinnor 

Karaktären Lexis enda manliga egenskap som identifierats är att hon är aktiv. Resterande 

egenskaper som fastställts är kvinnliga. Hon är omtänksam, syntetiserande, mild, intuitiv och 

vacker. Lexis kläder och tillhörigheter är huvudsakligen rosa, hennes kropp är, i kontrast till sin 

tvillingsyster Lotties, smalare med lite bredare höfter och hennes röst är snäppet ljusare. Lexi 

framställs som en typiskt feminin flicka, som generellt har en kompletterande funktion till systern 

Lottie i form av kommentarer och slutsatser i deras detektivuppdrag. 
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Lexi och Lotties mamma är en bikaraktär vars namn inte framkommer i de analyserade episoderna. 

Hon är övervägande feminin såväl till utseende som egenskaper, med ett uppfyllande av det 

klassiska perfektionsidealet med en mycket smal kropp och getingmidja, nätta ansiktsdrag såsom 

en liten näsa, milt uttryck och ett konstant leende. Mamman visar endast kvinnliga egenskaper: 

omtänksam, omsorgsfull, vacker, mild och passiv. Ytterligare en passiv kvinnlig karaktär i samma 

serie är Tant Milou som identifierats som emotionell och beroende av systrarnas hjälp. Hon bär 

feminina kläder som en kjol och blus med spetsdetaljer i gult och lila. 

 

I serien om syskonen Bagel och Becky återfinns endast en kvinna med övervägande kvinnliga 

egenskaper och utseende - ytterligare en mamma vars namn inte framkommer. Mamman är 

emotionell, omtänksam och passiv, sårbar och beroende. Hon uppvisar 2 manliga egenskaper - 

fysisk styrka och, stundvis, våldsamhet. Mamman är den enda karaktär i Bagel och Beckys Show som 

porträtteras med fylliga läppar istället för en strecksmal mun. Hennes ögon och mun är stora, 

hennes kropp stor men med en timglasfigur; betydligt smalare midja och stor byst. Hon söker efter 

kärleken, uppskattar romantik och lagar mat åt sina barn. 

 

Barnskötaren, eller nannyn, Moony är en omtänksam, omsorgsfull, mild och självuppoffrande 

karaktär. Hennes mycket smala kropp, med ännu smalare midja, förstärker denna femininitet - 

femtiotalssilhuetten med vid kjol och ett kroppsnära liv, hennes långa hår och små läppar. Moonys 

enda manliga egenskap är att hon är en skyddande ledare. Den yngre Jonna von Giffel, som Moony 

ansvarar för, uppvisar de kvinnliga egenskaperna emotionell, sårbar, beroende och intuitiv, samt 

de manliga egenskaperna aktiv med bestämda åsikter. Jonna är en tonåring som i episoderna har 

ett kärleksfokus. Hon önskar få pojken Gustavs affektion genom att använda trolleri då hon inte 

tror att han kan tycka om henne utan dess magiska effekt. Hennes kläder går i feminina rosa färger, 

och hennes hår är medellångt. 

 

Karaktären Amanda i serien Pyjamashjältarna förvandlas vid nattetid till hjälten Ugglis, och hon 

uppvisar fler manliga egenskaper än kvinnliga. Hennes fysiska attribut, kläder och beteenden får 

henne däremot att kategoriseras som mer feminin än maskulin, då hon i episoden om 

Flashflippfallet blir besatt av superhjältinnan Flossy Flash. Detta påverkar starkt hennes 

pyjamashjälte-förmågor. Hennes önskan att vara som någon annan resulterar i att hon snubblar, 

ramlar omkull och till slut blir hennes vänner tillfångatagna på grund av hennes distraktion. 

Amanda/Ugglis kläder går i rött och rosa, hon är den enda med utmärkande ögonfransar och 

hennes kroppsform är smalare och rakare än hennes manliga vänners. Analysen visar på de manliga 

egenskaperna stark, aktiv, tävlande och stundvis rovgirig samt de kvinnliga egenskaperna lydig 

gentemot gruppens ledare Oscar/Kattpojken samt beroende och sårbar gentemot Flossy Flashs 

inflytande. 



 

 34 

Maskulina kvinnor 

Hos karaktären Lottie har fler manliga än kvinnliga egenskaper observerats. Hon är aktiv, stark, 

analyserande, en självständig ledare som tänker kvantitativt och är rationell. De kvinnliga 

egenskaper som kunnat fastställas är liknande Lexis - hon är emotionell (men kan däremot analysera 

sina beteenden när de påverkas av hennes känslor), intuitiv, mild och traditionellt vacker. Hennes 

kläder och tillhörigheter går i mer könsneutrala färger: orange, grönt och gult. Hon har bredare 

axlar, smalare höfter och snäppet mörkare röst än Lexi. 

 

Karaktären Becky, från Bagel och Beckys Show, visar på liknande manliga egenskaper som Lexi. Även 

hon är aktiv, analyserande, en självständig, rationell och kvantitativt tänkande ledare som därutöver 

är skyddande, tävlande och visar på mycket bestämda åsikter. Kvinnliga egenskaper som har 

identifierats hos Becky är hennes omtänksamhet och självuppoffrande gentemot sin bror och 

mamma. Det enda gällande beteenden, tillhörigheter eller fysiska attribut som pekar mot att Becky 

är en flicka är att hon på sin mammas bröllop bär en ljusblå klänning med spetskanter. Hon är rent 

fysiskt en katt, men benämns som hon samt har ett namn associerat till en kvinnlig könstillhörighet. 

 

Den enda kvinnliga karaktär som uteslutande identifierats med manliga egenskaper är Månflickan 

från Pyjamashjältarna. Hon är en av skurkarna, där analysen visar på de manliga egenskaperna stark, 

våldsam, hård, aggressiv, självupptagen, självständig, tävlande och känslokall rovgirighet. Hennes 

kläder och övriga attribut går i färgerna vitt, grått och svart som i denna studie inte identifieras 

tillhöra någon av könstillhörigheterna. 

Bådadera maskulina och feminina kvinnor 

Karaktären Marika från serien Miss Moon har identifierats med en jämn fördelning av manliga och 

kvinnliga egenskaper, beteenden och utseendemässiga attribut. Hos henne har 7 manliga och endast 

2 kvinnliga egenskaper identifierats. Marikas feminina yttre och hennes beteenden gör att hon 

däremot inte kategoriseras som övervägande maskulin. Egenskaperna rovgirig, tävlande, känslokall, 

självupptagen och en självsäker ledare kombineras med hennes feminina drag. Marika har långt 

blont hår, stora bruna ögon, en liten näsa och ljusrosa mun och bär en vit, kort kjol och en rosa 

topp. De kvinnliga egenskaper hon uppvisar är emotionell och vacker. Trots hennes känslokalla 

sida gråter hon och prioriterar att vara populär, cool, bäst, och utnyttjar de pojkar som faller för 

henne. 

 

Welma, från Lexi och Lottie, tvillingdetektiverna, är ännu en kvinna som inte övervägande är vare sig 

manlig eller kvinnlig trots sitt klassiskt feminina utseende och klädsel. Welmas manliga egenskaper 

är att hon är rovgirig och tävlande, och de kvinnliga att hon är omtänksam och beroende. Hon är  

klädd i kjol, små röda pumps och stora diamanter i såväl örhängen, halsband och ringar. Hon är  
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den enda karaktären i serien om Lexi & Lottie som framställs med läppar istället för en strecksmal 

mun. När Welma påkoms för sitt brott ber hon om ursäkt och gottgör för detta genom att donera 

sina diamantörhängen. 

Maskulina män 

Hos Borgmästare Torgo från Bagel och Beckys show observeras 3 kvinnliga egenskaper, emotionell, 

sårbar och intuitiv, samt 7 manliga sådana - han är våldsam, aggressiv, rovgirig, självständig, aktiv 

och tävlande med bestämda åsikter. Trots sin aggressivitet och våldsamhet har Torgo ett stort 

bekräftelsebehov av Bagel och Beckys mamma, och han har ett romantisk intresse av henne. 

Kroppsmässigt är Torgo stor och klotrund till skillnad från mammans stora men timglasformade 

kropp. Han är skallig på toppen av huvudet med bruna lockar på sidorna, har grå-grön hy, 

strecksmal mun och överbett. Han framställs som osmidig och oberäknelig, exempelvis försäger 

han sig om sina onda planer och talar om sig själv i tredje person (mer om detta under avsnittet 

nedan). 

 

Hos skurken Romeo från Pyjamashjältarna kan inga kvinnliga egenskaper identifieras, däremot 6 

stycken manliga - han är våldsam, känslokall, hård, rovgirig, självupptagen och aktiv. Han har en 

smal och rak kroppstyp samt svart hår i en voluminös, spikig frisyr med en vit slinga. Han är klädd 

i en labbrock, handskar, mörka byxor och stövlar. Hans självupptagenhet och självförtroende gör 

att han vill att alla, istället för att läsa böcker, ska se bilder på honom själv och modifierar därför 

skolbarnens och bibliotekets böcker för att innehålla just detta. 

 

Den tredje övervägande maskulina karaktären är Oscar från Pyjamashjältarna, som nattetid 

förvandlas till Kattpojken. Hos Oscar/Kattpojken observeras de manliga egenskaperna rationell, 

aktiv, stark och en stundvis rovgirig ledare. Han är även omtänksam, vilken är hans enda kvinnliga 

egenskap. Oscar har en smal, rak kropp med litet bredare magparti, och bär byxor och tröja i 

färgerna blått, vitt och rött. När han förvandlas till Kattpojken bär han en tajt, mörkblå kroppsdräkt 

med kattöron och svans. Han delegerar uppgifter till sina vänner och är mest initiativtagande av 

pyjamashjältarna. När Amanda/Ugglis försöker erövra Flossy Flash-sparkar och slag och ramlar 

omkull hånar Oscar/Kattpojken henne, men han försöker även få henne att inse att hennes egna 

krafter både räcker till och även är bättre än den fiktiva hjältinnans. 

Feminina män 

Karaktären Farid, från serien om Lexi och Lottie, upplevs utseendemässigt som en tonårspojke 

med en rak och smal kroppsform, klädd i T-shirt, byxor och sneakers i färgerna grått och mörkblått. 

Vid analysen observeras 4 kvinnliga egenskaper hos Farid - han är emotionell, omtänksam, sårbar 

och en följare till Lexi och Lottie. Hans sårbarhet och emotionalitet blir tydliga då han är otursam 

och drabbas av olyckor av olika slag, bland annat kliver han i avföring upprepade gånger, ramlar av 
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sin cykel, landar i en vattenpöl, tappar byxorna och blir felaktigt arresterad för ett brott med 

planterade bevis emot sig. Lexi och Lotties morfar, ännu en släkting vars namn inte framkommer, 

är ytterligare en karaktär som trots sitt mycket maskulina yttre tillskrivs fler kvinnliga än manliga 

egenskaper. Morfars manliga egenskap är att han är aktiv, och de kvinnliga egenskaperna är att han 

är passiv, omtänksam och mild. Han är en både aktiv och passiv karaktär i de analyserade 

episoderna, aktiv bland annat när Farid blir arresterad, och passiv då han inte påverkar berättelsen. 

Morfar har grått hår med en fyllig och lockig frisyr och mustasch. Hans kropp är lång, rak och bred 

men inte fyllig. Han har en markerad haka med större öron och näsa än karaktärerna i hans 

omgivning, klädd dels i sin favoritpyjamas som är blå och dels brun kavaj med hatt, grönrutig 

skjorta, bruna byxor och promenadskor. Konstapel Martin är en passiv och beroende karaktär som 

även han till det yttre framställts som en klassiskt maskulin man - han har en rak och bred kropp, 

klädd i en blå polisuniform. Konstapel Martin deltar inte mycket i de analyserade episoderna, men 

återfinns ofta i bakgrunden och låter Lexi och Lottie ta initiativ i brottsutredningar. 

 

I Bagel och Beckys show har hunden Bagel tillskrivits en manlig egenskap - han är aktiv. Resterande 

egenskaper är att han är emotionell, mild, sårbar, beroende, omtänksam, intuitiv och en följare till 

Becky. Bagel framställs som den osmarta av de två syskonen. Han tror bland annat inte på sin syster 

när hon försöker avslöja Borgmästare Torgos onda planer. Han tycks bli rörd av romantik, och är 

den enda som gråter i seriens avsnitt. Fågeln Percy, en av bikaraktärerna, tillskrivs på liknande sätt 

som Bagel endast 1 manlig egenskap - han är analyserande, främst i farliga situationer. De 4 

kvinnliga observerade egenskaperna hos Percy är beroende, sårbar, mild och en följare till Becky. 

Percy reagerar med stark rädsla mot farliga situationer, till skillnad från de två syskonen. Han 

framställs som harig och oförmögen, exempelvis genom att han, istället för att stoppa flodvågen 

som uppstår, endast försöker fly till skillnad från Bagel och Becky, samt att han inte kan simma. 

Bådadera maskulina och feminina män 

Brottslingen Dante, från Lexi och Lottie, tvillingdetektiverna, är en man med stor, rund kroppsform 

vars manliga egenskaper som identifierats är rovgirig och tänker kvantitativt. De kvinnliga 

egenskaperna är att han är emotionell och beroende. Han utför ett relativt komplicerat rån av en 

diamant, och är smart nog att plantera bevis på ett sätt som pekar ut Farid som tjuven. När Dante 

tror att han har kommit undan med brottet framkommer det att han stjäl diamanten för att slippa 

bli försörjd av sin mor. Han är den enda karaktären i serien om Lexi och Lottie som gråter, vilket 

sker när han blir arresterad för sitt brott. 

 

I serien Miss Moon har karaktären Lo tolkats försöka dölja sina kvinnliga egenskaper genom att visa 

upp manliga sådana. Lo är omtänksam gentemot sin syster och beroende av Moony, men är även 

relativt hård mot Jonna och retar henne för hennes kärlek till Gustav. Förutom egenskapen hård 

är han även aktiv. Lo framställs med kortklippt frisyr och stereotypt maskulina kläder i gult, grönt, 
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blått och rött. Karaktären Gustav tillskrivs i sin tur egenskapen av att vara självständig då det inte 

visas att han har någon relation till en vuxen, och han är även oberoende av Jonnas affektion. Han 

har även tillskrivits den kvinnliga egenskapen passiv, då han som karaktär inte tillför något som för 

berättelsen framåt. 

 

En av de tre pyjamashjältarna, Jens/Gecko, framställs som mellantinget mellan Oscar/Kattpojken 

och Amanda/Ugglis. Hos honom observeras de manliga egenskaperna stark, tävlande, rationell 

och stundvis rovgirig samt de kvinnliga egenskaperna mild, lydig gentemot Oscar/Kattpojken och 

omtänksam mot Amanda/Ugglis. Det är Gecko som försöker resonera med Romeo när han vill 

rensa alla böcker på text, till skillnad från vännerna som står redo för att bekämpa honom med 

våld. Jens/Geckos gröna färg som symbol visar även på en mer neutral inställning framför 

Oscar/Kattpojkens blåa och Amanda/Ugglis röda/rosa färger. 

8.1.2 Funktionsvariationer 

Det har endast observerats 1 synlig funktionsvariation genom de TV-program som har analyserats 

i Avsnitt 8.1, vilken är glasögon - totalt 4 av 30 karaktärer bär glasögon. Osynliga 

funktionsvariationer, det vill säga mentala eller neurologiska sådana, tolkas förekomma hos tre av 

de 30 analyserade karaktärerna, som alla medverkar i programmet Bagel och Beckys show. Den 

tydligaste av dessa funktionsvariationer återfinns hos Becky, som tolkas få ett mentalt 

sammanbrott, alternativt en psykos som tecken på hennes psykiska ohälsa, när hon inte lyckas 

bevisa Borgmästare Torgos ondskefulla planer. När hennes mamma tackar ja till Torgos förfrågan 

om giftermål blir Becky placerad i ett ljust rum med vadderade väggar iklädd en tvångströja. Hennes 

tal är då förändrat, långsammare och lugnare, och hennes ögon stora, uppspärrade och glansiga. 

Hon ljuger då för Bagel och säger att hon är lycklig för mamma och Torgos skull, men visar 

fortsatta tecken på mani när hon släpps ut ur rummet. När Torgos onda planer väl avslöjas skrattar 

Becky på ett maniskt sätt och hennes ögon blir återigen uppspärrade medan hon säger “jag sa ju 

det, jag var inte galen!”. 

 

Borgmästare Torgo uppvisar tecken på något neuropsykiatriskt syndrom. När han talar rycker han 

ibland, till synes okontrollerat, med huvudet och hans minspel och ton- och röstläge förändras till 

mer aggressivt när han uttalar vissa ord. Det förekommer även frenetiska och osammanhängande 

blinkningar med ögonen. Förutom de fysiska tecknen talar Torgo om sig själv i tredje person, och 

han tycks ha svårt att utföra vissa handlingar utan att säga dem högt innan han utför dem. Dessa 

beteenden kan utifrån Vårdguiden 1177 (2018) tolkas som tecken på Tourettes syndrom, där bland 

annat tics är ett symtom. Det är däremot inte uttalat i någon av seriens analyserade episoder att 

Torgo lider av något sådant. 
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Ytterligare tecken på psykisk ohälsa kan utläsas hos Bagel och Beckys vän Percy. Han berättar för 

syskonen att han lider av seismofobi, rädsla för jordbävningar, och tycks ha så pass mycket kunskap 

om olika fobier att en tolkning kan vara att han fått psykologisk vård för sin problematik. Percy 

diagnostiserar däremot även sig själv med saurofobi i episoden Brandpostens förbannelse. 

8.1.3 Stereotyper 

En av de stereotyper som identifierats är bland annat den så kallade frånvarande fadern i Lexi och 

Lottie, tvillingdetektiverna. Det antyds inte att systrarna på något sätt har en dålig relation till sin far, 

däremot antyds det att han prioriterar sitt arbete på djurparken framför att komma och titta på 

flickornas fotbollsmatch. Lexi och Lotties pappa är den enda manliga föräldern som porträtteras i 

det analyserade materialet - i resterande program är avsaknaden av fäder total. Det tolkas därför 

vara en del av den rådande normen för alla de analyserade programmen. Vidare återfinns endast 2 

mammor i de 5 programmen - Lexi och Lotties samt Bagel och Beckys mamma. Båda dessa mödrar 

porträtteras utan att namnges, och de visar tecken på att vara den stereotypa omtänksamma och 

omsorgsfulla modern. Att inte namnge mammorna påverkar tittarens bild av mödrarna som karaktärer 

utan djup eller komplexitet, någon som det är svårt att knyta an till. Bagel och Beckys mamma 

porträtteras även som stereotypen en mamma som söker kärlek när det framkommer att hon hittills i 

sitt liv har haft 46 stycken misslyckade bröllop. Att mamman dessutom inte tror på Becky när hon 

försöker berätta att Borgmästare Torgo, som hon tackar ja till att gifta sig med, har onda intentioner 

tordes fientliggöra modern för tittarna. I serien Miss Moon är det barnskötaren Moony som tar hand 

om barnen Jonna och Lo. Moony är den stereotypt omhändertagande nannyn. I Pyjamashjältarna 

förekommer ingen förälder alls. 

 

Stereotypen the mean girl återfinns även i karaktären Marika, som till det yttre framställs som kvinnlig 

perfektion, men till sättet att vara endast uppvisar negativt laddade egenskaper. Stereotypen 

pojkflickan blir synlig i karaktären Lottie, och den förstärks genom användningen av kontraster 

mellan henne och Lexi, som är den betydligt mer feminina flickan av dem båda. De fysiska 

skillnader mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna återfinns främst i deras kroppsformer och 

förekomsten av ögonfransar eller inte. 

 

Den rolige bikaraktären återfinns främst i karaktären Farid. Han är den som står för en lite klantig, 

ramla-och-slå-sig-humor, oturs-humor och ordvitsar. Farid framställs inte heller som den smartaste 

av alla karaktärer då han i allvarliga situationer försöker skoja sig ur dessa. Bagel är ytterligare en 

sådan karaktär. Han framstår som betydligt mer stupid än sin syster Becky - exempelvis upprepar 

han misstag som får förödande konsekvenser, och glömmer bort att gå på toaletten innan en  
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utflykt, något som vuxna i verkligheten tidigt försöker lära små barn att tänka på. Även Borgmästare 

Torgo framställs på ett lyteskomiskt sätt. Torgos tecken på neuropsykologisk funktionsvariation 

tillsammans med sitt lätt groteska utseende med grön, geléaktig hud och onda intentioner blir ett 

humoristiskt inslag. 

 

De kvinnliga karaktärerna har generellt porträtterats med smalare och/eller timglasformade 

kroppar, och ögonfransar. De manliga karaktärerna har inte, i något av programmen, porträtterats 

med ögonfransar. 

8.2 Analys B. Kapten Flinn och piratdinosaurierna, Masha och björnen, 

Mästerflygarna, Roboten Rob och Äventyrskatten 

I Analys B har sammanlagt 39 karaktärer analyserats i 5 olika tv-program och 10 olika episoder. 14 

karaktärer har identifierats med manlig könstillhörighet, 17 karaktärer har identifierats med kvinnlig 

könstillhörighet och 8 karaktärer har ej kunnat delats in i någon av könstillhörigheterna. 31 av 

karaktärerna har kunnat kategoriseras som antingen feminina, maskulina eller bådadera kvinnor 

respektive män. Identifikation av karaktärer med någon form av funktionsvariation har tillskrivits 

5 stycken. 

8.2.1 Framställningar av flickor och pojkar 

Vissa karaktärer förekommer mer än andra. Huvudkaraktärerna förekommer i varje episod medan 

några bikaraktärer förekommer endast i en episod, exempel på sådana bikaraktärer är Letaren i 

Äventyrskatten och Bowling robot i Roboten Rob. Dessa bikaraktärer utgör en stor och viktig del av 

berättelsen i episoden och redogörs därför i analysen. Likaså är de bikaraktärer som Mästerflygarna 

besöker i varje episod viktiga, då handlingen grundar sig i dessa karaktärer och deras liv. Andra 

karaktärer, exempelvis Varg 1 och 2 i Masha och Björnen, förekommer i varje episod men säger och 

bidrar inte så mycket till själva handlingen men är ändå betydelsefulla för helhetsbilden av episoden 

samt att deras framställning är relevant vilket gör dem intressanta för analysen. 

Feminina kvinnor 

Nayan och Hye Mi är 2 bikaraktärer i Mästerflygarna som båda får paket hemlevererade till sig. Nayan 

har identifierats med enbart kvinnliga egenskaper, omtänksam, omsorgsfull, mild och beroende. 

Hye Mi, är precis som Nayan, mild och omtänksam, men visar även emotionella sidor samt upplevs 

lydig vilket syftar till feminint genus. Hennes enda manliga egenskaper är att hon är självständig 

och aktiv. Båda karaktärerna är barn och har uppgifter som de är väldigt dedikerade till, Nayan har 

exempelvis en egen elefant som hon tar hand om och Hye Mi har flera aktiviteter samt sin familj 

som hon värderar högt. Hye Mis aktiviteter är av blandad karaktär vilket ses som positivt utifrån 

ett normkritiskt perspektiv, då hon ägnar sig åt både typiskt kvinnliga och typiskt manliga 

aktiviteter. Hye Mis mamma har en feminin aura och det finns ingenting med henne som går att 
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härleda till det maskulina fältet, hon är vacker, proportionerlig byggd, lugn och harmonisk. 

Mamman uppvisar typiskt feminina beteenden och egenskaper, bland annat packar hon Hye Mis 

skolväska och är förstående, aggressionshämmande och rationell när pappan måste arbeta över och 

inte hinner till familjemiddagen. I episoden visas mamman endast i hemmiljö eller på den restaurang 

där familjen ska äta middag medan pappan rör sig i hemmet, på jobbet och restaurangen. I episoden 

förekommer även den rosa helikoptern Vivvi, hon har lila ögonfärg, runda kinder, markerade läppar 

samt en hårliknande detalj vid pannan, allt detta identifieras som feminina attribut. Hon besitter de 

kvinnliga egenskaperna, mild, omtänksam, följare och den enda manliga egenskapen är skyddande 

vilket i hennes sammanhang förstärker det kvinnliga och moderliga genuset istället för att yrka på 

någonting maskulint. 

 

Alice, som medverkar i en episod av Äventyrskatten, är en fjäril med ljus och pipig röst, besitter 

endast kvinnliga egenskaper så som vacker, mild, beroende och sårbar samt är väldigt passiv genom 

hela episoden. Hon ger intrycket av en hjälplös liten fjäril och blir uppgiven och förtvivlad när 

blomsterängen som hon och de andra fjärilarna vanligtvis brukar vistas på är förstörd. Jill med 

vänner hjälper henne och de andra fjärilarna att få en blomsterrabatt att vistas vid istället och 

fjärilarnas liv är räddade. Det enda som bryter den feminina trenden är att hon är hon brun och 

beige till färgen vilket kan tolkas som könsneutrala färger eventuellt åt det maskulina hållet. 

 

Emma tolkas vara en rymdvarelse vilket gör att hon skiljer sig från de andra vännerna i 

programserien Roboten Rob som är robotar. Hon är grön, har en rosa träningsoverall, vita 

benvärmare, 2 antenner med rosa tofsar på och ger ett sportigt och aktivt intryck. Hon är väldigt 

graciös i sina rörelser och dansar likt en balettdansös samt är en mild karaktär med kvalitativa 

tankar. Hon står med händerna ihop vid brösthöjd när hon själv inte talar, likt en kvinna som sitter 

med benen i kors. Som motpol kopplas fenomenet manspread vilket i kontrast till Emmas passiva 

kroppshållning, ger anspråk på dominans och makt (Kahzan 2016; Wikipedia 2019). 

 

Typiskt för de feminina kvinnorna är att deras utseende och yttre attribut samt deras egenskaper 

symboliserar och samspelar med kvinnligt genus. All karaktärer som faller under kategorin feminina 

kvinnor har identifierats med könstillhörigheten kvinna, de har övervägande eller enbart kvinnliga 

egenskaper, de är alla bikaraktärer och de flesta förekommer i programmet Mästerflygarna. 

Gemensamt hos alla feminina kvinnor är det markerade ögonfransarna. 

Maskulina kvinnor 

3 kvinnor med maskulina attribut, utseenden och egenskaper identifierades, däribland 2 

huvudkaraktärer, Jett i Mästerflygarna och Flinn i Kapten Flinn och piratdinosaurierna. Jett är ett rött 

och vitt fraktflygplan, med liten svart nos, blå ögon och lampor på varsin sida av ansiktet, dessa 

lampor tolkas som kinder. Jett har många egenskaper, både kvinnliga och manliga. De manliga är 



 

 41 

att hon är stark, självständig, aktiv och tävlande och besitter ledarkvaliteér. De kvinnliga 

egenskaperna, omtänksam, syntetiserande och självuppoffrande går att härleda till hennes yrkesroll 

då hon har hög arbetsmoral och är plikttrogen. Hon är lösningsorienterad och hjälper vänner som 

är i knipa. Trots kvinnlig könsidentitet och några kvinnliga egenskaper så är en sammantagen bild 

av Jett mer av maskulint genus än feminint på grund av sitt utseende, hennes egenskaper, den höga 

arbetsmoralen samt att hon är så pass lösningsorienterad. 

 

Vid en första anblick av piratkaptenen Flinn ger utseendet, kläderna och attributen intryck av 

manlig karaktär då färgerna på kläderna är bland annat blå, svart, grå och brun. Attributen lapp för 

ögat, pirathatt med döskalle på och ett träsvärd talar även dem för manliga tillbehör. Namnet är 

således ej typiskt kvinnligt och liknelser till pojknamnet Flynn kan göras. Hon är dock lång och 

smal vilket talat för en mer kvinnlig och attraktiv kroppstyp men har även brunt stripigt hår ned 

till axlarna och fräknar vilket inte anses lika tilltalande och vackert utan ger ett mer vilt uttryck. 

Flinn besitter främst manliga egenskaper, tävlande, aggressiv, självständig och hon är en ledare med 

bestämda åsikter. Hon lyckas aldrig parkera fartyget på ett smidigt och bra sätt och upplevs 

tankspridd och en aning klantig. Flinns egenskaper, beteende och utseende gör att liknelser till 

Astrid Lindgrens karaktär Pippi Långstrump kan göras och enligt Nikolajeva (2017) är Pippi en 

feministiskt karaktär som spräcker genusnormer (Nikolajeva 2017, s. 192). 

 

Letaren är en bikaraktär och medverkar i en episod av Äventyrskatten där hon innehar rollen som 

letare i kurragömmatävlingen. Hon är en hund och liknar rasen Dobermann Pinscher, kroppen är 

muskulös och stark, utseendet är argt och aggressivt likt en vakthund. Hon är tävlingsinriktad och 

de andra verkar rädda samt hyser stor respekt för henne. 

Bådadera maskulina och feminina kvinnor 

8 av de 17 karaktärer som identifierats med kvinnlig könstillhörighet går ej att härleda till maskulina 

eller feminina extremer då karaktärerna har både manliga och kvinnliga egenskaper och attribut 

som väger upp varandra vilket ger ett dynamiskt intryck. Ett exempel på det är bikaraktären Pärla 

som till hennes yttre attribut och kläder ger ett feminint intryck, lila klänning, vit scarf med röda 

prickar på och ett svärd dolt i ett fjäderfodral. Hon har 2 tofsar i håret, rödrosiga kinder och 

piratdinosaurierna säger att hon är “...fröken sötnos-pirat som luktar så nedra gott” (Kapten Flinn 

och Piratdinoasurierna 2015, Säsong 1 avsnitt 12) vilket talar för en stereotyp skildring av det 

kvinnliga genuset och kvinnans roll att behaga. Pärla besitter dock lika många manliga som 

kvinnliga egenskaper, hon är bland annat både stark och vacker, har bestämda åsikter, är 

självständig, omtänksam och mild vilket tyder på en normkritiskt skildring av hennes beteende och 

personlighetsdrag. Därför anses Pärla inte falla inom ramen för den feminina kvinnan. 
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VL i Roboten Rob är en annan karaktär där maskulina och feminina egenskaper väger upp varandra. 

Hon besitter lika många kvinnliga som manliga egenskaper, är till utseendet en aning mer feminin 

men i beteende och i hennes bidrag till gruppen mer av maskulin karaktär. Namnen VL står för 

Verktygslåda, vilket tolkas som en symbol för manligt attribut. Andra karaktärer som går under 

denna kategori är Jill, Sussi och Disa i Äventyrskatten, Masha i Masha och björnen, Meral i Mästerflygarna 

och Debbie i Kapten Flinn och Piratdinosaurierna. 

Maskulina män 

6 av 14 karaktärer med manlig könstillhörighet har tolkats som maskulina män. Inom området finns 

det dimensioner som sträcker sig från extremt maskulina karaktärsdrag och egenskaper vilka kan 

upplevas som obehagliga och aggressiva, till maskulina egenskaper som kan upplevas som positiva. 

I det extrema hörnet befinner sig bikaraktärer som är ond, fiender eller konkurrenter vilket är 4 av 

6 maskulina män i denna kategori. 

 

Kapten T-rex och Gigantosaurus är båda skräckinjagande dinosaurier med mörka färger, vassa 

huggtänder och mörka röster. De är bland annat rovgiriga, aggressiva, våldsamma, känslokalla, 

starka, självständiga och listan på deras manliga egenskaper kan göras längre. Ronny, 

kurrajömmaproffset i Äventyrskatten, och Bowling roboten i Roboten Rob, är 2 karaktärer som 

huvudkaraktären och/eller hens vänner tävlar emot. Båda karaktärerna uppvisar osportsligt 

beteende, är tävlande, aggressiva, rovgiriga och självgoda. 

 

De maskulina män med egenskaper som upplevs som positiva och där deras personlighet är något 

mildare än föregående beskrivna karaktärer inom kategorin, är Hampus och roboten Rob. Hampus 

i Mästerflygarna är en självständig ledare och koordinator som besitter en syntetiserande förmåga. 

Hans utseende och attribut talar för manligt genus, kortklippt hår, pikétröja, slips, keps med 

flygplanslogga på och en sportig klocka. Karaktären Rob är den tydliga ledaren och 

huvudkaraktären i de analyserade episoderna av Roboten Rob. Han upplevs som mild och har 

identifierats med fler manliga egenskaper än kvinnliga. Han är aktiv och springer ofta dit han ska, 

dansar hip-hop inspirerat och kroppsspråket består av stora rörelser och coola poser. 

Sammanfattningsvis är Rob en cool kille med ett gott hjärta. 

Feminina män 

3 av de karaktärer som identifierades med manlig könstillhörighet har kategoriserats som feminina 

män vilka är Björn i Masha och björnen, Skäggstubb i Kapten Flinn och Piratdinosaurierna och Nayans 

pappa i Mästerflygarna. Dessa karaktärer besitter övervägande kvinnliga egenskaper och har 

sysselsättningar och attribut som idkar på feminint genus. Skäggstubb, den misslyckade kocken, 

har könstillhörigheten man och är den enda vuxna på piratskeppet och är en väldigt passiv och 

mild karaktär. Namnet är associativt (Nikolajeva 2002, s. 189), vilket är typiskt för bikaraktärer och 
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syftar ofta till att ge en komisk effekt eller för att förstärka karaktärsdrag, vilket även är syftet i detta 

fall. Hans preferenser i livet är att laga pudding i alla dess slag och förser piraterna med mat vilket 

kan ses som ett omhändertagande och en vuxen egenskap. Han rör sig därmed även i den kvinnliga 

sfären då hemmet och hushållsarbeten historiskt hör kvinnor till (SOU:1990, s. 81). Han lyckas 

dock inte så bra med uppdraget då ingen verkar gilla hans matlagning. 

 

Den omsorgsfulle och självuppoffrande björnen tar sig an barnet Masha, som alltid verkar hamna 

i trubbel. Björn är stor och brun, har stora tassar, stor svart nos och könstillhörigheten man. Han 

har en mild och snäll blick samt besitter många kvinnliga egenskaper och bemöter Masha med stort 

tålamod. Han blir exempelvis inte arg när Masha ställer till med problem utan fungerar som en 

klok, vuxen förebild och hjälper Masha, Kaninen, Grisen och Varg 1 & 2 att få perspektiv på saker 

och ting samt visar på god syntetiserande förmåga. I båda de analyserade programmen så lagar 

Björn någonting som Masha haft sönder, han kan både sy kläder och limma ihop modellflygplan. 

Björns egenskaper och beteende talar för kvinnligt genus vilket gör att han bryter mot de stereotypa 

föreställningar om hur en man bör vara. 

 

Nayans pappa är mild och relativt passiv och innehar rollen som vuxen stöttepelare och finns till 

hjälp när Nayan behöver honom. Han är även den enda föräldern som vi får möta i programmet 

trots att det nämns att Nayan har mer än en förälder. 

Bådadera maskulina och feminina män 

5 av 14 manliga karaktärer har identifierats med ett genus i balans, det vill säga att karaktärernas 

fysiska attribut samt deras maskulina och feminina egenskaper tolkas jämbördiga. Tom, i Kapten 

Flinn och Piratdinosaurierna, är skeppets lilla vetenskapsman som inte står ut med okunskap och har 

alltid sin faktabok med i ryggsäcken. Han är en mild karaktär som följer gruppen men är viktig för 

dess överlevnad då han är den som kommer med smarta lösning när problem uppstår tack vare att 

han är rationell, självständig, tänker kvantitativt och har förmågan att syntetisera. Han är klädd i en 

röd tröja med svarta ränder, grön väst, gråa byxor, svart bälte och svarta stövlar. Han har en hatt 

gjort av en papperskarta och svärdet är en ihoprullad tidning vilket inget ger ett särskilt hårt intryck 

vilket förstärker budskapet om att Toms bidrag till gruppen inte är muskler utan hjärna. Flygödlan 

Terry, som medverkar i samma program, är en ond karaktär och besitter fler kvinnliga än manliga 

egenskaper. Han är omtänksam och bryr sig om hur de andra dinosaurierna mår, följer lydigt kapten 

T-Rex och kan visa känslor men är samtidigt hård och våldsam. Utseendet talar för manligt genus 

i och med de vassa huggtänderna och hans mörka färger. I en episoden klär han ut sig till den så 

kallade stereotypa flickan i nöd som piraterna förvillas till att rädda (Kapten Flinn och 

Piratdonisauriena 2015, säsong 1 avsnitt 12). När dinosauriernas upptåg är utfört och de har lyckats 

tagit piraterna till fånga, har han fortfarande klänningen på sig och verkar inte vilja ta av sig den. 
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Hunden Ralf i Äventyrskatten framstår som barnslig och rolig, detta uttrycker sig i hans röst, 

beteende och utseende. Han har en en kalufs på huvudet som ger ett okammat intryck, har en röst 

som skiftar i tonläge och han säger saker som ingen annan tänker på samt kommer med knasiga 

ideér. Ralf upplevs som emotionell, intuitiv och tänker kvalitativt vilket symboliserar kvinnliga 

egenskaper. Han är även analyserande och aktiv genom de vilket representera manliga egenskaper. 

Pappan till Hye Mi och Varg 1 och 2 i Masha och Björnen hamnar också i denna kategori, då utseende, 

egenskaper, attribut och beteende ej går att fastställa som varken övervägande maskulint eller 

feminint. 

8.2.2 Funktionsvariationer 

Totalt har 5 karaktärer med funktionsvariation identifierats och samtliga är bikaraktärer. 4 av de 5 

identifierade funktionsvariationerna är synliga och i 3 fall av 4 så handlar det om att karaktären bär 

glasögon. I det fjärde fallet har en protes i form av ett träben identifierats. 2 av dessa 4 karaktärer 

skiljer sig från resten av gruppen i de program de medverkar i, i avseende på kroppstyp, beteende 

och tillhörigheter. En av dem som utmärker sig mest från gruppen är roboten Omlopp i 

programmserien Roboten Rob. För det första är hens ögon och pupiller olika stora vilket kan tolkas 

som skelögdhet, ögonen är även markerade med ett tjockt svart streck därav uppfattas karaktären 

bära glasögon, vilket ingen annan av karaktärerna har. För det andra är Omlopp den enda 

karaktären som inte har cylinderformade händer istället för händer med fingrar eller tummar som 

de andra. För det tredje så blir Omlopp fastspänd med slime istället för med säkerhetsbälten när 

de ska placera sig på sina platser inför rymdfärd. För det fjärde har hen ett jack i pannan och plåster 

i bakhuvudet vilket kan tolkas som att hen ofta ramlar och kopplingar till synnedsättningen kan 

göras. Utöver detta så har en rad andra avvikande beteenden iakttagits som gör att Omlopp 

ytterligare skiljer sig från gruppen. Hen är försiktig och hamnar ofta på efterkälken, detta yttrar sig 

bland annat när de andra karaktärerna hoppar ut från rymdskeppet och Omlopp väljer att åka ned 

för trappan på sina 2 pansarhjul, hen har även svårt att ta sig ned från en soffa som de andra 

karaktärerna hoppar ned ifrån utan problem.  

 

Generellt så uppfattas Omlopp som klantig och osmart och hen råkar till och med vinna en tävling 

på grund av sin klantighet. Liknande karaktärsdrag kan göras hos piratdinosaurien med träben, hen 

älskar saker som glimmar, har ett barnsligt rovgirigt beteende, svårt för motgångar, ett 

bebisliknande språk, snubblar upprepade gånger och hamnar ofta på efterkälken. De 2 sistnämnda 

iakttagelserna kan bero på den synliga funktionsvariationen, träbenet. De ovanstående kan tyda på 

en osynlig funktionsvariation i form av försenad utveckling eller annan neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Gemensamt för båda dessa karaktärer är även att könsidentitet ej har gått att 

identifiera. 
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En eventuell osynlig funktionsvariation har även identifierats hos Hye Mi som i en episod av 

Mästerflygarna får ett aktivitetsschema levererat i ett paket. Sådana aktivitetsscheman används 

vanligtvis för att strukturera upp och synliggöra dagens aktiviteter och uppgifter för barn med 

perceptuella och kognitiva funktionsvariationer (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

Tolkningar om eventuell neuropsykiatrisk diagnos kan därför göras. Flickan särskiljer sig inte på 

ett negativt sätt i episoden utan framstår istället som expert när huvudkaraktären Jett får följa med 

henne under en dag och prova på hennes aktiviteter. Här framställs istället Jett som okunnig och 

aningen malplacerad och Hye Mi visar Jett hur saker och ting går till. 

 

Karaktärerna inom kategorin har identifierats med många kvinnliga egenskaper och samtliga 

innehar egenskapen mild med ett undantag, piratdinosaurien. Detta kan bero på att hen uppfattas 

som ond och besitter även de manliga och oattraktiva karaktärsdragen aggressiv, rovgirig och 

självupptagen. Piratdinosaurien har således övervägande kvinnliga egenskaper vilka är: följare, 

beroende, osäkra åsikter, intuitiv och emotionell. Den enda av karaktärerna inom denna dimension 

som har fler manliga egenskaper än kvinnliga är Tom och Hye Mi och hennes pappa i, har 

identifierats med nästintill endast kvinnliga egenskaper. 

 

I 2 av de fall där funktionsvariation identifierades kan ett tydligt samspel mellan normer och makt 

utläsas då karaktärerna som uppvisade funktionsvariation i både beteende och utseenden skiljer sig 

från gruppen avsevärt. Det faktum att samtliga karaktärer i denna kategori aldrig innehar 

huvudrollen i något av programmen är ytterligare ett tecken på hur makt och normer kan samspela. 

8.2.3 Stereotyper 

I Mästerflygarna framgår det tydligt om karaktärerna är av kvinnligt eller manligt kön tack vare 

bekräftande stereotyper och på grund utav att kön och genus samspelar på ett således korrekt sätt. 

Den enda karaktären där det behövdes ett bekräftande pronomen för att fastställa könsidentiteten 

var av huvudkaraktären Jett. Andra karaktärer som var svåra att könsbestämma var Flinn och en 

av hennes piratvänner som aldrig nämns vid namn. 

 

2 familjeskildringar har uppmärksammats och den ena är Nayan och hennes pappa som bor och 

arbetar på ett elefantreservat. Det nämns att Nayan ska ha föräldrar men vi möts endast av pappan 

i programmet. En mer stereotyp familjeskildring går att finna där mamman i familjen framstår som 

den omhändertagande föräldern som packar skolväskan och finns tillhands när det förväntas av 

henne. Hon är vacker, proportionerlig och har en smal midja, guldörhängen och ögonfransar. 

Pappan i familjen har fylligt, brunt, bakåtkammat hår och är klädd i arbetskläder i maskulin 

färgskala, grå byxor, vit tröjan med orangea ränder, blå ärmlös jumper. Hans attribut är en brun 

skinnväska, mobiltelefon och en moped. I uppdelningen av sysslor och maktattribut innehar han 

en maktposition gentemot mamman. Ett exempel på detta är att han befinner sig på sitt arbete till 
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största delen av tiden och ringer till mamman när familjen ska äta den efterlängtade 

familjemiddagen tillsammans och meddelar att han tyvärr hinner komma då han har för mycket 

jobb kvar att göra. Mamman besvarar det med ett leende (aggressionshämmande) och förklarar att 

dottern, Hye Mi, säkert kommer bli ledsen men att hon ska prata med henne (självuppoffrande, 

omsorgsfull). Familjekonstellationen speglar ett heterosexuellt par med ett gemensamt barn och 

familjen framstår som något av det viktigaste för samtliga. Iakttagelse om en stereotyp skildring av 

den hetersexuella kärnfamiljen är därmed gjord (Björnberg 2016, s 45). 

 

Känslokalla och våldsamma män som är självgoda förekommer flera gånger i de analyserade 

episoderna. Därmed bekräftas den stereotypa föreställningen av mannen som hår, tuff och 

självständig. I kontrast till det finner vi den hjälplösa kvinnan i behov av att räddas och finner 

denna skildring i fjärilen Alice. De karaktärer som gestaltas som kvinnor har ofta haft ögonfransar 

vilket ej går att finna på en enda manlig karaktär. 

 

Klantiga bikaraktärer som ofta faller offer för lyteskomiken har iakttagits. Gemensamt för dessa 

bikaraktärer är att de alla upplevs som barnsliga och osmarta samt att hälften av dem har synlig 

funktionsvariation. 

8.3 Resultatsammanställning 

Sammantaget har 69 karaktärer analyserats, varav 55 av dessa har kunnat tillskrivas en 

könstillhörighet - 29 kvinnor, 27 män och 13 med en oidentifierad könstillhörighet (se Bilaga 2). 

Hos dessa karaktärer, oberoende av kön, har 375 egenskaper observerats - 191 manliga respektive 

184 kvinnliga egenskaper. 

8.3.1 Framställningar av flickor, pojkar och stereotyper 

156 egenskaper, manliga som kvinnliga, har kunnat tillskrivas de karaktärer med en manlig 

könstillhörighet, samt 184 egenskaper till de med en kvinnlig könsidentitet - därmed har fler 

egenskaper kunnat tillskrivas kvinnorna än till männen. Ju fler egenskaper som tilldelas en karaktär, 

desto djupare kan tittaren lära känna denne. Fler urskiljbara egenskaper innebär även en större bild 

av karaktärens personlighet. Därmed är en av undersökningens slutsatser att flickor och kvinnor 

generellt framställs som mer dynamiska och komplexa än pojkar och män. 29 karaktärer har kunnat 

tillskrivas en kvinnlig könstillhörighet samt 27 med en manlig könstillhörighet. Det förekommer 

därmed fler kvinnor än män i undersökningens material. Det positiva är att differensen mellan män 

och kvinnor här inte är särskilt stor, vilket utifrån det normkritiska perspektivet tyder på jämlikhet 

i representation av könstillhörighet. Samtidigt är det, trots att något fler kvinnor förekommer, de  

 

 



 

 47 

manliga egenskaperna som har en majoritet över de kvinnliga. Fördelningen mellan könen är 

tämligen jämn, såväl i förekomsten av antal kvinnor och män, som kvinnliga respektive maskulina 

egenskaper. Studiens sammanställning visar även att kvinnor är de som oftast innehar huvudrollen 

- 9 kvinnor har påträffats i huvudroller respektive 4 män. I de fall där män förekommer som  

huvudkaraktärer har de alltid varit en del av en större grupp eller en duo. Detta resultat tyder på att 

kvinnor till stor del innehar en maktposition i de analyserade programmen, vilket utifrån en 

normkritisk synvinkel jämnar ut den tidigare ojämna maktbalansen mellan kvinnor och män (Edling 

& Liljeros 2016, s. 16; Schmitt 2008, s. 291; SOU:1990, s. 176–177). 

 

Vid närmare granskning av fysiska attribut såsom utseende, kläder och tillhörigheter hos de manliga 

och kvinnliga karaktärerna identifieras flera stereotypa skildringar av kön. 13 av de 30 kvinnliga 

karaktärerna har antingen kläder eller annan skrud, frisyrer och tillhörigheter som anses stereotypt 

kvinnliga, varav 10 kvinnors utseende är relativt könsneutralt. När detta ställs mot att 20 av 26 män 

i samma aspekt har ett stereotypt manligt yttre blir skillnaden tydlig. Ingen manlig karaktär uppvisar 

någon utseendemässig aspekt, kläder eller tillhörigheter som anses vara stereotypt kvinnligt. 

Männen framställs därmed inte med några normbrytande fysiska attribut. Det finns endast ett 

tillfälle bland programmen där en manlig karaktär tolkas avvika från maskulinitetsnormen (Lundin 

2012, s. 61) vilket inträffar när Terry kläs i en kvinnlig, rosa klänning med uppsåt att vilseleda Flinn 

och piraterna. Terry visar sedan en antydan om att inte vilja ta av sig klänningen, varpå ledaren av 

gruppen hånar och försöker kontrollera honom: “För sista gången Terry, ta av dig klänningen!” 

(Kapten Flinn och piratdinosaurierna 2015, säsong 1 avsnitt 12). Ledaren, Kapten T-Rex, visar här 

att att han innehar definitionsmakten av vad som är normativt (Jansson 2016, s. 182). 

 

När analysen fokuserar på såväl egenskaper som utseendemässigt fysiska attribut har resultatet 

sammanställts för att redovisa de karaktärer vars könstillhörighet kunnat identifieras, samt deras 

övervägande genustillhörighet: 

 

Tabell 2. Sammanställning av karaktärer med övervägande feminina, maskulina eller bådadera egenskaper 

Kategori Kvinnor Män 

Feminina Nayan, Hye-Mi, Vivvi, Hye-Mis mamma, Alice, 
Emma, Lexi, Lexi & Lotties mamma, Bagel & Beckys 
mamma, Moony, Jonna von Giffel, Amanda 12 st 

Björn, Skäggstubb, Nayans pappa, Farid, Lexi & 
Lotties morfar, Konstapel Martin, Bagel, Percy  
8 st 

Maskulina Kapten Flinn, Jett, Letaren, Lottie, Becky, 
Månflickan 
6 st 

Kapten T-Rex, Gigantosaurus, Ronny, 
Bowlingroboten, Rob, Hampus, Borgmästare 
Torgo, Romeo, Oscar/Kattpojken 
9 st 

Bådadera Pärla, VL, Jill, Sussie, Disa, Masha, Meral, Debbie, 
Marika, Welma 
10 st 

Tom, Terry, Ralf, Hye-Mis pappa, Varg 1 & 2, 
Dante, Lo, Jens/Gecko 
8 st 
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Tabell 2 visar att undersökningen sammanlagt har identifierat 22 tydligt könsstereotypa kvinnor 

och män - 12 karaktärer med en kvinnlig könstillhörighet och 1 stereotypt feminin genustillhörighet 

samt 9 karaktärer med en manlig könstillhörighet med 1 stereotypt maskulin genustillhörighet. 

Tabellen synliggör även att 14 karaktärer, 6 kvinnor och 8 män, framställs som normbrytande. De 

genusstereotypa framställningarna av könen är fler än de normbrytande. Däremot är de karaktärer 

som identifierats som normbrytande tillsammans med bådadera maskulina och feminina 

egenskaper betydligt fler än de stereotypt skildrade karaktärerna . Majoriteten av de analyserade 

karaktärerna har därmed inte framställts som stereotypa, vilket innebär att det finns gott om 

karaktärer som påvisar nyanser och kombinationer av maskulint och feminint genus. Detta kan 

tolkas som ett positivt resultat utifrån ett normkritisk perspektiv eftersom det kan leda till att 

förutfattade meningar, föreställningar och normer gällande kön vidgas (Kumashiro 2000, s. 26; 

Nationella sekretariatet för genusforskning 2018d). 

8.3.2 Framställningar av funktionsvariationer och stereotyper 

2 kvinnor, 1 man och 1 dinosaurie utan identifierad könstillhörighet visar på antingen psykisk 

ohälsa eller odefinierat neuropsykiatriska syndrom. Borgmästare Torgo och dinosaurien med 

träben har framställts som ondskefulla i de respektive programmen. De uppvisar ytterligare 

avvikande kvalitéer både i utseende och beteende i enlighet med det Nikolajeva menar tillhör en 

stereotyp skurk: “A stereotype of a villain is (...) often with some visible disfigurement” (Nikolajeva 

2002, s. 130). Båda karaktärerna har exempelvis större kroppsbyggnad än övriga karaktärer, 

framstår som ointelligenta och fiender till huvudkaraktärerna. Båda har även ett utseende som 

upplevs som lätt vanställda, exempelvis Borgmästare Torgos ögon som kan peka åt olika håll och 

gröna hy. Utifrån ett normkritiskt perspektiv är det problematiskt att funktionsvariationer 

förekommer hos karaktärer som framställs på ett i övrigt negativt sätt då det riskerar att förmedla 

bilden av funktionsvariationer som något negativt som erhålls av personer som är onda och 

dessutom utseendemässigt avvikande. Vidare kan denna framställning av funktionsvariationer kan 

ses som tecken på funkofobi (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018b). Mer 

normbrytande hade det varit om dessa avvikelser istället förekommit hos en klassiskt vacker 

karaktär. 

 

De övriga karaktärerna som uppvisar funktionsvariationer är 2 kvinnor, Becky samt Hye-Mi, där 

dessa tolkas som ett mentalt sammanbrott eller en manisk episod, samt ett oidentifierat men möjligt 

neuropsykologiskt syndrom. Mani eller hysteri är inte nödvändigtvis en funktionsvariation, men 

det kan vara ett uttryck för psykisk ohälsa, och att detta tillskrivs en kvinnlig karaktär är utifrån ett 

normkritiskt perspektiv problematiskt eftersom det ansetts vara främst kvinnligt med psykotiska 

maner (Nikolajeva 2002, s. 118). Glasögon var den vanligaste förekommande synliga 

funktionsvariationen i de analyserade programmen. Då sju av tio personer från åldern 16 och uppåt 
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använder glasögon i Sverige har de analyserade programmen inte lyckats representera de ca 5 600 

000 av befolkningen som är glasögonbärare då 7 av 69 analyserade karaktärer bar glasögon 

(Statistiska centralbyrån 2018). Hos karaktären Tom är glasögonen en symbol för hans 

vetenskapliga kunskapsroll och han upplevs som smart, medan de i Omlopps fall ger ett motsatt 

intryck. Omlopp kan inte föra sig som de andra i gruppen och är ofta försiktig men lyckas ändå 

snubbla och hamnar ofta på efterkälken. Amanda har glasögon, men när hon förvandlas till Ugglis 

och får superkrafter försvinner behovet av glasögonen. Utifrån ett normkritiskt perspektiv görs 

tolkningen att glasögon anses som icke-normativt men dock en vanligt förekommande 

funktionsvariation. Vidare är samtliga personer med funktionsvariationer bikaraktärer, vilket tolkas 

som att funktionsvariation är något icke eftersträvansvärt och därmed icke-normativt. 

Sammanfattningsvis nästintill osynliggörs fysiska funktionsvariationer, medan psykiska eller 

kognitiva funktionsvariationer endast antyds, samt att dessa antydningar är problematiskt 

stereotypa. 

 

Resultatet av studien utmynnar i att karaktärerna med avseende på könstillhörighet delvis har 

framställt med normbrytande egenskaper, utseende, beteenden och attribut. Däremot återfinns 

fortfarande många, främst utseendemässiga, stereotypt kvinnliga och manliga drag som knyts till 

könstillhörigheterna. Däremot utgör de förekommande stereotyperna en minoritet i jämförelse 

med de karaktärer vars könsidentitet inte kunnat fastställas, samt de karaktärer som uppvisar 

bådadera egenskaper. Funktionsvariationer förekommer i mycket liten utsträckning och när de väl 

antyds förekomma är det dels okommenterat och dels på ett problematiskt sätt. De tecken på 

funktionsvariationer som förekommer förblir dolda för den icke-kritiske granskaren. 
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9. Diskussion 

Följande avsnitt behandlar undersökningens resultat i relation till den tidigare forskning som lyfts 

fram, samt dess teoretiska perspektiv. Diskussionen har disponerats i två teman som utgår från 

undersökningens forskningsfrågor - framställningar av flickor och pojkar samt framställningar av 

funktionsvariationer. I det förstnämnda temat har kvinnor och män sammanfogats för att ingå 

under samma tema eftersom kontrasterna mellan dem båda skapar en helhetsbild. 

Forskningsfrågan gällande stereotyper har vävts in i båda teman i relevanta sammanhang. 

9.1 Framställningar av flickor, pojkar och stereotyper 

Analysen visar att flickor och kvinnor framställs som mer dynamiska och komplexa karaktärer än 

pojkar och män, eftersom fler egenskaper generellt har kunnat identifieras hos karaktärer med en 

kvinnlig könstillhörighet. Anledningar till detta kan vara att kvinnorna syns mer än männen, att de 

oftare är huvudkaraktärer i programmen eller att de får större talutrymme och att tittarna därmed 

får en tydligare bild av kvinnorna. Talutrymme eller synlighet är däremot inte något som granskas 

i denna undersökning, däremot är det relevant att resonera kring. Vår tolkning av detta kvantitativa 

resultat landar oavsett i att flickor och kvinnor generellt framställs som mer dynamiska och 

komplexa, vilket utifrån ett normkritiskt perspektiv är positivt eftersom tidigare forskning visat på 

ett annorlunda resultat där männen stått i centrum som huvudkaraktärer och fått större talutrymme 

(Götz & Lemish 2012b, s. 20; Hentges & Case 2013, s. 322; Martin 2017; Thomson & Zerbino 

1995, s. 668). 

 

Ytterligare resultat visar att könsfördelningen mellan antalet män och kvinnor i programmen är 

relativt jämn, med fler kvinnor än män, vilket även detta strider mot tidigare observationer där män 

tidigare har varit dubbelt så många som kvinnorna (Götz & Lemish 2012b, s. 30). Den mer jämna 

könsfördelningen kan dels vara en fortsättning på Thomson och Zerbinos (1995) iakttagelse kring 

ökat antal kvinnliga och könsneutrala karaktärers under 80-talet (Thomson & Zerbinos 1995, 1995, 

s. 669). Det kan däremot även vara ett resultat av att SVT:s Barnkanalen har valt att byta kön på 

karaktärer, något som nämns i undersökningens inledning. I artikeln (Borgert 2016) som behandlar 

detta framgår bland annat att ett könsbyte har gjorts i programmet Mästerflygarna som ingår i denna 

undersökning. Däremot visar analysen samma resultat som Götz och Lemish (2012) studie med 

avseende på att män oftare får representera den knäppa eller tokiga stereotypa karaktären, samt att 

kvinnor oftare framställs med smala kroppstyper (Götz och Lemish 2012, s. 24; 30; Götz & Herche 

2012, s. 63). Det är främst mammorna i programmen som gestaltas med orealistiska 

kroppsbyggnader med mycket smal midja, bredare höfter och byst. 
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I överensstämmelse med Nikolajevas konstaterande är det enligt undersökningens analys manliga 

egenskaper som förekommer i störst utsträckning hos både kvinnliga och manliga karaktärer 

(Nikolajeva 2002, s. 60). Detta kan dels tolkas som att de manliga egenskaperna utgör normen, det 

vill säga det eftersträvansvärda som både män och kvinnor bör uppfylla. Med utgångspunkt i det 

normkritiska synsättet är det negativt att de manliga egenskaperna framstår som mer 

eftersträvansvärda än kvinnliga, eftersom män och maskulinitet historiskt varit överordnat kvinnor 

och det kvinnliga (SOU:1990, s. 177). Däremot är skillnaden så pass marginell att det samtidigt kan 

tolkas positivt att egenskaper inte är bestämt knutna till något av könen. Då analysen visar att det 

förekommer fler kvinnliga karaktärer än manliga samt att kvinnorna innehar huvudrollen i större 

utsträckning kan det faktum att manliga egenskaper värderas som de mest eftersträvansvärda 

jämnas ut och därmed även de små ojämnheter i maktbalansen mellan kvinnor och mäns 

representation i programmen. Liknelser till Rodallec m.fl. (2015) studie kan göras där det fanns 

karaktärer som uppfattades som normbevarande i sin framställning medans andra karaktärer inom 

samma kategori uppfattas som normvidgande vilket menades skapa ett mångfacetterat intryck och 

en jämnare maktbalans mellan könen (Rodallec m.fl. 2015, s. 16). Gällande utseendemässigt 

stereotypa framställningar visar analysen att karaktärer med en kvinnlig könstillhörighet får störst 

utrymme att utmana sin genustillhörighet. Den visar även att män inte framställs med några 

normbrytande utseendemässiga, fysiska attribut - det enda tillfälle då en man tillåts vara 

normbrytande i sitt föredragna klädval stängs detta snabbt ned av en annan manlig karaktär. 

Däremot är det fortfarande en majoritet av kvinnorna som kunnat tillskrivas ett stereotypt kvinnligt 

utseende, vilket går i enlighet med Rodallec m.fl. undersökning (Rodallec m.fl. 2015, s. 9; 16). 

 

När en helhetsbild kring karaktärerna bildats utifrån både egenskaper och utseendemässiga, fysiska 

attribut visar analysen på 22 av tydligt könsstereotypa kvinnor och män i programmen. Det är 

nästan en tredjedel av alla de analyserade karaktärerna. Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan detta 

dels betraktas som ett negativt resultat eftersom det är en stor andel stereotyper som förekommer, 

eftersom det riskerar bidra till diskrimineringar i verkligheten (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012, s. 

132; Nationella sekretariatet för genusforskning 2018e). Däremot kan det även betraktas som ett 

positivt resultat då dubbelt så många karaktärer inte faller in under en könsstereotyp framställning. 

En tolkning kan därmed vara att användningen av stereotyper i TV-program för barn går mot en 

reducering, vilket då skulle gå i enlighet med Martins (2017, s. 514) observationer gällande en ökad 

förekomst av karaktärer som bryter mot könsnormer och stereotyper. Dock menar Rönnberg 

(1999) att program riktade till barn behöver erbjuda vissa roller och självklara uppfattningar för att 

överhuvudtaget vara begripliga för dem (Rönnberg 1999, s. 217). 
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I ljuset av analysens resultat i relation till tidigare forskning kan en viss medvetenhet kring TV-

programmens framställningar av kön och genus utläsas. Att det däremot än idag urskiljs så tydliga 

stereotypa framställningar av såväl kvinnor som män kan vara problematiskt både för barn och 

deras identitetsskapande (Thomson & Zerbino 1995, s. 672; Coyne m.fl. 2016, s. 1921) samt för 

skolan som institution där sådana föreställningar kan komma till uttryck. Då skolans uppdrag är att 

motverka könsnormer (Skolverket 2017, s. 8), är det viktigt för pedagoger att vara medvetna om 

att problemet till viss del kan komma från televisionen som medium. Om elever tittar på TV-

program där stereotyper förekommer i hög grad, vare sig det är i hemmet eller i skolan, och läraren 

inte är medveten om vad konsekvenserna kan bli, eller vilka normer och värden det sänder ut, kan 

det leda till diskriminering av individer eller grupper (Kumashiro 2000, s. 26; Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2018d). Då skolan även ska ge elever möjlighet att upptäcka 

intressen och utveckla förmågor oberoende av könstillhörighet krävs en medvetenhet och ett 

kritiskt förhållningssätt samt en övervägande av för och nackdelar med att visa ett visst program i 

skolan. En anpassning och avvägning efter klientelet av elever i klassen får avgöra valet av program 

då det behöver vara autentiskt och verklighetsförankrat för att kunskap ska kunna tillgodogöras på 

bästa sätt. 

9.2 Framställningar av funktionsvariationer 

Analysens synliggörande av fysiska funktionsvariationer, samt tecken på psykiska sådana, visar i 

enlighet med Bonds studie (2013) att funktionsvariationer inte förekommer i någon större 

utsträckning. Hos karaktärerna Borgmästare Torgo och Dinosaurien med träben återfinns exempel 

på hur variationerna tillskrivs äldre män, vilket går i enlighet med det Bond (2013) observerat. 

Karaktärerna i analysen kunde däremot inte tillskrivas samma egenskaper som Bond menar var 

gemensamma nämnare i sin analys (Bond 2013, s. 408; 414-415). Istället för en positiv inställning 

till livet, god moral och attraktivitet observerades egenskaper med mer negativ klang såsom 

rovgirighet, dumhet tillsammans med överdrivna groteska utseenden vara knutna till karaktärerna 

med indikation på funktionsvariationer. Den fysiska funktionsvariation som uppmärksammats 

mest/flest gånger i analysen är behovet av glasögon, vilket inte har problematiserats genom att 

någon av karaktärerna exempelvis tappar sina glasögon och förlorar förmågan att se. Analysen går 

även i enlighet med Ljuslinders (2002) studie som uppger att det är ovanligt att funktionsvariationer 

förekommer i program som inte uttalat handlar om ämnet (Ljuslinder 2002, s. 79), vilket inget av 

de analyserade programmen gör. De karaktärer med annan funktionsvariation än glasögon 

framställs även övervägande stereotypt som skurkar eller görs till spektakel i enlighet med 

Ljuslinders observation (Ljuslinder 2002, s. 118; 126). En intressant aspekt gällande karaktären 

Omlopp är att hen, trots sitt särskiljande från övriga gruppens beteende och utseende, inte 

behandlas annorlunda av någon. Likaså karaktären Hye Mi, som indikeras vara expert inom vissa 

områden, framstår som intressant eftersom hon får programmets huvudkaraktär att framstå som 

mindre kunnig och malplacerad. Detta är en företeelse som dels kan kopplas till Petterssons (2013) 
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och Rodallec m.fl. (2015) anförande om att barn ofta framstår som starka i sina roller (Pettersson 

2013, s. 215; Rodallec m.fl. 2015, s. 9). Studiens författare kan även koppla detta till upplevelser på 

den verksamhetsförlagda praktiken, där klassrum har besökts där läraren har arbetat mycket 

medvetet med funktionsvariationer. Där kommenterades aldrig elevers funktionsvariationer, och 

de utmärkte sig inte från gruppen bortsett från att hjälpmedel, såsom mikrofoner, förekom. 

Gällande kompetenta barn i starka roller har detta även observerats hos majoriteten av alla 

analyserade karaktärer som gestaltas som barn. 

 

När TV-programmens analyserade karaktärer knappt uppvisar någon av de vanligaste 

förekommande funktionsvariationer som återfinns hos den verkliga befolkningen kan en 

konsekvens bli att de barn med funktionsvariationer inte upplever att de blir representerade samt 

att deras situation osynliggörs i TV-program. Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan detta i sin tur 

leda till upplevelsen av att vara annorlunda, alternativt förstärka en redan existerande sådan känsla, 

ytterligare utanförskap i gruppsammanhang och att individer utsätts för kränkningar och 

diskriminering (Kumashiro 2000, s. 26; Nationella sekretariatet för genusforskning 2018d). Utifrån 

studiens analys ställer vi oss jämte Kleberg (2006) och anser att de stereotypa framställningar som 

sker av de få funktionsvariationer som observerats är problematisk (Kleberg 2006, s. 17). Detta 

dels eftersom kognitiva variationer tydligast återfinns hos programmens skurkar, de psykiska till 

kvinnor och de mycket få fysiska variationerna till bikaraktärer. 
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10. Konklusion 

Syftet för denna studie var att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur flickor, pojkar och 

funktionsvariationer framställs i TV-program riktade till barn. De huvudsakliga slutsatser som 

undersökningen visat är att de analyserade karaktärerna delvis framställs med normbrytande 

egenskaper, beteenden och utseendemässigt fysiska attribut. Däremot återfinns fortfarande många 

stereotypt kvinnliga och manliga utseenden som knyts till könstillhörigheterna, samtidigt som 

majoriteten av karaktärerna inte kunnat fastställas som någon stereotyp kvinna eller man. En hel 

del karaktärer fungerar till och med är normbrytande i sitt beteende. Fysiska funktionsvariationer 

framställs nästintill inte alls bortsett från behovet av glasögon, medan de få psykiska eller kognitiva 

sådana endast antyds. Dessa antydningar är även stereotypa på ett problematiskt sätt. 

 

SVT:s mål att erbjuda barnpubliken en jämn fördelning av kvinnliga och manliga huvudkaraktärer 

(Bogert 2016) har i de 10 analyserade programmen inte uppnåtts. Snarare tycks fördelningen ha 

slagit över - 9 kvinnliga respektive 4 manliga huvudkaraktärer har kunnat identifieras i 

undersökningen. Detta betyder inte att SVT inte uppnått sitt mål i helhet, men intressant är ändå 

att de kvinnliga huvudkaraktärerna här innehar mer än det dubbla utrymmet, eftersom det strider 

emot tidigare forskning som lyfts fram (se Götz & Lemish 2012; Hentges & Case 2013; Martin 

2004; Thomson & Zerbino 1995). En anledning till de kvinnliga huvudkaraktärernas större 

omfattning kan vara SVT:s strategi att byta kön på karaktärer i dubbningsprocessen (Bogert 2016), 

vilket i sig tyder på ett utvidgat genusperspektiv. Det kan även bero på ett ökat internationellt 

genusperspektiv eftersom SVT inte bytt kön på karaktärer i alla program. Utifrån ett normkritiskt 

perspektiv tolkas det oavsett vara positivt eftersom kvinnor och femininitet historiskt framställts 

vara mindre önskvärt än män och maskulinitet (SOU:1990, s. 177). 

 

Utifrån ett lärarperspektiv kan dessa TV-program, oavsett om de upplevs vara normkritiskt bra 

eller inte, användas på många inspirerande sätt tillsammans med elever. Eftersom TV:n fortfarande 

är en stor del av barns liv, trots mängden alternativa medier (Rideout 2015, s. 13) kan många 

uppleva det som ett roligt sätt att närma sig de analyserande förmågor och kritiska perspektiv som 

enligt läroplanen ska utvecklas (Skolverket 2017, s. 9; 13). Bristen på framställningar av 

funktionsvariationer skulle kunna vara särskilt gynnsam för samtal och reflektion kring alla 

människors grundläggande rättigheter och värde. 

 

Förändring i hierarkiska strukturer gällande genus går att skymta i och med denna studie och den 

makt som länge tillskrivits män i alla tider och sociala rum börjar fördelas mer jämt mellan könen. 

Detta är ett positivt resultat och ett litet steg i rätt riktning när det kommer till framställningar av 

jämställdhet mellan kön. Denna studie kan visserligen inte säga någonting om samhället och dess 

förändring i stort, men vi är hoppfulla och ser det som ett steg i rätt riktigt för ett mer normkritiskt, 

jämställt och accepterande samhälle. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1. Materialsammanfattning 

Bagel och Becky show – ”Bagel & Becky reser i tiden! Slåss mot monster! Petar näsan! Och en 

massa annat skoj, konstigt, larvigt och läskigt!” (Bagel & Becky show 2018). 

Analyserade episoder: En borgmästerlig romans och Brandpostens förbannelse 

Analyserade karaktärer: Bagel, Becky, mamman, borgmästare Torgo och Percy 

Produktionsår: 2018 

Originaltitel: The Bagel and Becky show 

 

Kapten Flinn och Piratdinosaurierna – Kapten Flinn och Piratdinosaurierna som seglar på de 

sju och ett halvt haven. 

Analyserande episoder: Det magiska svärdet och Pärla i fara 

Analyserade karaktärer: Flinn, Pärla, Tom, ej namngiven pirat, Skäggstubb, Kapten T-Rex, Terry, 

Debbie, piratdinosaurie med träben och Gigantosaurus 

Produktionsår: 2015 

Originaltitel: Captain Flinn and the pirate dinosaurs 

 

Lexi och Lottie, Tvillingdetektiverna – Lexi och Lottie löser mysterier i den lilla staden 

Äppeltuna och har deras bästa kompis och blivande stjärnreporter Farid till hjälp. 

Analyserade avsnitt: Den stora diamantkuppen och Ett modebrott. 

Analyserade karaktärer: Lexi, Lottie, mamman, pappan, Farid, konstapel Martin, Dante, Morfar, 

Welma och tant Milou 

Produktionsår: 2016 

Originaltitel: Lexi and Lottie - trusty twin detectives 

 

Masha och björnen – ”Masha är en liten vandrande katastrof. Fast hon gör det inte med flit, hon 

vill ju bara prova! Prova att hoppa i en stor björns säng till exempel, eller leka doktor med vargarna” 

(Masha & Björnen 2014). 

Analyserade episoder: Säg omelett och En barnlek. 

Analyserade karaktärer: Masha, Björn, Varg 1 & 2, Gris, förälder gris, Kanin och förälder kanin 

Produktionsår: 2014 

Originaltitel: Masha and The Bear 
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Miss Moon – ”Barnflickan Miss Moon med magiska krafter. Riddare, drakar och flygande 

skateboards blir plötsligt en naturlig del av Jonnas, Lous och lille Jons vardag ” (Miss Moon 2016). 

Analyserade episoder: Kärlekszombies och Tårttävling med trolleri 

Analyserade karaktärer: Moony, Jonna von Giffel, Marika, Lo och Gustav 

Produktionsår: 2016 

Originaltitel: Miss Moon 

 

Mästerflygarna –”När du behöver ett paket levererat, ring Mästerflygarna! Jett och hennes vänner 

levererar till hela världen” (Mästerflygarna 2014). 

Analyserade episoder: Elefant på rymmen och Familjemiddag 

Analyserade karaktärer: Jett, Meral, Vivvi, Hampus, Nayan, Nayans pappa, Hye Mi, Hye Mis 

mamma och Hye Mis pappa 

Produktionsår: 2014 

Originaltitel: Super wings 

 

Pyjamashjältarna – ”På natten förvandlas Oscar, Amanda och Jens till de tre pyjamashjältarna 

Kattpojken, Ugglis och Gecko. Tillsammans skyddar de staden mot alla skurkar” (Pyjamashjältar 

2017). 

Analyserade episoder: Kattpojkens biljettbryderier och Ugglis och flashflippfallet 

Analyserade karaktärer: Oscar/Kattpojken, Amanda/Ugglis, Jens/Gecko, Månflickan och 

Romeo Produktionsår: 2017 

Originaltitel: PJ Masks 

 

Roboten Rob – Fyra nyfikna små robotar som ger sig ut på äventyr, men för att kunna göra det 

måste de först välja rätt planet för det uppdrag som ska utföras. 

Analyserade episoder: TV-lekar och Klotet är runt 

Analyserade karaktärer: Rob, VL, Emma, Omlopp och Bowling robot 

Produktionsår: 2010 

Originaltitel: Rob the Robot 

 

Robyn och rymdpatrullen – Oavsett om du tappat en sko eller om din leksak gått sönder så står 

rymdpatrullen alltid beredd att hjälpa en jordvän. 

Analyserade episoder: Hajuppdraget och Dom rykande raketerna 

Analyserade karaktärer: Robyn, data-bot, jordvän 1, jordvän 2 och vän 

Produktionsår: 2016 

Originaltitel: Space Ranger Roger 
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Äventyrskatten –”Mjaua på - klös, fräs och framåt - med Äventyrskatten och hennes vänner!” 

(Äventyrskatten 2015). 

Analyserade episoder: Kurragömmafestival och Var är alla fjärilar? 

Analyserade karaktärer: Jill, Ralf, Disa, Sussi, Ronny, Alice, Letaren och konferencieriller 

Produktionsår: 2015 

Originaltitel: Nature cat 

Bilaga 2. Materialöversikt 

Tabell 3. Sammanställning av programmens analyserade karaktärer uppdelade i kategorierna kvinnor, män och 

oidentifierade. 

Program Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer Oidentifierad 
könstillhörighet 

Lexi & Lottie 
Tvillingdetektiverna 

Lexi, Lottie, ”Mamma”, tant 

Milou, Welma 
Farid, ”Morfar”, Konstapel 

Martin, Dante, ”Pappa” 
  

Bagel & Beckys Show Becky, ”Mamma” Bagel, Borgmästare Torgo, Percy   

Miss Moon Moony, Jonna von Giffel, 
Marika 

Lo, Gustav   

Pyjamashjältarna Amanda/Ugglis, Månflickan Oscar/Kattpojken, Jens/Gecko, 
Romeo 

  

Robyn & Rymdpatrullen     Robyn, Data-bot, Jordvän 1, 
Jordvän 2, Vännen 

Kapten Flinn & 
Piratdinosaurierna 

Kapten Flinn, Pärla, Debbie Tom, Skäggstubb, Kapten T-Rex, 

Terry, Gigantosaurus 
Viola, Träben 

Masha & Björnen Masha Björn, Varg 1 & 2 Gris, Grisförälder, Kanin, 

Kaninförälder 

Mästerflygarna Jett, Meral, Vivvi, Nayan, 
Hye-Mi, ”Mamma” 

Hampus, ”Nayans Pappa”, ”Hye-
Mis pappa” 

  

Roboten Rob VL, Emma Rob, Bowlingroboten Omlopp 

Äventyrskatten Jill, Disa, Sussie, Alice, 

Letaren 
Ralf, Ronny Illern 
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Bilaga 3. Analysschema 

Material:   

Namn:   

Art/typ:   

Kön:   

Egenskaper:   

Kroppstyp/ 

Kroppsform: 

  

Hårfärg/frisyr/päls:   

Utseende (övrigt):   

Synlig/osynlig funktionsvariation:   

Tillhörigheter:   

Kläder:   

Preferenser:   

Moral (ond/god):   

Beteende:   

Övrigt:   

Analysschema för innehållsanalysen. 
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Bilaga 4. Analyserade egenskaper 

De manliga och kvinnliga egenskaperna har hämtats från Nikolajeva (2017). För undersökningen 

har egenskaperna självupptagen/självgod, bestämda åsikter-osäkra åsikter samt ledare-följare lagts till. 

Egenskaperna omtänksam och omsorgsfull har Nikolajeva (2017) ursprungligen i samma kolumn, 

här har de brutits upp för att få en så nyansrik bild av karaktärerna som möjligt. 

 

Manliga Kvinnliga 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla Emotionella 

Hårda Milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksam/tröstande 

Självupptagen 
/självgod 

Omsorgsfull 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

Ledare Följare 

Bestämda åsikter Osäkra åsikter 

 


