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Sammanfattning
Många barn har huvudkaraktärer från Disney som förebilder. Dessa förebilder inspirerar och

påverkar barnen ända upp till vuxen ålder. På grund av detta inflytande är det viktigt hur

dessa karaktärer framställs, vad för egenskaper de visar och står för för att se vilka

egenskaper barnen sedan tar med upp i vuxen ålder. forskning hävdar även att kvinnor är

underpresterade i filmer. Mot bakgrund av detta har jag undersökt hur barn påverkas av film,

hur ledaregenskaper framställs och hur könsnormer ändrats genom åren. Tidigare forskning

hävdar att traditionellt ledarskap består av traditionella manliga egenskaper, exempelvis

dominans och behov av status. Ledarskapet har dock utvecklats i takt med samhället och en

ny typ av ledarskap har växt fram, ett ledarskap som grundar sig i traditionellt kvinnliga

egenskaper exempelvis demokratiskt tänkande och konsekvenstänk. För att undersöka detta i

filmer har jag använt mig av en kvantitativ analys. Detta motiveras av att kvantitativ metod i

högre utsträckning tillåter mätbar data och siffror Resultatet visar att kvinnor är

underrepresenterade i Disneyfilmer samt att majoriteten av de ledaregenskaper som visas är

manliga ledaregenskaper. Däremot ökar de kvinnliga ledaregenskaperna efter

millenniumskiftet. Resultatet belyser vidare att den absoluta majoriteten av

huvudkaraktärerna är manliga icke mänskliga karaktärer, en framställning som hävdas vara

kvinnlig av tidigare forskning. Disney ändrar med tiden sin framställning av karaktärerna

mot en mer modern syn på kön- och ledaregenskaper men inte i den takt samhällets normer

ändras.

Nyckelord: Disney, Ledarskap, Genus
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1. Inledning
Jennifer Harriger (2022) sa i en intervju till babysits.nz ”Films often provide children with a

framework from which to understand the world around them. Often the messages are subtle,

but they are also pervasive. (They) learn from media, and their beliefs and value systems are,

in part, shaped by the media. Children have a more difficult time deciphering reality from

fantasy and also lack the skills necessary to critically evaluate the messages presented to them

via the media.” vilket kan påvisa att barn kan påverkas och ta till sig det de ser i filmer, in i

det dagliga livet.

Huesmann et al. (2003, s. 202-212) ämnar att undersöka huruvida våldsamma karaktärer i

filmer och serier kan påverka tittaren. Författarna belyser att barn som exponeras för

våldsamma karaktärer på TV i ung ålder tenderar att visa ett aggressivt beteende i vuxen

ålder. Detta har bland annat att göra med kognitiva scheman, det vill säga ett slags mönster i

hur människor tänker och agerar, som barnen lär sig om de tittar mycket på program där

våldsamt beteende visas. Av undersökningen går det att konstatera att både pojkar och flickor

påverkas av sådana filmer och serier, framför allt om barnen kan identifiera sig med könet på

den våldsamma karaktären. Thompson och Zerbinos (1995) undersökning visar på att det är

fler män än kvinnor i filmer överlag, vilket bör resultera i att pojkar påverkas överlag i större

omfattning, eftersom de kan identifiera sig oftare med könet i filmen. Att barn påverkas av

det dem ser på filmer i ung ålder påvisas även av Cronan och Pitone (2021) som poängterar

att det dels kan leda till ökat aggressivt beteende hos barnen, dels en ökad rädsla av att något

liknande kommer drabba dem själva. Detta pekar på att det barn ser i filmer sitter kvar upp

till vuxen ålder, och att det i vuxen ålder kan påverka individens beteende och ledarskap.

Ledarskap är väldigt viktigt, och det är ännu viktigare idag än någonsin tidigare enligt

Sisodioa i artikeln “Why is leadership important?” (2020) då den globala arbetsmarknaden

behöver ledare med kreativa lösningar som kan se och få fram potentialen hos arbetarna för

att nå de gemensamma målen, vilket det traditionella ledarskapet ej förmågar .
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All aggressivitet behöver å andra sidan inte förknippas med något negativt. Turknett och

Anderson (2013) framhäver att det finns positiva aspekter av att vara offensiv, exempelvis

genom ett aggressivt ledarskap. Ett sådant ledarskap ses som fördelaktigt och associeras med

ett gott resultat och ett högre risktagande. Däremot dras en tunn linje innan det aggressiva

ledarskapet övergår till ett överdrivet aggressivt beteende, som kan innebära sämre

ledaregenskaper och snarare utgöra ett destruktivt ledarskap.

Sisodia (2020) menar även att den äldre typen av ledarskap där mannen bestämde med en

järnhand högst upp i hierarkin inte längre är aktuell, utan att den synen är förlegad. Ledarskap

i dagens samhälle behöver vara grundat i inspiration och omtanke, vilket öppnar för

diskussion över hur ledarskap såg ut förr och hur det ser ut idag.

Enligt en rapport från IBISWorld publicerad 2021 har den globala filmindustrin en total

marknadsstorlek på 116 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt en biljon svenska kr. Vad som

ingår i den globala filmindustrin är alla de företag som producerar och distribuerar film,

likväl som teater, media, underhållning för hemmet samt digitala och fysiska produkter. Även

filmer som visas via TV-kanaler, exempelvis SVT eller TV4 ingår under filmindustrin, trots

att kanalerna i sig inte gör det. Samma rapport visar även att filmindustrin omsätter närmare

500 000 anställningar. De största bolagen inom industrin, sett efter marknadsandelar, är The

Walt Disney Company, Universal Pictures, Warner Bros Entertainment Inc, Sony Pictures

Entertainment Inc och Paramount Pictures Corporation. Av dessa har The Walt Disney

Company 25.5% av marknadsandelarna av den amerikanska marknaden år 2021. Detta gör

The Walt Disney Company till det bolaget med flest marknadsandelar (Navarro, 2022).

Framgångssagan som stavas Walt Disney Pictures har sedan sin debut med filmen Snövit och

de sju Dvärgarna år 1937 skapat en tecknad fantasivärld som talar lika starkt till barn som till

vuxna. Tillsammans med Pixar Animation Studios har de skapat hela 86 stycken filmer, som

alla snabbt blivit så pass populära att vi med största sannolikhet kommer nämna en

Disneyfilm när vi blir ombedda att ange titeln på en tecknad film. Detta trots att de utgör

mindre än en fjärdedel av alla producerade filmer av sitt slag (Rönnberg, 2000 s. 1)

(Wikipedia, 2022).
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1.1 Syfte och Frågeställning

I takt med streamingtjänsternas framväxt talades det om biografernas död, men filmen

överlevde på nya plattformar och är nu en del av vår vardag. Med över 129 miljoner

betalande kunder världen över, har Disney med sin egen streamingtjänst Disney + ett enormt

inflytande när det kommer till att forma barn i vår tid. Många ser upp till karaktärerna i

Disneyfilmer och inspireras av deras beslut och handlingar i sina egna liv (Variety, 2022).

Därför spelar det en viktig roll hur huvudkaraktärerna porträtteras, vilka egenskaper de

tillskrivs, och vad de förespråkar respektive sätter sig emot. Mot bakgrund av detta ämnar jag

i denna uppsats att undersöka hur ledarskap och ledaregenskaper har framställts genom åren i

olika Disneyfilmer. Trots att insikten om samhällets ojämlikhet ökat visar forskning att

kvinnor fortfarande är underrepresenterade i många sammanhang, och så även i tecknade

filmer (Hare, 2016). I de fall kvinnor faktiskt förekommer gestaltas de ofta i kontrast till

mannen, vilket gör det intressant att undersöka hur kvinnliga huvudkaraktärer porträtteras

idag när synen på ledarskap kraftigt har förändrats så att tidigare önskvärda ledarkvalitéer

idag anses vara förlegade. Min avsikt är därför att analysera eventuella skillnader i hur

ledarskap framställs i filmer släppta före respektive efter millennieskiftet, samt hur detta

skiljer sig mellan män och kvinnor. Undersökningens frågeställning är tudelad och består av

följande frågor:

● Hur porträtteras ledaregenskaper hos huvudkaraktärer i Disneyfilmer från 1900-talet i

jämförelse med 2000-talet?

● Hur skiljer sig framställda ledaregenskaper för kvinnliga respektive manliga

huvudkaraktärer i Disneyfilmer?

Min hypotes är att ledaregenskaperna hos de kvinnliga huvudkaraktärerna har gått från att

vara mer traditionellt kvinnliga före 2000-talet till att bli mer traditionellt manliga efter det,

och att motsatt utveckling skett för de manliga huvudkaraktärerna. [För en närmare definition

av “manligt” och “kvinnligt”,  se sektion 3.1 för Traditionella Könsroller och 3.2 för

Traditionellt Ledarskap]. Att kartlägga detta innebär att vi blir medvetna om - och därmed

kan ta kontroll över - vilka attribut vi väljer att reproducerar för framtidens ledare. Arbetet

bidrar således till att öka medvetenheten om eventuella könsstereotyper som slentrianmässigt

förs vidare utan närmare reflektion över vilka följder det medför.
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2. Tidigare Forskning

I denna del kommer jag ta upp tidigare forskning inom ämnena: påverkan av film, genus och

ledarskap. Detta för att ge en bredare och fördjupad bild av hur barn påverkas av filmer, vad

två forskare anser genus är och vad kvinnoforskning har kommit fram till och även en

djupdykning i olika ledaregenskaper och vilken typ av kön de är synonymt med.

2.1 Påverkan av filmer

Som tidigare har konstaterats är det klarlagt att barn på ett eller annat sätt påverkas av filmer

de ser. Filmerna ger upphov till ett ramverk som innefattar hur man förstår och uppfattar

världen runt omkring sig, även kallat kognitiva scheman. Barnen lär sig genom att titta på

filmer, både i positiv och negativ bemärkelse. Film kan exempelvis hjälpa till med att lära

barn att räkna, läsa samt förstå sig på och tala språket. Det kan också påverka våra

föreställningar och värderingar. En del filmer framställer våldsamma scener eller porträtterar

karaktärer med aggressiva beteenden, som likväl påverkar tittaren. Att exponeras för våld och

aggression i ung ålder ökar risken för att i vuxen ålder visa på samma beteende. För en del

barn kan det också innebära en ökad rädsla och medvetenhet kring hemskheter i världen, där

barnet är fast besluten om att något ont kommer hända en själv. När det kommer till

gestaltandet av karaktärer behöver könsroller inte vara något som berörs explicit. Utifrån den

kontext som ges blir det emellertid tydligt att markanta skillnader görs mellan hur kvinnliga

och manliga karaktärer framställs, vilket leder till normbildning och förväntningar på hur

man som barn bör agera och känna utifrån sitt kön (Jennifer Harriger, hämtad 2022, Cronan

& Pritone, 2021). När det gäller vad barn ser på TV visar statistik att 75% av barnen föredrar

att se tecknade filmer, istället för filmer med verkliga människor (icke tecknade) (Sachdev,

2016). I en undersökning av Thompson och Zerbinos (1995) studerades i vilken omfattning

män respektive kvinnor porträtteras i tecknade filmer. Studien inkluderade 41 serier och totalt

175 avsnitt. Resultatet visar på att manliga huvudkaraktärer syns oftare än kvinnliga

huvudkaraktärer. Ungefär en tredjedel mer av huvudkaraktärerna utgjordes av manliga

skådespelare. Om man dessutom ser till de övriga karaktärerna i de olika avsnitten är männen

även där överrepresenterade med upp till en femtedel. Värt att poängtera är emellertid att

studien gjordes 1995 och att representationen i film och serier numera kan se annorlunda ut.
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Författarna belyser att det vid tiden för studien hade skett många förändringar i representation

i jämförelse med bara 15 år tidigare, varpå det går att anta att representationen idag, 27 år

efter nämnd studie, också kan se förhållandevis annorlunda ut. Detta är någonting även

Streicher (1974) håller med om. Streicher skrev att kvinnor generellt är mindre i antal i de

tecknade filmerna. Med det menar hon att kvinnor inte visas lika mycket som männen, och

inte heller har ledarrollen lika ofta. Hon tillägger också att kvinnor oftare karaktäriseras som

djur i tecknade filmerna.

2.2 Genus

Scott (1986) har fem punkter inom genus där hon beskriver vad kvinnoforskning kommit

fram till, där de alla är olika definitioner av genus. De fem är:

1. Genus som process utgör sociala relationer som grundar sig i skillnader mellan könen

2. Begreppet genus startar en process av symboltolkning

3. Genus förekommer inom institutioner och organisationer

4. Skapandet av enskilda och kollektiva identiteter genom genus

5. Genus används huvudsakligen som ett sätt att göra maktrelationer begripliga.

Hirdman (1988) talar om genus som ett system med ordning, struktur och betydelse. Genus är

socialt skapat och skiljer kultur från biologi. Strukturen i genus påverkar ordning, som

exempelvis ekonomiska och sociala.

Genus ses också som ett skapande av institutioner och praktiker. Hirdman skriver även om

två logiker:

● Dikotomi: som menar att kvinnligt och manligt ska hållas isär. Dessa är varandras

motsatser och borde inte blandas.

● Hierarki: det är mannen som är normen och är den som är “människan”. Kvinnan står

under mannen i hierarkin, mannen utgör det som är normen.

Det finns dock forskning som hävdar annorlunda. Hyde (2005) menar att det inte finns någon

skillnad mellan könen. Hon påstår istället att de skillnader som kan påvisas beror på

kontexten studierna mätte skillnaderna mellan könen i. I Hydes studier som var designade för

att avlägsna stereotyper från ekvationen visade det sig att könsroller och den sociala
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kontexten spelar stor roll in i den undersökta personens handlingar. Hyde hävdar att om de

undersökta fick information om att deras kön inte skulle identifieras, visade de inga

könsstereotyper, Det var snarare så att de visade lite av det omvända; kvinnor visade upp mer

aggressivitet än männen.

2.2.1 Dikotomi

Begreppet dikotomi innebär en uppdelning av en helhet (SAOB, 1912), detta kan

exemplifieras genom en uppdelning av kön till kvinnligt respektive manligt kön. Dikotomin

kan sägas utgöra grunden för överordningen av mannen och underordningen av kvinnan.

Uppdelningen av könen stödjer sig av såväl psykisk som fysisk särhållning. Det är genom

denna isärhållning och uppdelning av könen som individer vägleds till att skapa mening.

Detta formar sedan maktstrukturer mellan könen, och anledningen till detta är att dikotomin

stödjer sig i grunden till att mannen ses som positiv och kvinnan som negativ (Hirdman,

1988).

Vidare belyser Scott (1986) skillnader mellan könen. Författaren menar att genus som process

konstituerar sociala relationer med grunden i skillnaderna mellan könen. Hirdman (1988)

visar även att barn föds in i en kultur där genus beskriver vad som är kvinnligt och manligt,

att kulturen de föds i visar olikheter mellan könen. Studien påvisar även de oskrivna regler

som finns mellan kvinnor och män. Oskrivna regler är en uppfattning om hur man ska bemöta

varandra. En del av alla dessa regler är hur man ska bemöta varandra man mot kvinna. I dessa

regler ingår bland annat vilken typ av arbete man bör ha, vem som ska skriva först i

dejtingsammanhang och vissa uttryck beroende på vilket genus man tillhör.

2.2.2 Hierarki

Scott (1986) konstaterar relationen till makt som finns inom genushierarkin, att genus utgör

en del av de sociala relationer som grundas i skillnaderna mellan könen. Även Hirdman

(1998) belyser makt och dess strukturer inom den hierarkiska ordningen inom genus, mellan

män och kvinnor. Maktstrukturerna bildas på flera nivåer: kulturell överlagring, social

integration och socialisering. Processen förklaras på följande vis: kulturell överlagring

förklaras som en tankefigur som förekommer i historien och kulturen kring kön. Social

integration är den nivå som utgör den sociala integrationen mellan könen, exempelvis

arbetsfördelningen. Den sista och tredje nivån är socialisering. Socialisering handlar om vad
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som lärs in direkt och förs vidare i samhället, exempel på detta kan vara könsnormer. I

processen med de tre nivåerna är kvinnorna också med i skapandet, och tillhör samma

system. Fast de anses ha en sämre social status än männen.

2.3 Ledarskap

Detta avsnitt kommer behandla forskning som visar på att det går att urskilja skillnader

mellan kvinnligt och manligt ledarskap, och vad detta kan bero på.

Det finns väldigt många olika definitioner på ledarskap, men Bergengren listar några. Hon

skriver bland annat att ledarskap är: ”Konsten att få andra att göra det man själv är övertygad

om bör göras”, samt ”Den process genom vilken en person påverkar andra att nå uppställda

mål”, och ”en påverkansprocess som syftar till att få andra människor att agera frivilligt (och

helst engagerat) för att nå vissa mål (Bergengren, 2003, s.17).”

Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) har i en studie utgått från

ledarskapsstilarna transformerande, transaktionellt och laissez-faire (låt gå) ledarskap. De

kom då fram till slutsatsen att kvinnliga ledare hade en mer transformell ledarstil än män. De

såg att kvinnor uppmuntrade och stöttade de underställda i en större utsträckning männen.

Kvinnor använde sig av en mer demokratisk och medverkande ledarstil medan männen

föredrog att använda sig av en ledarstil som grundas mer på styrande och auktoritet. Detta

kan förklaras med Göranssons (2006) slutsats om att manligt ledarskap till stor del handlar

om dominans och aggressivitet medan ledarskapet hos kvinnor till stor del handlar om

känslor, kommunikation och lyhördhet. Hasan och Othman (2013) utvecklar skillnaden

mellan manligt och kvinnligt ledarskap ytterligare genom att konstatera att kvinnor betraktas

ha bättre samarbetsförmåga än män, samt att deras ledarskapsstil anses vara mer effektiv och

slagkraftig i situationer där kvinnorna inte befinner sig i en större hierarki. Cundiff & Vescio

(2016) berättar att uppfattningar om kvinnliga ledaregenskaper uppfattas passa bättre med

vissa ledningssituationer, till exempel om målet är att upprätthålla och bevara positiva

relationer anses kvinnlig ledarskapsstil mer fördelaktigt.Bergengren (2003) utvecklar ämnet

mer genom att hävda att kvinnor har större fokus på nära relationer och män är i större behov

av status än kvinnor. Författaren menar att det inte är fallet för kvinnor utan de väljer att vara

mer passiva och därmed inte sticka ut och smälta in i mängden. Författaren hävdar även att

kvinnor tänker igenom val de gör i större utsträckning än män som tar beslut utan att tänka på

konsekvenserna.
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Det finns stereotypiska perspektiv om att kvinnor associeras med att inte ha duglighet nog att

vara i en ledarroll. Eagly & Karau (2002) berättar att synen på kvinnliga ledare som

opassande leder till två typer av fördomar. En av fördomarna är att kvinnor inte är

kvalificerade nog att vara ledare, den andra fördomen är att om kraven för att fylla en

ledarroll sker av en kvinna kommer det i vilket fall vara mindre fördelaktigt. Alvesson &

Billing (1989) skriver om fördomar att män fokuserar mer på att prestera, har bättre

självförtroende och att de ses som mer känslomässigt stabila och smartare än kvinnor. Detta

har resulterat i en stereotyp att en ledare behöver vara av manlig karaktär för att vara lyckad.

Enligt Conradson och Rundqvist (1997) kommer ordet kvinnligt ledarskap från deras

ledarskapsstil som är mer mild och eftergiven. Detta sägs vara ett resultat av att kvinnliga

ledare har svårt att skilja sitt privatliv där de tar på sig rollen som omhändertagande moder

med hur de beter sig på arbetet. Wahl (1999) föreslår en något annorlunda förklaringsmodell

där bilden av kvinnligt ledarskap som mjukt är ett resultat av att man historiskt sett förknippat

maktpositioner med män. Detta har lett till att man även idag associerar ledarpositioner med

manlighet, vilket följaktligen gör att de egenskaper som inte ses som manliga automatiskt blir

kvinnlig ledarskapsstil.

Allt detta gör det väldigt intressant att just se om det finns skillnader mellan hur manliga och

kvinnliga ledarkaraktärer framställs i Disneyfilmer riktade till barn, och om det går att

urskilja någon skillnad i ledarskapsstilar inom samma kön beroende på när filmen är gjord.

2.4 Kunskapslucka

Det är konstaterat att det finns forskning som berör hur genus framställs i filmer och hur barn

påverkas av sitt filmtittande även i vuxen ålder. Även vad gäller ledarskap finns ett stort

forskningsfält som inkluderar studier kring vilken typ av ledarskap som används beroende på

vilket kön individen tillhör. Däremot saknas forskning om hur ledarskap framställs i filmer

överhuvudtaget, och det finns heller ingen forskning om genus kopplat till ledarskap i filmer.

Denna uppsats avser att täcka delar av den kunskapsluckan - hur genus och ledarskap

framställs i filmer i allmänhet samt hur det framställs i Disneyfilmer i synnerhet, då det är det

bolag med störst räckvidd, eftersom deras filmer är störst (Navarro, 2022).
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3. Teoretisk Ramverk

Följande del av uppsatsen kommer redogöra för uppsatsens teoretiska ramverk. Detta för att

skapa grundläggande förståelse för det sociologiska perspektivet på ledarskap och genus för

att sedan ge möjlighet att i senare kapitel ge förståelse för ledarskap och genus i Disneyfilmer

utifrån variablerna dominant, konsekvenstänk, demokratisk och behov av hög status.

Variabeln demokratisk ledarstil kommer från Eagly, Johansen och Tengen (2003) som belyser

att kvinnor använder sig av en mer demokratisk ledarstil än män. Nästa variabel, dominans

kommer från Göransson (2006), som skriver att ledarskapet hos män utgörs till stor del av

dominans. De två sista variablerna, konsekvenstänk och behov av status kommer från

Bergengren (2003), som talar om att män har ett större behov av status än kvinnor.

Författaren menar att kvinnor inte vill sticka ut utan hellre smälter in som en i mängden. Män

fattar i större omfattning beslut utan att tänka på konsekvenserna, medan kvinnor oftast tar

mer hänsyn till sin omgivning. Teorierna och de nämnda variablerna syftar till att vidga

bredden på underlaget för uppsatsen för att således ge upphov till en desto vidare analys som

inkluderar alla nämnda aspekter.

3.1 Traditionella Könsroller

Könsroller är roller som kvinnor och män förväntas efterfölja baserat på deras kön. I

västerländska samhällen har det traditionellt varit förstått att kvinnan i större utsträckning är

mer vårdande och tröstande än män (Blackstone, 2003, s. 335-339). Baserat på denna

traditionella syn har den kvinnliga könsrollen sett att kvinnor ska handla på ett vårdande och

tröstande vis. För att handla på detta vårdande och tröstande vis som förväntats av kvinnor

har det traditionellt setts att kvinnor vårdar familjen, detta gjordes genom att på heltid arbeta

med att vårda hemmet och inte ta ett arbete utanför hemmet. Den traditionella manliga

könsrollen å andra sidan, där förväntas männen vara ledare. Baserat på denna traditionella

syn av den manliga könsrollen ska männen vara ledargestalten och överhuvud av familjen

och hushållet. Som ledargestalt ska de förse hushållet finansiellt och sköta alla stora viktiga

beslut för familjen. För att ha möjlighet att förse familjen ekonomiskt behöver mannen arbeta

utanför hemmet. I början på 2000-talet finns det spår av de traditionella könsrollerna kvar på

arbetsplatsen, kvinnor förväntas arbeta som sekreterare och männen som chefer. Männen ses
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även som mer målinriktade och ambitiösa än kvinnorna i deras arbete där kvinnorna i

jämförelsevis anses fokusera och bry sig mer om deras relationer till medarbetarna på

arbetsplatsen. Fondas (1997, s. 260) hävdar att följande egenskaper är kvinnliga: empati,

hjälpsamhet, omtänksam, vårdande, att lägga vikt på uppmärksamhet för andra. Kvinnor är

även accepterande,  nära till sig själv och sina känslor, bryr sig om gruppen och inte sig

själva, stabila samt att de föredrar öppna relationer istället för hierarkiska. Manliga

egenskaper å andra sidan är lite av en motsats, de föredrar hierarki, är själviska och lägger sig

själva före gruppen, de vill ha dominans, bestämdhet, kontroll och leda. De ignorerar känslor,

struntar i om de sårar en annan för att lyckas och att få ses som en hjälte, få status för

avklarade uppgifter ett mål.

Dessa traditionella könsroller går sedan i arv ner till barnen där även barnen blir tilldelade

traditionella egenskaper som de förväntas att upprätthålla. Bland barnen förväntas tjejer vara

hjälpsamma, vårdande, följa regler och passiva när killar jämförelsevis förväntas leda, ha ett

dominant beteende och vara aggressiva (Davis, 2003).

3.2 Traditionellt Ledarskap

I det traditionella ledarskapet återfinns den traditionella synen på mannens könsroll.  Som

tidigare tagits upp i denna uppsats ses mannen som den som ska leda familjen, han förväntas

vara ledaren på arbetsplatsen och han anses även vara ledaren i könshierarkin. Den

traditionella manliga ledarstilen grundas i att ledaren har mer makt än de som arbetar under,

denna makt används för att styra, man använder en ledarstil som är väldigt kontrollerande och

som inte tillför andra tankar än ledarens i hur det bör gå till. Ledaren kontrollerar och

bestämmer över de underordnade och använder ett ledarskap där transaktioner med de

underordnade sker, där de får beröm och belönas för arbetet de utför. Samtidigt sker

bestraffningar om ett dåligt arbete har utförts eller om arbetet inte har skett som ledaren

bestämt.(Rosener, Kap 3, 1990) Chapter 3 Ways Women Lead Judy B. Rosener Leadership,

gender & organisation

Carlzon s.23 (1985) skriver i sin bok Riv pyramiderna! att kvinnor som finns i

ledarskapspositioner tvingas att imitera och likna det manliga beteendet och den traditionella

ledarskapsstilen för att nå framgång.
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3.3 Den nya Ledarstilen

Där den gamla traditionella ledarstilen handlade om hierarki, makt och maskulinitet handlar

den nya ledarstilen om femininitet. Den nya typen av ledare ska vara en person med

egenskaper som är närmare det som brukar kallas för kvinnligt. Dessa egenskaper är kopplat

till en ledare som är en känslostark pedagog, som inspirerar de runtomkring och skapar en bra

miljö. Att dessa ledaregenskaper efterfrågas ökar inte bara möjligheterna för kvinnor att nå

framgångar och ledarpositioner, utan även männen som anses ha så kallade kvinnliga

egenskaper. Han skriver även att kvinnor i denna nya ledarstil inte gör sig bra i att försöka

använda sig av manliga ledaregenskaper och männen bör anamma kvinnligt beteende

(Carlzon, 1985. S127-130). I boken The new leaders (Goleman, 2002. s2-8, 58-73) talar han

genomgående hur viktigt det är att den nya ledaren är i kontakt med sina känslor, genom att

ledaren är i kontakt med sina känslor kan ledaren även få människorna runt omkring

känslomässigt engagerade, lyckas ledaren inte få med sig medarbetarna känslomässigt

kommer uppgiften inte att lyckas. När det skrivs om känslor skrivs det även om att ledaren

behöver ha självinsikt och integritet. Ledaren är i behov av att kunna förklara hur

medarbetarnas arbete är betydelsefullt och varför, ledaren är också i behov att följa den kultur

och värderingar som finns för att arbetarna ska se denne som genuin.
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4. Metod

4.1 Datainsamlingsmetod

Jag har i min studie valt att analysera och dokumentera Disneys tecknade klassiker för att ha

möjlighet att svara på mina frågeställningar Hur skiljer sig framställda ledaregenskaper i

kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer i Disneyfilmer? och Hur porträtteras

ledaregenskaper hos huvudkaraktärer i Disneyfilmer från 1900-talet i jämförelse med

2000-talet? Dessa frågeställningar är intressanta att undersöka då det inte finns någon tidigare

forskning om ledare och dess egenskaper i barnfilmer eller Disneyfilmer. Forskning innan

2000-talet visar även på att det i tecknade filmer är en högre andel män än kvinnor som

huvudkaraktär (Streicher, 1974), intressant att se hur det har ändrats i nutid. Jag har använt

mig av en kvantitativ studie som grundar sig i bildbaserad forskning. Anledningen till att jag

valt kvantitativ metod är för att materialet jag har använt kommer resultera i ett resultat

baserat på antal och vilka. Patel & Davidsson (2003) skriver att en kvantitativ studie är ett

forskningssätt som fokuserar på statistiska analysmetoder, mätningar där resultatet av data är

i form av siffror och tolkning av siffrorna utifrån det teoretiska ramverket.
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4.2 Val av data

Jag har valt att skapa en egen databas, då det ej finns någon tidigare databas med

ledaregenskaper i kopplat till barnfilmer eller Disney. Till databasen har jag valt variablerna

Ålder, Icke Mänsklig/Människa, Före/Efter 2000, Kön, Demokratisk Ledning, Behov av

Status, Konsekvenstänk och Dominant. Ålder syftar på när filmen är släppt och ej ålder på

huvudpersonen, ålder används för att se om filmen är släppt före eller efter 2000-talet, men

kan även användas för att se årtal för att göra en djupare undersökning över varje film. Varför

jag valde variabeln Icke Mänsklig/Människa grundas i forskningen Streicher (1974)

publicerat där hon nämner att kvinnor oftare framställs som djur i tecknade filmer än män.

Variabeln Före/Efter 2000 är intressant för att majoriteten av forskningen jag funnit som talar

om traditionellt ledarskap är publicerat före 2000-talet och den publicerade forskningen som

talar om den nya typen av ledarskap är från sent 90-tal och under 2000-talet. Därför är det

intressant att se om det även avspeglas i Disneys filmer. Variabeln kön talar ganska mycket

för sig själv, jag är i behov av den variabeln för att ha möjlighet att se och mäta de skillnader

som skett i framställandet av kön både för sig självt men även i samband med de andra

variablerna jag valt ut och därefter analysera det resultatet. Varför jag valde ut just dessa fyra

ledaregenskaper är för att dessa kommer från flera olika publiceringar och från flera olika

forskare. Genom att göra på detta vis hoppas jag få bredast möjliga bild under det tidsspann

vi har över just ledarskap. Vilka forskare det är har jag tagit upp under mitt Teoretiska

Ramverk men även djupare i delen Tidigare Forskning, 2.3 Ledarskap, men för att snabbt

sammanfatta skriver Göransson (2006) att mäns ledarskap karaktäriseras med dominans och

aggressivitet, Bergengren (2003) skriver att män har större behov av status och att kvinnor tar

mer hänsyn till sin omgivning, har mer konsekvenstänk och är mer samarbetsinriktade. Eagly,

Johansen och Tengen (2003) skriver att kvinnor har en mer demokratisk ledarstil än män.

Ledaregenskaperna demokratisk och konsekvenstänk klassas därmed som kvinnliga

egenskaper medan dominant och behov av status klassas som manliga ledaregenskaper. På

varje egenskap finns endast alternativen Ja eller Nej, det är inte någon skala.

Datan jag använt mig av i min databas är insamlad genom att jag sett på alla Disneyklassiker

och analyserat och noterat de egenskaperna jag noterat i ett Exceldokument, därefter förde jag

över datan till SPSS för att där ha möjlighet att göra mer avancerade beräkningar och

analyser. Jag kommer använda mig av deskriptiv och regressionsanalys.
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Jag har valt att titta på alla de Disneyklassiker som finns enligt listan på Wikipedia

(Wikipedia, 2022). Klassiker klassas oftast som någonting tidlöst och tilltalar i olika tider.

Disneyklassiker som term syftar på att filmerna är de mest påkostade och har skapats i

Disneys mest påkostade studio, Walt Disney Feature Animation. Det finns dock ett undantag

vilket är filmen Vilddjuren, den har tillverkats av en annan studio men klassas fortfarande

som Disney Klassiker (Wikipedia, 2022). Jag har valt att även lägga till Pixar filmerna som

finns i listan på samma sida på Wikipedia eftersom Disney 1997 skrev kontrakt med Pixar om

att producera fem filmer med varandra, sedan 2006 äger även Disney Pixar. Dock har jag valt

att ta bort Fantasia 2000, Make Mine Music, Fun and fancy free, Melody Time och The

Adventures of Ichabod and Mr Toad. Detta för att de antingen är musikaler eller är flera

kortfilmer i en och därmed inte räknas in som en animerad långfilm enligt den systematik jag

använt mig av vid skapandet av databasen. Det finns mycket sånger i alla Disneyklassiker,

dock betyder inte endast innehållet av sång att det är en musikal. Därför har jag utgått från att

om över 50% av den speltid jag ser på innehåller musik och sång anses det som en musikal.

Anledningen till varför jag valt att räkna bort kortfilmer är för att i dessa kortfilmer finns det

flera huvudpersoner eftersom flera kortfilmer slås ihop till en långfilm och därmed går det

inte att följa huvudpersonen under speltiden 30.00-60.00 minuter.

Totalt är det 80 filmer med i databasen varav 35 filmer från före 2000-talet och 45 filmer från

efter 2000-talet.

4.3 Avgränsning

Till uppsatsen och skapandet av min databas har jag valt att endast titta på de tecknade

klassiker som Disney och Pixar skapat. Anledningen till detta är för att deras tecknade filmer

är främst riktade till barn och deras icke tecknade filmer, så kallade ”live action” är riktade

mer mot vuxna. Det är även vilka ledaregenskaper Disney visar för barn jag tycker är

intressant att visa.

Vid valet av individ att analysera ledaregenskaper på har jag valt huvudpersonerna. Med

huvudperson menar jag den person eller individ filmen i majoritet handlar om. Exempelvis i

Mulan är huvudpersonen Mulan, i Atlantis är det Milo även fast kanske andra individer får

mer eller lika mycket fokus under den speltiden jag tittar på. Detta gör att jag systematisk

väljer individen Disney har valt att lägga fokus på vid skapandet av filmen istället för att själv

försöka göra min egen tolkning av vem som är ledare, därmed kan jag lägga fokus på att
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endast analysera och titta efter ledaregenskaperna och inte behöva lägga fokus på att

systematiskt hitta en ledare och komma på ett sätt att välja ut ledaren på.

På grund av tidsspannet vi har till uppsatsen har jag behövt titta på varje film i speltiden

mellan 30:00 och 60:00 minuter för att ha möjlighet att se alla klassiska tecknade filmer. Att

titta på filmerna i detta tidsspann gör även att man får en bild av hur ledarna är vid filmens

epicentrum, det kommer dock finnas filmer där huvudpersonen innan detta tidsspann visar

andra ledaregenskaper som hade påverkat analysen annorlunda, men eftersom det kommer

finnas filmer där huvudpersonen uppvisar andra ledaregenskaper efter tidsspannet kommer de

antagligen ta ut varandra i slutändan.

Jag har även valt att endast se de klassiska filmerna på grund av att Disney i skapandet av

väldigt många filmer har skapat många kortfilmer, musikaler eller längre filmer med många

kortfilmer i sig. Filmer som gör det väldigt svårt att hitta en huvudperson i den speltiden jag

har valt ut och inte hade gett en godkänd systematisk grund i analysen och kodningen av

filmerna.

4.4 Operationalisering

Jag kommer använda mig av flera ledaregenskaper som skiljer sig mellan man och kvinna.

Anledningen till det är för att kunna göra en mer givande analys med hjälp av dessa variabler

då de kommer tillföra ett djup. Ledaregenskaperna som jag använt är: Demokratisk ledning ,

Behov av status, Konsekvenstänk och Dominant. Av dessa är demokratisk ledning och

konsekvenstänk kvinnliga egenskaper hos ledare. Behov av status och dominant är

egenskaper som framträder mer hos män. Vill även belysa att huvudpersonen i fråga kan ha

flera ledaregenskaper. Anledningen till detta är för att hade huvudpersonen haft möjlighet att

endast ha en egenskap hade kodningen och val av egenskap blivit mycket svårare. Med en

svårare kodning och möjlighet att kodningen blir annorlunda om en annan person än jag själv

hade kodat, hade det resulterat i längre reliabilitet.
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Efter test av de olika variablernas operationalisering i en grupp bestående av fyra studenter i

kursen kom jag fram till att jag behöver specificera och avgränsa operationaliseringen av

variablerna ytterligare.

Operationaliseringen av variablerna efter specificeringen är följande:

4.4.1 Demokratisk ledning: Ledaren i filmen lägger vikt på att få med individerna runt

omkring ledaren i besluten som tas, uppmuntrar till input av individerna runt omkring, stöttar

i valen de gör.  Går inte enbart efter sitt eget bästa utan försöker att göra alla i gruppen nöjda.

Till skillnad från konsekvenstänk gäller demokratisk ledning endast i nutid. Det gäller inte

konsekvenser som kan ske längre fram i tiden på grund av besluten som tas demokratiskt.

Exempelvis Kenai i Björnbröder som tänker på de andra i gruppen, att både älgarna och

”lillebror” björn ska överleva och må bra.

Ett annat exempel är i Ratatouille där råttan Remy samarbetar med Alfredo för att laga den

bästa maten.

4.4.2 Behov av status: Ledaren försöker visa upp sig för att visa vad hen står för,

individen vill uppnå en högre status för att markera sin ställning och därmed sticka ut från

mängden (tex Hercules när han besegrade demoner och monster för att bli älskad av folket

och bli en gud). Individen vill ha status för att komma ut från ett dåligt ställt läge, kan tex

vara att individen är svag och spinkig och vill bli starkare och få status för att visa upp sig

eller kunna stoppa hot som kommer. (Som Lilla Kycklingen som hela tiden inte blir trodd av

invånarna i staden och blir till åtlöje och retad för hans påståenden, men är i behov av status

för att kunna bli trodd och kunna varna befolkningen). I den här uppsatsen handlar det om en

ledarroll, därför gäller det status i relation till andra och inte hur man själv ser på sig själv.

Det gäller även den sociala bilden av huvudpersonen, att man vill ses som en ond person när

man är ond, eller en god person som har ett rykte att vara elak vill få status som snäll. Tex

Elsa i Frost som har rykte att vara farlig med sin ismagi rymmer iväg och lär sig hantera

magin och vill ändra bilden befolkningen har av henne, att hon istället är god.
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4.4.3 Konsekvenstänk:

Huvudpersonen tänker igenom valen som görs, kan tänka vilka som påverkas av valet, både

på samhällsnivå, individnivå eller universell nivå. Jag utgår från att samhällsnivå är samhället

runt omkring individen medan universell nivå är hela världen. Huvudpersonen tänker även

hur individen själv kan påverkas eller förändras av valet. Valen som görs kan gälla

konsekvenser för nutid men framförallt gäller det val som påverkar längre fram i tiden. Till

skillnad från behov av status gäller konsekvenstänk mycket mer, inte bara status av individen

utan även tex liv och död konsekvenser för individ eller ödeläggelse av samhälle eller

universum. Tex i filmen Mulan där Mulan galopperar i hög fart ensam mot hunnernas general

och deras arme. Utan en tanke på att om armén skulle anfalla hade hon varit i väldigt

numerärt underläge och därmed också förlorat. Genom att förlora hade hon antingen dött eller

blivit en fånge, utan Mulan är även hennes egna armé, Kinas arme i underläge och har större

chans att förlora striden.

4.4.4 Dominant:

Huvudpersonen tar täten, bestämmer hur saker ska göras, tänker i första hand att det är deras

väg framåt som är rätt. Till exempel råttan Remy i Ratatouille där han känner att hans enda

väg att kunna visa att han kan laga god mat är genom att styra Alfredo som inte är så duktig

på att laga mat. Där det är Remy som styr allt, hur han hackar, går rör sig och vad för

ingredienser i maten.

4.5 Reliabilitet

För att se hur reliabla mina variabler är har jag testat mina operationaliseringar av mina

variabler på mina klasskamrater. Vid testet fick de välja ja eller nej på mina fyra variabler

(ledaregenskaper) på fyra filmer och allas resultat jämfördes. Vid jämförelsetillfället kom det

fram att min dåvarande operationalisering gjorde att skiljaktigheter i svaren framkom. Efter

det kom jag fram till vad jag ytterligare behövde lägga till och avgränsa i operationaliseringen
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för att så tydligt som möjligt beskriva vad varje egenskap betyder vid bedömning av filmerna.

Testet gjordes om med andra personer och vid detta tillfälle stämde alla svar överens med

mina egna. Eftersom jag har valt att huvudpersonerna kan ha flera av de olika

ledaregenskaperna är det lättare att få samma resultat varje gång eftersom man slipper stå i ett

vägval där man behöver välja det ena eller det andra alternativet. Detta tror jag ökar

reliabiliteten.

4.6 Validitet

Validiteten i undersökningen garanteras på samma vis som reliabiliteten. Genom att jag testat

mina operationaliseringar på andra personer ett par gånger och ändrat och finputsat

operationaliseringen och utefter det mäter den nu det jag vill mäta. Därmed har validiteten

ökat. Att jag tittar på filmerna mellan 30 och 60 minuters speltid kommer troligtvis inte att

påverka resultatet i slutändan. I vissa filmer kommer huvudpersonens egenskaper att ändras

efter de 60 minuterna och i vissa filmer kommer de ändras innan de 30 minuterna vilket

troligtvis kommer resultera i att de tar ut varandra.

4.7 Etiska överväganden

Gällande etiska övervägande har jag följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. De skriver att

det finns fyra huvudkrav, kraven är: Informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kortfattat innebär informationskravet att jag ska

informera de som lämnat uppgifter och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet.

Med samtyckeskravet menas att jag behöver få samtycke av uppgiftslämnare och

undersökningsdeltagare, de kan välja att avbryta sin medverkan i undersökningen utan

negativa följder. Konfidentialitetskravet syftar på alla i undersökningen skall ges största
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möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras på ett vis så att det ej går att

identifiera och obehöriga kan ta del av det. Sist, nyttjandekravet menar att uppgifter

insamlade om enskilda personer får endast användas för mitt ändamål med forskningen.

Eftersom jag har byggt upp min egen databas utan att andra har lämnat uppgifter till studien,

den enda yttre påverkan har kommit från mina klasskamrater vid testandet av min

operationalisering har jag ej brutit mot Informations- eller samtyckeskravet. Gällande

konfidalitetskravet skulle det gå att argumentera att det går att hitta de som varit med i

tillverkandet av filmerna, men eftersom Disney är ett enormt bolag och det finns väldigt

många som är med i tillverkandet av filmerna finns det ej möjlighet att veta vem som skapat

specifika scener i filmer. All forskning för denna studie har endast och kommer endast

användas för forskningsändamål, därmed har även nyttjandekravet följts.
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5. Resultat och Analys

I detta kapitel av uppsatsen kommer jag att redovisa resultatet av min insamlade data, detta

med en efterföljande analys. Inledningsvis kommer jag presentera mina variabler väldigt

enkelt med hjälp av deskriptiv statistik. Detta för att ge en bild och översikt över hur

fördelningen är i materialet jag fått fram och därmed göra det lättare att förstå analysen.

Deskriptiva analysen kommer att användas för att hjälpa mig svara på mina frågeställningar:

Hur skiljer sig framställda ledaregenskaper i kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer i

Disneyfilmer? och Hur porträtteras ledaregenskaper hos huvudkaraktärer i Disneyfilmer

från 1900-talet i jämförelse med 2000-talet?. Den deskriptiva analysen kommer främst att

hjälpa mig svara på den första frågeställningen Hur skiljer sig framställda ledaregenskaper i

kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer i Disneyfilmer?, detta för att se fördelningen

av ledaregenskaper mellan mina oberoende variabler. Det kommer även att skapa grunden till

min regressionsanalys, regressionsanalysen ger mig möjlighet att se och förklara sambanden

mellan de variabler jag har. Med hjälp av detta kommer jag använda regressionsanalysen till

att svara och diskutera min andra frågeställning, Hur porträtteras ledaregenskaper hos

huvudkaraktärer i Disneyfilmer från 1900-talet i jämförelse med 2000-talet? Denna analys

kommer att fortgå efter den deskriptiva analysen.

5.1 Presentation av filmerna

Eftersom jag har använt mig av alla Disneyklassiker hade det tagit upp alldeles för mycket av

uppsatsens fokus om jag skrivit ut en presentation av alla filmerna, därför har jag valt ett litet

urval av klassikerna vilket jag kommer beskriva under detta kapitel. En lista på alla filmer

som är med i databasen finns i ett appendix i slutet av uppsatsen.

Snövit: En ond drottning är avundsjuk på Snövit och försöker döda henne, Snövit flyr och

stöter på sju små dvärgar där hon söker skydd i deras stuga. Dvärgarna och Snövit skapar

sedan ett äventyr tillsammans.
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Björnbröder: Här får man följa Kenai, en människa som blir förtrollad av norrskenet och

förvandlas till en björn. Han får då upptäcka världen ur ett nytt perspektiv, i denna nya värld

hittar han en björnunge som heter Koda. Kenai och Koda hamnar i flera äventyr samtidigt

som de blir jagade av Kenais före detta vänner, människorna.

Wall-E: Människan förgiftar jorden med nedskräpning och utsläpp. Det blir så pass illa att de

tvingas lämna jorden och bo i ett rymdskepp tills de hittar en annan beboelig planet eller tills

jorden går att bo på igen. Det är här Wall-E kommer in i bilden, han är en robot vars uppgift

är att städa upp allt skräp som finns på jorden och samtidigt leta efter ett tecken på bördig

jord. Hundratals år senare när jorden är bortglömd hittar Wall-E en planta som börjat växa

och det är då han hittar ett nytt syfte med sin existens.

Röd: Filmen handlar om en 13-årig tjej vid namn Mei Lee. Hon har en mamma som är

väldigt sträng och hon står hela tiden i kvalet mellan att hjälpa sin mamma och tonårs-kaoset.

Dock finns det en förbannelse över deras familj, att när kvinnorna i familjen kommit in i

puberteten förvandlas de till en stor röd panda när de blir uppspelta eller arga. Mei Lee vet ej

om denna förbannelse så man får följa henne i vardagspaniken där hon behöver gömma

pandan både för sina vänner och familj.

Av alla de 80 filmer är i princip alla olika historier och olika karaktärer (undantag efterföljare,

exempelvis Toy Story 1-4). Detta medför en stor varians i miljöer där ledaregenskaper och

genus kan visas, vilket jag tycker gör resultatet ännu mer intressant, att se likheterna i

olikheterna.

5.2 Deskriptiv analys

Det är i denna delen jag kommer att se vad för resultat mina variabler har var för sig, hur ofta

de olika ledaregenskaperna visar sig hos huvudpersoner i filmerna, hur stor andel som är män

kontra kvinnor, om de är mänskliga eller ej och hur stor andel av filmerna som släppts före

eller efter 2000. Väldigt enkla resultat som ger mig väldigt mycket och nyttig information.

Här kan jag även se glimtar av vilka regressioner som kan ge starka eller svaga samband.

Alla typer av samband, vare sig om de är svaga eller starka är dock intressanta för

forskningen och denna uppsatsen då de båda bidrar till en förståelse av frågorna och

analysen. Sambanden går dock endast att spekulera kring, utan det är först när jag senare

använder variablerna i en regressionsanalys jag kan se om sambandet är signifikant. Detta då
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regressionsanalysens främsta funktion är att förklara samband mellan variabler, den förklarar

hur stor del av variationen i variabel X kan förklaras av variabel Y. (Djurfeldt et.al, 2018)

Resultaten från den deskriptiva analysen visas i korstabeller där visar medelvärdet av mina

variabler. Eftersom alla mina variabler är antingen 1 eller 0, ja eller nej, alltså endast två val

per variabel visar medelvärdet hur mycket åt något av svaren lutar åt och därmed se hur stor

andel som finns i resultatet.

Tabell 1: Deskriptiv

Medelvärde

Beroende variabler

Demokratisk 0,53

Behov av status 0,51

Konsekvenstänk 0,33

Dominant 0,65

Oberoende variabler

Kön (1=kvinna 0=man) 0,31

Mänsklig/Icke mänsklig
(1=Mänsklig 0=Icke

0,44

Före/Efter 2000
(1=Före 0=Efter)

0,43

Totalt antal män 55

Totalt antal kvinnor 25

Totalt antal filmer 80

Enkel översikt för variablerna i studien

Vid analysen av tabell 1 kan vi se att över hälften av alla huvudpersoner i filmerna visar på

demokratisk ledaregenskap, detta är väldigt intressant, för om man ser på andelen män mot

kvinnor i samma tabell kan vi se att det är över dubbelt så många män än kvinnor i

huvudrollen i filmerna. Detta resultat stämmer överens med Thompson och Zerbinos (1995)

undersökning som visar på att manliga karaktärer oftare innehar huvudrollen i tecknade
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filmer än kvinnor. Återgår vi till den intressanta informationen om att över hälften av

huvudpersonerna visar på demokratiskt ledarskap finns det forskning som säger motsatsen.

Det är den ledarskap Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) talar om, detta då de

skriver att kvinnor använder sig av en demokratisk ledarstil medan männen använder sig av

en ledarstil som består av styrande och auktoritet. Någonting även Göransson (2006) kan

instämma med, som nämner att ledarskap hos kvinnor handlar om kommunikation, Hasan &

Othman (2013) som skriver att kvinnor betraktas visa på bättre samarbetsförmåga. Men för

att se om det verkligen stämmer att demokratisk ledarstil finns på flera av männen i

Disneyfilmer behöver vi göra en till analys på antalet kvinnor och antalet män som innehar

den egenskapen, detta kan vi se i tabell 2. Där kan vi se att före 2000-talet besatt kvinnliga

huvudroller 47% demokratiska ledaregenskaper, medan efter 2000 besatt endast 32% samma

egenskap. Detta talar för att Disney har gått från de mer traditionella ledarstilarna och

könsrollerna i deras filmer där mannen sågs som fadersgestalten och i toppen av hierarkin,

där ledaregenskaper som dominant och behov av status visas, där kvinnan ska vara passiv,

demokratisk, visa och använda sina modersinstinkter men samtidigt ibland visa på manliga

egenskaper för att nå framgång till den moderna ledarstilen där det ska visas mer feminina

egenskaper som exempelvis demokrati och man ska lyssna på de runt omkring (Göransson,

2006) (Hassan & Othman, 2013) (Conradson & Rundquist, 1997). Detta visar dock att de

lever kvar i mellansteget mellan den traditionella och moderna ledarstilen då kvinnorna blir

mindre demokratiska och visar mer manliga ledaregenskaper. Detta är någonting som

forskare förr trodde innebar att om kvinnan betedde sig som en manlig ledare blev det mer

effektivt, någonting som inte går hand i hand med hur en ledare bör bete sig idag.

Nästa intressanta analys av tabell 1  är i variabeln dominant. Av alla ledaregenskaper jag har

med i undersökningen är den dominanta ledaregenskapen den egenskap som visar sig mest

hos huvudkaraktärerna i Disneyfilmerna. Som vi tidigare kartlagt finns det väldigt mycket

mer män än kvinnor i huvudrollen. Detta gör det väldigt intressant med egenskapen dominant

då som tidigare nämnts består större delen av mäns ledarskap av egenskaper som dominans

och aggressivitet (Göransson 2006). Detta verkar överensstämma med hur Disney målar upp

de manliga huvudrollerna i sina klassiska barnfilmer. En annan intressant del i detta kommer

när man tar in tabell 2 i bilden, där kan man se hur andelen dominanta huvudkaraktärer har

ökat med tiden, det är fler dominanta för båda könen, detta går precis som den demokratiska

egenskapen emot vad det moderna ledarskapen ska vara. Där mannen bör sluta vara dominant

och ta upp en mer feministisk ledarstil för att lyckas i det moderna samhället. (Carlzon, 1985)
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När vi redan är inne på spåret om hur dominanta män är i den dominanta ledaregenskapen

kan man även ta med behov av status, den egenskapen är den variabel där majoriteten är män,

andelen män som hittas i behov av status finns ej i någon annan av de egenskaper som är med

i undersökningen. En person som är i behov av status är i behov av andra människors respekt

och uppskattning, detta behovet ses som en manlig egenskap (Bergengren (2003) Eftersom

majoriteten är män i Disneyfilmer är det inte särskilt förvånande att behov av status är den

egenskap med största andelen män.

Talar vi dock om kvinnliga ledaregenskaper är konsekvenstänk den egenskap där när Disney

väl visar en egenskap på en kvinna är det konsekvenstänk som visas mest.  Den egenskap

som syns oftast hos kvinnor är dock dominant, den syns 17 gånger hos kvinnliga

ledarkaraktärer. Konsekvenstänk är dock den egenskap som visas minst av alla

ledaregenskaper och variabler (se tabell 1) Detta kan möjligtvis gå hand i hand med att

Disneyfilmerna har väldigt lite kvinnor i huvudrollen i jämförelse med män, detta för att om

det är lite kvinnor i huvudrollen i filmerna och Disney framställer de kvinnliga karaktärerna

med en traditionell ledarstil resulterar det i att de kvinnliga ledaregenskaperna inte kommer

att visas i lika stort omfång som de manliga. Vilket vi kan se att det inte gör i tabell 2. Det

som gör det hela komplicerat här är dock att om Disney hade använt sig av en traditionell

ledarstil på alla huvudkaraktärer hade båda de kvinnliga ledaregenskaperna varit det lägsta i

antal av de påvisade ledaregenskaperna och de manliga egenskaperna visat sig mer än

dubbelt så ofta på grund av att det större antalet män som huvudkaraktär. Detta visar sig dock

inte vara fallet då den manliga ledaregenskapen behov av status påvisas mindre än den

kvinnliga egenskapen demokratisk. Anledningen till varför det ser ut som det gör är väldigt

svårt att svara på då det kan vara flera anledningar, det kan vara att Disney förr hade den

traditionella ledarstilen på deras karaktärer och nu efter år 2000 har de börjat använda den

moderna ledarstilen. Det kan vara nästan vad som helst som påverkar, men för att se om det

finns ett samband med vilket årtal filmen är producerad behöver jag göra en regression, vilket

kommer tas upp i nästa kapitel.

När jag är inne på spåret med hur komplicerat det är att förstå sig på det bakomliggande med

att Disney har framställt män som huvudkaraktär i större delen av filmerna men att det inte

visar sig i alla variabler har vi variabeln om huvudkaraktären är människa eller icke

mänsklig. Enligt tidigare forskning visar sig kvinnor oftare som djur (alltså icke mänskliga) i

tecknade filmer (Streicher, 1974), någonting som inte stämmer in på Disneyklassikerna. I
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Disneyklassikerna är 82% av alla icke mänskliga huvudkaraktärer män, alltså bara 18% av

kvinnorna framställs som icke mänskliga huvudkaraktärer. Detta kan man tänka sig har

någonting med Thompson och Zerbinos (1995) och Streichers forskning som hävdar att män

oftare porträtteras som huvudkaraktär i tecknade filmer, vilket enligt denna undersökning

stämmer, men kollar vi på de mänskliga huvudkaraktärer framställs de nästan exakt lika ofta,

51% för männen mot 49% för kvinnorna. För att säkerställa att det inte har med att Streichers

forskning är från 1974 att göra undersökte jag hur stora andelar mellan könen det var som var

mänskliga före och efter 2000-talet. Då framkom det att det var i princip samma resultat, 55%

för kvinnor före 2000 och 45% för kvinnor efter 2000-talet vilket säger att kvinnor och män

när de framställs som människor framställs de lika ofta som huvudkaraktär.

Tabell 2: Deskriptiv analys

Före 2000 Efter 2000

Demokratisk 17 25

Behov av status 14 27

Konsekvenstänk 10 16

Dominant 20 32

Varav kvinnor

Demokratisk 8 (47%) 8 (32%)

Behov av status 3 (21%) 9 (33%)

Konsekvenstänk 5 (50%) 6 (37%)

Dominant 5 (25%) 12 (37%)

Analys av andel kvinnor före och efter millenniumskiftet
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5.3 Deskriptiv sammanfattning

Efter att ha analyserat de deskriptiva tabellerna står det snabbt klart att det finns både stora

skillnader i hur ofta de olika ledaregenskaperna framställs hos huvudkaraktärerna, men även

hur det skiljer sig i framställandet av könen. Jag kom in med tron att majoriteten av

huvudkaraktärerna skulle vara först och främst människor, men även att de skulle vara

kvinnor som exempelvis prinsessor med egenskaper som speglade den traditionella

kvinnorollen med passivitet och modersinstinkter (Blackstone, 2003) som sedan med åren

blivit mer att kvinnorna ska vara starka och självständiga.

5.4 Regressionsanalys

För att fortsätta och se om det finns några signifikanta samband mellan mina variabler

kommer jag nu använda mig av regressionsanalys. För att följa min ursprungliga hypotes: Att

ledaregenskaperna hos de kvinnliga huvudkaraktärerna har gått från att vara mer

traditionellt kvinnliga före 2000-talet till att bli mer traditionellt manliga efter det, och att

motsatt utveckling skett för de manliga huvudkaraktärerna kommer jag att att använda mig av

alla ledaregenskaper jag har i min databas, alltså demokratisk, behov av status,

konsekvenstänk och dominant och ställa de var för sig mot variabeln kvinna med

kontrollvariabeln efter 2000. Min hypotes inför varje regression blir då följande:

H0: Det finns inget samband mellan ledaregenskapen som påvisas hos den kvinnliga

huvudkaraktären och vilket millennium filmen är utgiven. H1: Det finns ett samband mellan

ledaregenskapen som påvisas hos den kvinnliga huvudkaraktären och vilket millenium filmen

är utgiven. Modellen för min regressionsanalys ser då ut såhär: Ledaregenskap(demokratisk,

behov av status, konsekvenstänk, dominant) = intercept + Kvinna + Efter 2000.

Anledningen till varför jag använder mig av kontrollvariabeln efter 2000 är för att se om

utgivningsår av Disneyfilmen påverkar hur ledaregenskaper porträtteras hos de kvinnliga

huvudkaraktärerna.

Tabell 3: Regressionsanalys

Demokratisk Behov av status Konsekvenstänk Dominant

Kvinna 0,17 0,12 0,17 0,12

Efter 2000 0,05 0,11 0,6 0,11

R² 0,26 0,32 0,31 0,14
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Sambanden mellan ledaregenskaperna och kön med efter 2000 som kontrollvariabel

Det första sambandet vi kan se är att alla egenskaper är positiva i samband med kvinna. Detta

betyder att om vi ökar variablerna för ledarskap med ett steg ökar även variabeln för kvinna,

dock ökar det olika mycket beroende på vilken ledaregenskap som variabeln kvinna sätts

mot. Detta är ihop med kontrollvariabeln efter 2000, vilket betyder att om filmen är utgiven

under 2000-talet ökar förekomsten av kvinnliga huvudkaraktärer som uppvisar de olika

ledaregenskaperna. Samtidigt som förekomsten av ledaregenskaper hos det kvinnliga könet

ökar under 2000-talet, minskar det även för det manliga könet i samma grad. Fokuserar man

på de kvinnliga egenskaperna demokratisk och konsekvenstänk för sig och behov av status

och dominant för sig kan man se att de kvinnliga egenskaperna ökar mer än de manliga

egenskaperna hos de kvinnliga huvudkaraktärerna. Detta visar på att även under 2000-talet

speglar alla de normer för ledare jag gick igenom i mitt teoretiska ramverk i del 3.0 kvar, att

männen visar på mer dominanta egenskaper och är i större behov utav status medan kvinnor

använder sig av en mer demokratisk ledarstil och tar hänsyn och tänker före sina val (Eagly

et.al, 2003) (Göransson, 2006) Bergengren (2003).

Nästa analys av regressionen är analysen av R²-värdet, R²-värdet mäter hur bra variationen i

den oberoende variabeln kan förklara variationen i den beroende variabeln. Exempelvis då

hur bra variationen i variabeln kön kan förklara variationen i demokratisk, där var resultatet

0,26 enligt tabell 3 vilket kan ses som att 26% av variabeln kön kan förklara variationen av

demokratisk. Alla ledaregenskapsvariabler ligger i spannet 0,26-0,32 förutom dominant som

ligger på 0,11. Alltså har kön ett lågt R²-värde vilket gör att kön som variabel inte kan

förklara variansen i dominant lika mycket som det kan i de andra egenskaperna. Det betyder

att det finns andra variabler som kan förklara variansen i dominant, variabler som jag ej har

med i min undersökning.

5.5 Signifikans

Signifikans visar hur tillförlitligt resultatet är, i detta fallet om hur tillförlitligt koefficienten

är, signifikansen är ett mått som tolkar hur sannolikt det är att en effekt som inte är noll av

den oberoende variabeln påverkar den beroende. Koefficienten är det resultat vi har på de två

översta raderna i tabell 3. Standardgränsvärdet är 0,05, om signifikansvärdet är under det

värdet kan man med 95% säkerhet fastställa att koefficienten inte är noll. Resultatet är då

statistiskt signifikant. Signifikansvärdet på kön+före/efter mot de olika ledaregenskaperna är
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tyvärr över 0,05 om vi kollar på tabell 4. Detta medför att resultatet inte är statistiskt

signifikant och vi kan inte stryka vår nollhypotes, det finns alltså en möjlighet att

koefficienten är noll och skulle den vara noll finns det inget samband mellan ledaregenskapen

som påvisas hos den kvinnliga huvudkaraktären och vilket millennium filmen är utgiven.

Trots detta betyder det inte att vi inte kan få ut givande information från undersökningen. Vad

vi kan se är att det är väldigt stor skillnad i signifikansvärdet för de kvinnliga jämfört mot de

manliga ledaregenskaperna. Detta säger intressant nog att de kvinnliga ledaregenskaperna

sannolikt påverkas mer av könet på huvudkaraktären än vad de påverkas av vilket millennium

filmen släppts i. Det säger även motsatsen om de manliga ledaregenskaperna. De manliga

ledaregenskaperna påverkas sannolikt mer av vilket millennium filmen släppts i och mindre

av vilket kön huvudkaraktären är.

Tabell 4: Signifikans

Demokratisk Behov av status Konsekvenstänk Dominant

Kön 0,17 0,72 0,14 0,69

Före/efter 2000 0,68 0,13 0,59 0,32

Signifikansen av koefficienterna i tabell 3
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6.Diskussion

Syftet med min uppsats är att lyfta och analysera de skillnader hur ledarskap, genus och deras

egenskaper framställs i Disneyfilmer utgivna före och efter millennieskiftet, samt hur det

skiljer sig i dessa ämnen mellan män och kvinnor. Jag tycker att jag har fått en bra bild av

detta, även om resultatet i sig inte blev alls som tänkt.

6.1 Sammanfattning resultat och analys

Efter analysen av alla resultat kom jag fram till att det som var mest givande var den

deskriptiva analysen, detta på grund av att det var de resultat som var mest signifikanta och

gav mest information om filmerna. Jag gick in i studien med en uppfattning om att kvinnor är

i majoritet huvudkaraktär i Disneyfilmer, jag tänker mig att det är prinsessor i huvudrollen,

hur de förr var prinsessor som var i behov av hjälp av prinsar och att det med tiden

prinsessorna har blivit mer självständiga och det är prinsessorna som nu behöver hjälpa

prinsarna eller prinsessorna som är de dominanta. Någonting som beskrevs enkelt i min

hypotes i början av uppsatsen, att ledaregenskaperna hos de kvinnliga huvudkaraktärerna har

gått från att vara mer traditionellt kvinnliga före 2000-talet till att bli mer traditionellt manliga

efter det, och att motsatt utveckling skett för de manliga huvudkaraktärerna. Jag kommer nu

gå igenom detta och berätta vad för svar jag har fått på mina två frågeställningar Hur

porträtteras ledaregenskaper hos huvudkaraktärer i Disneyfilmer från 1900-talet i jämförelse

med 2000-talet? och Hur skiljer sig framställda ledaregenskaper för kvinnliga respektive

manliga huvudkaraktärer i Disneyfilmer? under uppsatsens gång.

Informationen som framkom av den deskriptiva analysen var att den absoluta majoriteten av

filmerna hade huvudkaraktärer som var manliga, någonting som stämmer överens med den

tidigare forskning Thompson och Zerbinos (1995) har gjort inom just ämnet om hur många

män kontra kvinnor som framställs som huvudkaraktär i tecknade filmer. Vad som gjorde det

ännu intressantare var att när de tecknade karaktärerna var människor och ej icke mänskliga

som exempelvis djur, var det ungefär lika många kvinnor som män i huvudkaraktär och när

de var icke mänskliga var den absoluta majoriteten män. Detta säger emot den forskning som

finns inom ämnet då forskning från Streicher (1974) hävdar att kvinnor föreställs som djur

mycket oftare än män i tecknade filmer. Alla ledaregenskaper visas oftare hos män än

kvinnor, vilket enkelt nog kan bero på att det är fler män och därför syns egenskaperna hos
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fler män än kvinnor. Det man dock kan se i det deskriptiva resultatet i tabell 2 är att de

kvinnliga ledaregenskaperna demokratisk och konsekvenstänk visades hos kvinnor nästa lika

många gånger före 2000 som efter 2000. Ändå sjunker andelen kvinnor med de egenskaperna

i totalen då det är mycket fler män som visas som huvudkaraktär i filmerna efter 2000. De

manliga ledaregenskaperna ökade dock kraftigt i framställandet hos de kvinnliga

huvudkaraktärerna efter 2000 kontra före. Mer än en 50% ökning på både behov av status och

dominant. Behov av status visade sig vara den egenskap med störst andel män och dominant

den egenskap som hittas i absolut flest huvudkaraktärer. Varför det är den största egenskapen

är svårt att svara på men en förklaring kan vara att min operationalisering av just dominant är

lite för bred så att den dominanta egenskapen går att sätta i många situationer, det kan också

vara att Disney helt enkelt vill framställa många av sina karaktärer som dominanta, detta går

dock endast att spekulera kring. Tidigare var det enda jag fick fram när jag tänkte på Disney

var just att det är många prinsessor eller kvinnor i huvudrollen. Det kom då som en förvåning

när en stor majoritet av huvudkaraktärerna var män (220% män mot kvinnor), att i

majoriteten av filmerna är huvudkaraktären icke mänsklig och att dominant är den klart

största egenskapen hos karaktärerna med 65% närvaro som egenskap i filmerna.

Hur porträtteras då de ledaregenskaperna hos huvudkaraktärerna då från före 2000 till efter

2000-talet? Jo, de manliga ledaregenskaperna ökade överlag markant mer än de kvinnliga

efter 2000-talet kontra före. Den deskriptiva analysen svarar även till stora delar den andra

frågeställningen också, Hur skiljer sig framställda ledaregenskaper för kvinnliga respektive

manliga huvudkaraktärer i Disneyfilmer?. Här kan vi dock se i tabell 3 att under 2000-talet så

ökar alla egenskaper ihop med kvinnan och minskar ihop med mannen. Det är de kvinnliga

egenskaperna som ökar mest hos kvinnan i samband med 2000-talet. Någonting som går hand

i hand med Carlszons (1985) forskning om att kvinnor i den nya ledarstilen ska använda sitt

kvinnliga beteende och ej det manliga, men eftersom det även ökar i den manliga ledarstilen

verkar det som att Disney framställer de kvinnliga huvudkaraktärerna i ett mellanläge, mellan

den traditionella och den nya ledarstilen. Dock framkom det att min resultatet från min

regressionsanalys i tabell 3 ej var signifikant. Vilket betyder att den informationen tabell 3

gett mig inte behöver stämma, det går ej att veta om resultatet är slumpmässigt eller om det

verkligen stämmer.
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6.2 Förlegad forskning

En majoritet av alla de forskningsartiklar jag har använt och hittat i min undersökning och

fördjupning av ämnet ledarskap, genus och påverkan av filmer på barn är från slutet av

90-talet till början av 2000-talet eller tidigare med forskning som går ända från 1974. Med

forskning som är så gammal som dessa kan man anta att representationen av genus i film eller

vilken typ av ledarskap som var aktuell vid tidpunkten av publikationen av forskningen ser

annorlunda ut idag. Detta var även någonting Thompson och Zerbinos (1995) skrev om, att i

deras forskningsområde hade det ändrats markant de senaste 15 åren, vilket rimligtvis borde

påverka även den information jag har att gå efter i min undersökning. Alla de

ledaregenskaper jag använt mig av i undersökningen kan vara helt förlegade, detta går ej att

veta utan att ny aktuellare forskning på området görs som säger annorlunda. Det går även att

argumentera att mitt resultat hade blivit helt annorlunda med ny forskning inom ämnet att gå

efter, då hade möjligheten att jämföra förr med idag varit mer precis inför och på forskning i

början på 2000-talet. Sedan går det även att fråga sig, är Disney representativt av alla

barnfilmer bara för de har majoritet, det finns ju bland annat Dreamworks också som

möjligtvis ger en annan bild av könsnormer och ledarskap hos sina huvudkaraktärer.

6.3 Framtida forskning/vad jag hade gjort annorlunda

Vilka egenskaper som visas i Disneyfilmer har som resultatet visar ändrats med tiden, därför

hade det varit väldigt intressant att se undersöka i framtiden om det speglas hos barnen och

vuxna idag, har barn från 80-talet annan syn på könsnormer och ledarskap än vad barn från

2000-talet har?

Metoden hade jag kunnat göra annorlunda, med en kvalitativ metod hade jag haft möjlighet

att använda mig av intervjuer för att skapa en bild av hur folk ser på de olika filmernas

huvudkaraktärer och deras ledaregenskaper innan jag började med analys, med båda metoder

hade min analys troligtvis blivit djupare då jag får en större bild av hur andra människor ser

på huvudkaraktärerna.

Problemet som jag tog upp i föregående kapitel är vad jag hade tagit med mig framtida

forskning, ny forskning behövs göras på dessa problem då vi lever i en föränderlig värld med

nya normer än det var för bara 10-15 år sedan.  För att ha möjlighet att som student

undersöka dessa på bästa möjliga vis behövs aktuell forskning, så man kan veta vilka typer av
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könsroller som speglas i dagens samhälle, vilka typer av ledaregenskaper som framhäver den

bästa ledaren för dagens företagskulturer. Efter jag fick se att variablerna i mitt resultat inte

var signifikanta med varandra hade jag om jag haft mer tid undersökt andra variabler, andra

ledaregenskaper eller använt en annan punkt där årtalen ska delas upp. Kanske dessa

egenskaper visar ett helt annat resultat under en annan tidpunkt än den jag valt. Annan

forskning som hade varit intressant att undersöka som dykt upp på vägen är forskningen om

genus, det verkar finnas en tvetydighet om det verkligen finns skillnader mellan könen, om

det verkligen finns några aktuella könsskillnader eller om det endast är normer och tron hos

individen att det finns könsskillnader som skapar de könsroller som finns. Avslutningsvis

anser jag att inför framtida forskning av detta ämnet behöver analyseras djupare, vi behöver

komma fram till ett signifikant resultat som kan påvisa om det finns ledaregenskaper kopplat

till kön som påverkas av vilket årtal filmen är utgiven. Detta föll tyvärr på mållinjen.
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Bilaga

Alla Disneyklassiker som varit med i undersökningen och deras årtal:

Snövit och de sju
dvärgarna

1937

Pinocchio 1940

Fantasia 1940

Dumbo 1941

Bambi 1942

Cinderella 1950

Alice in Wonderland 1951

Peter Pan 1953

Lady and the Tramp 1955

Sleeping Beauty 1959

One Hundred and One
Dalmatians

1961

The Sword in the Stone 1963

The Jungle Book 1967

The Aristocats 1970

Robin Hood 1973

The Many Adventures of
Winnie the Pooh

1977

The Rescuers 1977

The Fox and the Hound 1981
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The Black Cauldron 1985

The Great Mouse
Detective

1986

Oliver & Company 1988

The Little Mermaid 1989

The Rescuers Down
Under

1990

Beauty and the Beast 1991

Aladdin 1992

The Lion King 1994

Pocahontas 1995

Toy Story 1995

The Hunchback of Notre
Dame

1996

Hercules 1997

Mulan 1998

A bug's life 1998

Tarzan 1999

Toy Story 2 1999

Dinosaur 2000

The Emperor's New
Groove

2000

Atlantis: The Lost
Empire

2001

Monsters, Inc. 2001
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Lilo & Stitch 2002

Treasure Planet 2002

Brother Bear 2003

Finding Nemo 2003

Home on the Range 2004

The Incredibles 2004

Chicken Little 2005

The Wild 2006

Brother Bear 2 2006

Cars 2006

Meet the Robinsons 2007

Ratatouille 2007

Bolt 2008

WALL·E 2008

The Princess and the
Frog

2009

Up 2009

Tangled 2010

Toy Story 3 2010

Winnie the Pooh 2011

Cars 2 2011

Wreck-it Ralph 2012

Brave 2012

Frozen 2013
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Monsters University 2013

Big Hero 6 2014

Inside Out 2015

The Good Dinosaur 2015

Zootopia 2016

Moana 2016

Finding Dory 2016

Cars 3 2017

Coco 2017

Ralph Breaks the Internet 2018

Incredibles 2 2018

Frozen 2 2019

Toy Story 4 2019

Onward 2020

Soul 2020

Raya and the Last dragon 2021

Luca 2021

Encanto 2022

Turning Red 2022
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