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Sammanfattning  

  

Film är en stor del av barn och ungas vardag och innehåller normativa könsstereotyper som 

påverkar oss på olika sätt. Många lärare upplever därför svårigheter med att visa film i 

klassrummet då de anser innehållet opassande. Därför har vi valt att analysera tre animerade 

barnfilmer utifrån ett genusperspektiv och de filmer vi valt att analysera är Bilar, Madagaskar 

3 och Ice Age 4. Syftet med studien är att undersöka hur de kvinnliga karaktärerna framställs i 

filmerna samt deras betydelse för handlingen. I vår studie använder vi oss av en kvalitativ 

innehållsanalys för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har valt filmer där 

karaktärerna är djur och bilar för att se om könsstereotypa mönster upprätthålls trots avsaknaden 

av mänskliga karaktärer. I resultatet och analysen framgår det att det finns en tydlig skillnad i 

hur manliga respektive kvinnliga karaktärer framställs i filmerna. Vi har jämfört filmernas 

gemensamma drag med varandra för att tydliggöra de normer som upprättas, etableras och 

utmanas. Genom vår analys har vi kommit fram till att trots att filmerna saknar mänskliga 

karaktärer förstärks uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. Vi som lärare har ett ansvar att 

öka elevers medvetenhet om förutfattade meningar och normer. Genom att använda film i 

undervisningen kan vi som lärare belysa normativa föreställningar och tillsammans med 

eleverna motverka dessa.  

  

Nyckelord: Animerad barnfilm, genus, kvinnliga karaktärer, identifikation, könsstereotyper, 

normer.  
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1. Bakgrund   
Intresset för ämnet uppstod under en tidigare praktik där våra handledare upplevde svårigheter 

med att använda film i undervisningen. Utmaningen var att hitta filmer som i enlighet med 

styrdokumenten kunde användas på ett relevant sätt. Då många filmer framhäver stereotyper 

och normer, ansåg våra handledare att innehållet var opassande. Rönnberg (2001) motsätter sig 

detta och menar att problematiken bör uppmärksammas snarare än undvikas. Hon anser att det 

är viktigt att lyfta fram de befästa normer och stereotyper som finns i samhället för att sedan 

diskutera dem med eleverna. Vi är eniga med Rönnberg och anser att film inte bör undvikas i 

undervisningen utan snarare användas som en koppling mellan elevernas vardag och skolan. 

Film och media speglar ofta vad som enligt samhället anses vara manligt och kvinnligt. 

Eftersom media är en stor del av barn och ungas vardag anser vi att detta är ett viktigt och 

aktuellt ämne. Många av de filmer som visas idag innehåller stereotyper som visar hur vi ska 

se ut och vara vilket påverkar både barn och vuxna. Olin-Scheller (2008) menar att det finns 

befästa föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt och att dessa konstrueras av 

vår omgivning.   

TV och film har, så länge det funnits tillgängligt, varit populär underhållning för alla 

åldrar (Rönnberg 2006). Enligt Statistiska centralbyrån (2016) ser hälften av barn och unga 

mellan 10-12 år på TV och film 1-2 timmar per dag. Genom att ta till vara på elevernas intressen 

och använda sig av film i undervisningen, som till exempel tar upp könsstereotyper, kan vi som 

lärare öka elevernas medvetenhet kring människors lika värde samt motverka förutfattade 

meningar och normer som finns i samhället. Enligt Lgr 11 ska skolan aktivt främja män och 

kvinnors lika rättigheter samt motverka traditionella könsroller (Skolverket 2011). De filmer 

som visas bör ha ett relevant innehåll som kan användas i undervisningen samt på ett tydligt 

sätt kopplas till läroplanen. Att visa film i klassrummet kan leda till bra diskussioner kring dessa 

ämnen. Genom diskussioner kan undervisningen varieras och på sätt samtidigt anpassas efter 

elevernas intressen. I Lgr 11 framgår det att skolans uppdrag är att genom en varierad och 

balanserad undervisning främja elevernas utveckling (Skolverket 2011).   
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1.1 Syfte  
Syftet med vår studie är att analysera tre animerade barnfilmer för att undersöka hur kvinnliga 

karaktärer framställs. Studien fokuserar på de kvinnliga karaktärernas personlighetsdrag, 

utseende och relationer. I och med detta vill vi belysa vilka normer som upprättas och utmanas 

i filmerna.   

  

1.2 Frågeställningar  
Filmerna kommer att analyseras utifrån följande frågeställningar:  

• Hur framställs kvinnliga karaktärer vad gäller personlighetsdrag och utseende?  

• Vilken betydelse har de kvinnliga karaktärerna i handlingen och vilka relationer har de 

till andra karaktärer?  

• I vilka miljöer framställs de kvinnliga karaktärerna?  
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2. Tidigare forskning  
Utifrån de frågeställningar som ligger till grund för vår studie har vi valt och bearbetat tidigare 

forskning och litteratur som vi anser relevanta för vårt ämne. De utgångspunkter som vår 

tidigare forskning kommer att beröra är “kvinnor och genus i film” samt “film i skolans 

undervisning”. Kvinnor och genus i film anser vi relevant då den behandlar hur kvinnans roll i 

film generellt har sett ut samt hur genus framställs i barnfilm. Film i skolans undervisning är 

relevant för oss i vår framtida roll som lärare då vi behandlar filmers roll i undervisningen både 

historiskt och idag.  

  

2.1 Kvinnor och genus i film   
Kvinnans roll i film har enligt Lindell (2004) under historiens gång sakta men säkerligen 

förändrats. Under 1960-talet uppmärksammades det att mannen stod i centrum och att kvinnor 

objektifieras i film. Fortsättningsvis beskriver hon hur ett antal feminister i USA under 70-talet 

ville tydliggöra kvinnors representation i film och att den ofta visade en negativ bild av kvinnor. 

Vidare beskriver Lindell (2004) hur Haskell i sin analys utgår från att filmen speglar samhället 

samtidigt som samhället också speglar sig i filmen. Hon påpekar genom sin analys den sociala 

och ideologiska konstruktionen av kvinnor. Hon menar att den roll som kvinnor har i samhället 

också avspeglar sig i den roll de får i filmer.   

Fortsättningsvis påpekar Lindell (2004) hur kvinnan ofta framställs som ett lustobjekt 

för den manliga rollfiguren i filmen. Genom att använda kamera, ljus och ljud på ett visst sätt 

framställs kvinnan till en figur som åskådaren kan projicera sina fantasier på. Givetvis är det 

inte enbart i amerikansk film som kvinnor framställs på det här sättet. Tittar man på kvinnor i 

media i sin helhet ser man att männen tar betydligt större plats än kvinnor samt att både kvinnor 

och män har stereotypa egenskaper (Lindell 2004). Även Purvis & Thornham (2005) menar att 

bilden av kvinnor i film är konstruerad för och av den mansdominerade kulturen. De menar att 

kvinnor är passiva och att deras kroppar objektifieras för den manliga tittarens njutning. Vidare 

menar de att kvinnliga karaktärer sällan har någon större betydelse för handlingen. Mannen 

däremot spelar den aktiva hjälten som för handlingen framåt och kontrollerar samtliga 

situationer.  

Med tiden har kvinnor fått fler och mer betydande roller i både TV-serier och filmer, 

men trots mer centrala roller framställs kvinnor ofta som svaga och ur en negativ aspekt. Purvis 

& Thornham (2005) beskriver Kaplans synvinkel på två punkter rörande kvinnors roll i film. 
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Den första punkten handlar om “woman’s film” vilket de beskriver som filmer som riktar sig 

till kvinnor samt att större delen karaktärerna är kvinnor, till exempel såpopera. Handlingen i 

den typen av film och TV-serie fokuserar på familjelivet och sexuella relationer. Här får de 

kvinnliga åskådarna identifiera sig med maktlöshet och det lidande som karaktärerna upplever. 

Detta jämfört med om det hade varit manliga huvudkaraktärer där åskådarna ofta får möjlighet 

att relatera till en mäktig karaktär. Den andra punkten hon tar upp handlar om en relativt ny roll 

för kvinnor i TV och film där kvinnan intar en “manlig” actionroll. I den typen av roll tappar 

kvinnan de flesta av sina traditionella könsstereotypa egenskaper exempelvis vänlighet och 

omtänksamhet. De framställs dock fortfarande som attraktiva men får egenskaper som drivande 

och ambitiösa vilket anses vara könsstereotypa egenskaper för män. Kaplan menar att kvinnan 

kliver in i den manliga positionen och blir därmed straffad genom att tappa sina feminina 

egenskaper (ibid). Den animerade filmen Mulan är ett exempel på detta då huvudkaraktären 

Mulan beslutar sig för att ta sin fars plats i den kinesiska armén. För att kunna göra det måste 

hon förklä sig till en ung man samt framhäva sina manliga egenskaper (Rönnberg 2001). Genus 

i barnfilm har länge varit ett diskuterat ämne och Giroux (2000) nämner hur könsstereotypa 

egenskaper alltid funnits i animerad barnfilm. Exempelvis Disneys filmer har länge varit och är 

idag populära bland barn vilket betyder att deras filmer når fram till en stor publik. De flesta av 

deras filmer ger manliga och kvinnliga karaktärer vad som av många anses som könsstereotypa 

egenskaper. Rönnberg (2001) menar att i många Disneyfilmer har kvinnans roll traditionellt sett 

varit riktad mot den framtida uppgiften som mor och maka i hemmet. De kvinnliga karaktärerna 

är ofta svaga och finns i miljön i och kring hemmet medan de manliga karaktärerna är modiga 

och anses mer fria att ta sig ut i världen (ibid).   

I de tidiga animerade filmerna, till exempel Snövit, Törnrosa och Askungen, framställs 

de kvinnliga karaktärerna som passiva och hjälplösa i väntan på “den äkta kärlekens kyss” eller 

att deras drömmars prins tillslut ska komma och rädda dem (Krapfenbauer 2015). I dessa filmer 

skildras också mödrar på ett ofta återkommande sätt. Moderskapet i filmerna idealiseras och 

moderskärleken hyllas eller så skildras de negativt som häxor alternativt elaka styvmödrar. 

Detta stämmer på de äldre filmerna men inte lika bra på de nya där fördelningen av positiva och 

negativa egenskaper är mer jämlik (Rönnberg 2001). Huvudkaraktärerna i filmerna rör sig på 

ett graciöst sätt vilket beror på att deras förebilder är klassiska dansöser. Huvudfigurerna skulle 

vara kungliga och därför krävdes den typ av kroppshållning och det högtidliga sätt att föra sig 

på som ballerinor har. Det förklarar exempelvis varför Askungen trippar fram likt en ballerina. 
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Detta menar Rönnberg (2001) kan tolkas som en av anledningarna till varför små flickor ofta 

vill bli prinsessor och ballerinor.   

I de ovan nämnda filmerna framställs de kvinnliga karaktärerna som passiva och 

tillbakadragna trots att de har huvudrollen. Davis (2011:9) påpekar dock att alla kvinnliga 

huvudrollsinnehavare inte har samma hjälplösa egenskaper. I till exempel filmen Skönheten och 

odjuret är det Belle som räddar både sin far men även odjuret genom att i slutet av filmen bryta 

förtrollningen. I filmen Pocahontas förväntas inte den manliga huvudkaraktären John Smith 

rädda Pocahontas utan det är hon som genom osjälviska uppoffringar räddar honom. De 

egenskaper som dessa karaktärer besitter visar på en variation och utveckling för kvinnliga 

roller i film (ibid).  

I nästan alla tecknade filmer finns en karaktär som står nära huvudkaraktären men spelar 

en mindre biroll. Biroll, eller sidekick som Rönnberg (2001) kallar det, har dock varit och är än 

idag oftast manliga. Rönnberg menar likt Haskell att de könsstereotypa roller som flickor och 

pojkar har i verkligheten speglar sig i film. Pojkarna är busiga och fartfyllda medan flickor är 

mer allvarliga och mindre fysiska. En sidekick är ofta manlig och har en mycket humoristisk 

och flamsig sida. Rollen som sidekick spelas därför inte av flickor då det tidigare ansågs mer 

passande för dem att ägna sig åt allvarliga saker (ibid).  

Även Giroux (2000) anser att kvinnorna ofta får stereotypa roller och att filmerna har 

en begränsad samt konservativ syn på familjelivet. Vidare menar han att detta behöver utmanas 

och förändras (ibid). En viss förändring kan vi dock se i de mer nyproducerade filmerna där 

kvinnorna får en mer framträdande roll med egenskaper så som mod och styrka. Kvinnor blir 

mer äventyrliga och lämnar hemmet i större utsträckning vilket tyder på en förändring för hur 

kvinnliga karaktärer framställs (Rönnberg 2001).  

  

2.2 Film i skolans undervisning  
Film har funnits med i läroplanen som en del av svenskämnet och varit en del av undervisningen 

sedan början av 1900-talet. Filmundervisning blev obligatoriskt i samband med 1962 års 

läroplan och sedan dess har film som populärkultur haft ett betydande inslag i skolans 

undervisning (Olin-Scheller 2008). Tidigare pratade man om ett vidgat textbegrepp som 

nämndes för första gången i läroplanen 1994 och lyftes ytterligare år 2000. Det vidgade 

textbegreppet är ett uttryck som framförallt används i utbildningssammanhang och omfattar, 

utöver skrivna och talade texter, även bild och ljud (Skolverket 2016). I och med Lgr 11 så togs 
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det vidgade textbegreppet bort, istället beskriver det centrala innehållet att texter som 

kombinerar ord och bild, till exempel film, ska vara en del av undervisningen (Skolverket 2011).  

Medias utveckling i samhället har ett stort inflytande på barn och unga idag och skolan 

måste se till att följa denna utveckling. Elever använder media i stor utsträckning och forskare 

anser att det är viktigt då dagens unga behöver en allmän mediekompetens (Skolverket 2016). 

Trots att ämnet har varit aktuellt under senaste åren är det fortfarande många lärare som känner 

osäkerhet i hur de ska använda sig av till exempel film i undervisningen. Orsaken till 

osäkerheten kan vara en brist på pedagogiskt ledarskap och att lärare inte vet hur film kan 

användas på ett relevant sätt. En annan orsak kan vara att många fastnar i gamla mönster, 

traditioner och uppfattningar om vad som är undervisning och att det kan vara svårt att tänka i 

nya banor (Olin-Scheller 2008).   

När många lärare väljer att visa film är det ofta i samband med litteraturundervisning 

eller för att variera sitt undervisningsinnehåll. En vanlig uppfattning hos lärare är att de 

använder film för att de vet att det uppskattas av eleverna. Många lärare har som mål att arbeta 

och utforma sin undervisning efter elevers intressen och önskemål och förväntas variera metod 

och infallsvinklar efter detta (Olin-Scheller 2008). Hon menar dock att många elever har en 

uppfattning om film i undervisningen som något som inte hör till skolarbetet och det är varje 

lärares ansvar att förändra den inställningen (ibid). Det gäller för läraren att ta vara på elevernas 

tidigare erfarenheter inom ämnet för att underlätta undervisningen i klassrummet (Skolverket 

2016).  

Olin-Scheller (2008) beskriver olika sätt att behandla film i undervisningen vilka oftast 

fungerar som ett stöd och ett komplement till skönlitteratur och inte som en konstnärlig produkt 

i sig. Ett sätt att arbeta är att använda film som utfyllnad till exempel i ett temaarbete och då 

ofta i slutet som ett komplement för att förstärka temat ytterligare. Ett annat sätt är att använda 

film som en jämförelse med annan film eller skönlitteratur (ibid).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån tre teoretiska utgångspunkter. De tre 

utgångspunkterna är att barn påverkas av och identifierar sig genom media samt att genus är 

något som konstrueras. Dessa ämnen behandlas under följande rubriker: “filmers påverkan på 

barns identitetsskapande” samt “konstruktion av kön”.   

  

3.1 Filmers påverkan på barns identitetsskapande 
Kåreland (2009) beskriver hur människor alltid haft ett stort behov av historier, fiktion och 

berättelser som strukturerar våra liv och att de har påverkat hur vi lever sedan urminnes tider. 

Berättelser och berättande är ett viktigt inslag i barns värld och hjälper oss att skapa mening. 

Idag finns mycket mer än den tryckta boken och Kåreland (2009) beskriver det vidgade 

textbegreppet där skönlitteratur framställs genom exempelvis film. Lärare idag försöker anpassa 

undervisningen till elevernas erfarenheter och preferenser vilket har medfört att populärkulturen 

har fått en större plats i undervisningen. Både kurs- och läroplaner betonar den betydande roll 

som litteratur och språket har för barns identitetsutveckling. Där påpekas även att film, teater 

och skönlitteratur påverkar barns förståelse för andra. Om läraren använder sig av film i 

undervisningen, måste läraren låta eleverna prata om innehållet i berättelsen (ibid). Olin-

Scheller menar att vi som lärare har ett viktigt uppdrag att genom vår undervisning stärka alla 

elevers personliga och kulturella identitet. Elever är ständigt upptagna med att identifiera sig 

både socialt och kulturellt, både i och utanför skolvärlden där möten med musik, film och 

digitala texter har stor betydelse för elevers identitetsskapande (2008).  

Det är svårt att avgöra hur läsare identifierar sig med karaktärer i berättelser men det 

tycks vara lättare för barn att identifiera sig med barnkaraktärer än med vuxna karaktärer. Yngre 

barn anses uppskatta berättelser där karaktärerna är förmänskligade djur vilket är vanligt 

förekommande i litteratur och film för barn (Rönnberg 2001). Djur i animerade filmer 

reproducerar ofta sina naturliga egenskaper eller så har djuren givits mänskliga egenskaper och 

placerats i en mänsklig omgivning. Barn har ofta lättare att identifiera sig med djur trots att de 

inte är människor då de känner en samhörighet med djurens utsatthet och maktlöshet. Särskilt i 

de animerade filmerna har djuren en övertydlighet i mimik och kroppsspråk vilket gör att barn 

lättare kan läsa av djuren jämfört med både människor och autentiska djur (ibid). Nikolajeva 

(2004) menar att genom att ge karaktärerna en förklädnad i form av ett djur, kan barn identifiera 
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sig med karaktären men ändå samtidigt ta avstånd och distansera sig ifrån eventuella problem 

så det inte blir alltför verkligt.  

Inom barnkulturen möts barn ständigt av olika föreställningar i media vilket skapar 

uppfattningar om hur ett barn ska vara i dagens samhälle (Giroux 2000). Han anser att barns 

identitetsskapande sker dels i skolan och även i stor utsträckning i film och TVs populärkultur. 

Till en början ansåg han att animerad film var bra i ett underhållande syfte då den stimulerade 

fantasin och skapade glädje hos barn. Däremot har Giroux på senare år ändrat uppfattning och 

upptäckt att populärkulturen, i stor utsträckning, inte bara kan ses som underhållning utan 

påverkar även barn och deras inlärning. Han menar att filmer målar upp normer, stereotyper, 

roller och värderingar i samhället, vilket är något som barn lätt tar till sig (ibid).   

I Towbin et al. (2004) artikel undersöks populära Disneyfilmer utifrån följande ämnen; 

kön, ålder och sexuell läggning. Det finns tydliga förväntningar i samhället på vad kvinnligt 

och manligt är och media har stor inverkan på hur man ska vara och se ut. Barn påverkas av 

dessa normer på många olika sätt och Towbin et al. menar att media har en kraftfull inverkan 

på barns inlärning. Det är därför viktigt att utvärdera de signaler som media sänder ut och både 

lärare och föräldrar har en möjlighet att bidra till att barn utvecklar ett kritiskt förhållningssätt 

till media (ibid).   

Ett vanligt antagande är att barn påverkas av media då de imiterar en karaktär ifrån en 

film eller TV-serie (Rönnberg 2006). Hon menar dock att ingenting tyder på att det är så. 

Imitation innebär inte att man personligen tar till sig ett beteende utan det avser kopiering av 

handlingar, ett direkt synligt agerande. Till exempel kan barn imitera våldsamma handlingar 

som de tidigare sett på film, medvetna om att det är på låtsas. Detta innebär att de inte utövar 

våldet i sig utan Rönnberg beskriver detta som att barnen imiterar en karaktär. Vidare skriver 

Rönnberg i stället om tre olika sätt att identifiera sig med karaktärer, likhetsidentifikation, 

önskeidentifikation samt olikhetsidentifikation. Likhetsidentifikation innebär att åskådaren 

känner igen sig i en karaktär eller figur. Önskeidentifikation innebär raka motsatsen, att 

åskådaren då inte känner igen sig utan önskar att vara den karaktären. Det kan även vara en 

kombination av dessa två då åskådaren dels känner igen sig, dels skulle vilja vara eller ha det 

som den inte känner igen sig i. Olikhetsidentifikation innebär att åskådaren varken känner igen 

sig i karaktären eller vill göra det (ibid).   

Att barn kan se likheter mellan sig själva och fiktiva personer men även olikheter gör 

att de kan skilja på verklighet och fantasi (Rönnberg 2006). Redan vid låg ålder börjar barn 
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förstå innebörden av uttrycken “på låtsas” eller “på riktigt” och kan använda dessa då de 

beskriver exempelvis en lek. TV-vana barn vet tidigt att tecknade filmer inte är på riktigt. Barn 

kan urskilja saker i media som på ett fysiskt sätt motsäger den värld de själva känner till, då de 

till exempel är medvetna om att människor inte kan flyga. Vidare menar Rönnberg att även om 

barn kan skilja mellan vad som är “på låtsas” eller “på riktigt” så blir både barn och vuxna 

influerade av det de stöter på i media. Vi blir dock inte påverkade av en isolerad händelse utan 

händelsen måste sättas in i ett sammanhang och jämföras med det vi tidigare sett och hört. Hon 

menar att saker och ting som vi sällan eller aldrig stöter på i vår vardag kan vi genom TV och 

film utveckla en förståelse för. Media kan hjälpa oss att skapa en bild av hur något som 

vanligtvis inte finns i vår närhet ser ut eller ska vara. För oss som bor i Sverige och till vardags 

inte stöter på till exempel ett lejon kan vi genom media lära oss hur de ser ut samt hur de beter 

sig (ibid).  

  

3.2 Konstruktion av kön  
I vetenskapliga sammanhang används begreppet genus där man till vardags ofta pratar om 

könsroller. Den ursprungliga distinktionen av begreppen kön och genus utgår ifrån att kön är 

biologiskt betingat medan genus är socialt och kulturellt konstruerat (Fagerström & Nilson  

2008). Genusforskare använder termerna “femininitet” och “maskulinitet” snarare än 

“kvinnligt” och “manligt” för att understryka synen på genus som konstruerat och inte 

biologiskt. Begreppen kvinnligt och manligt kan uppfattas som att de syftar till självklara 

egenskaper och intressen hos kvinnor och män. Till exempel att det anses typiskt kvinnligt att 

vara graciös och intresserad av smink medan intresse för sport anses typiskt manligt. Dessa 

egenskaper är inte biologiska utan snarare socialt och kulturellt tillkomna, alltså är genus något 

som människor blir formade till. Samhället uppmuntrar pojkar och flickor från tidig ålder till 

den typen av intressen. Vidare beskriver Fagerström och Nilson (2008) en befintlig 

könsmaktsordning som är organiserande för vårt samhälle, där pojkars och flickors sätt att vara 

skiljer sig åt. Pojkar uppfostras och uppmuntras till att vara starka, initiativtagande och aktiva 

medan flickor istället blir det motsatta. Genom att på detta sätt analysera samhället, kan de 

mönster som utgör maktrelationen mellan män och kvinnor, synliggöras genom ett 

genusperspektiv (ibid).  

I Wetterberg & Jansdotters bok (2004) skriver Hirdman om genus som ett begrepp för 

människors kunskap om manligt och kvinnligt samt ett begrepp för att skilja kultur från biologi, 
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alltså där genus är det som skapas och görs. Genus är alltså inte biologiskt utan kulturella 

konstruktioner som är socialt skapade av föreställningar om begreppen manligt och kvinnligt. 

För att understryka och problematisera begreppet genus använder Hirdman sig av 

genussystemet som fungerar som en ordningsstruktur av manligt och kvinnligt. Genussystemet 

delas upp i två skilda principer, hierarki och dikotomi. Hierarkin innebär maktförhållandet 

mellan män och kvinnor där mannen betraktas som överlägsen kvinnan och ses som norm i 

samhället. Dikotomi beskriver isärhållandet av manligt och kvinnligt och att dessa aldrig får 

mötas (ibid).  

Hirdman (2004) använder sig av begreppet genuskontrakt vilket hon beskriver som 

något som finns i varje samhälle och som alltid har funnits. Genuskontraktet består av konkreta 

föreställningar om hur kvinnor och män ska vara mot varandra. Hon menar att det är 

förutbestämt vem som gör och säger vad vid alla tillfällen. Exempelvis vilka redskap som 

används av vem i arbetet, vem som förför vem, vilket språkbruk de har gentemot varandra, till 

och med vilken frisyr som är passande samt vilka kläder som är tillåtna (ibid). Fagerström & 

Nilson (2008) förtydligar detta och menar att kontraktet innebär att män och kvinnor, 

tillsammans, upprätthåller ett hierarkiskt samhälle. Vidare menar de att genuskontraktet förs 

vidare från en generation till en annan genom att modern introducerar dottern och fadern sonen 

om hur en kvinna respektive en man ska vara. Det möjliggör också en fördjupning i förståelsen 

för den manliga normen genom historien. Enligt Fagerström & Nilson är våra tankar och idéer 

om vad som är maskulint och feminint rester från historien som vi bär med oss. Dessa är dock 

ständigt föränderliga. Det som däremot inte förändras är åtskillnaden, att det finns olika 

förväntningar på hur kvinnor och män ska handla och agera (ibid).  

För att beskriva vad som är definitionen av det socialt godkända respektive 

ickegodkända, använder sig Butler (2005) av begreppet den heterosexuella matrisen. Hon 

menar att kroppar inte är begripliga i sig själva utan att de skapas av kulturen och blir begripliga 

genom den heterosexuella matris där det finns en genusordning med två identifierbara kön, ett 

feminint och ett maskulint. Könen definieras som varandras motsatser och genom en 

obligatorisk heterosexualitet blir de hierarkiskt definerade. Detta gör att heterosexualitet socialt 

sett blir obligatoriskt snarare än frivilligt (ibid).   

Det är alltså i samhället som genus skapas och Thomsson & Elvin-Nowak menar att 

samhällets uppbyggnad ligger till grund för det befintliga maktsystem där kvinnor underordnas 
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männen. För att kunna använda sig av ett genusperspektiv och bedriva genusforskning behöver 

man ta hänsyn till just makthierarkier (2003).  

  

4. Metod  
Vi har valt att analysera tre animerade barnfilmer utifrån ett genusperspektiv. I det här avsnittet 

presenteras val av analysmetod, hur vi gått till väga när vi genomfört studien samt vilka 

avgränsande val vi gjort.  

 

4.1 Analysmetod   
Vi har valt att analysera filmerna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där vi undersöker 

hur de kvinnliga karaktärerna framställs samt deras betydelse för handlingen. För att analysera 

filmerna har vi dessutom valt att utgå ifrån en litteraturvetenskaplig analysmetod då film är en 

form av berättande text. Vi har också använt oss av en karaktärsanalys och i denna har vi valt 

att utgå ifrån fyra analyskategorier; 1. Karaktärsdrag och utseende, 2. relationer, 3. 

utveckling samt 4. miljö. Dessa kategorier har vi själva arbetat fram då vi anser att de ger oss 

en bra helhetsbild över hur de kvinnliga karaktärerna framställs i filmerna. 

  

4.2 Genomförande  
Vi har tittat på filmerna två gånger utifrån ett genusperspektiv med fokus på de kvinnliga 

karaktärerna. Vi har analyserat filmerna utifrån fyra kategorier; 1. Karaktärsdrag och utseende, 

2. relationer, 3. utveckling samt 4. miljö. Resultatet redovisas filmvis utifrån dessa kategorier, 

bortsett från att vi har valt att presentera kategorin miljö under karaktärsdrag och utseende. I 

presentationen av karaktären beskrivs därför även vilken miljö de befinner sig i. Under den 

första kategorin har vi tittat på specifika karaktärsdrag: personlighet, utseende och repliker. Vi 

valde dessa karaktärsdrag för att få en helhetsbild av karaktären. I den andra kategorin har vi 

analyserat de kvinnliga karaktärernas relationer till övriga karaktärer. Detta för att undersöka 

eventuella personlighetsförändringar beroende på vem de interagerar med. I den tredje 

kategorin har vi valt att analysera karaktärernas eventuella personliga utveckling och om den 

förändrats under filmens gång. I den sista kategorin analyseras i vilken miljö de kvinnliga 
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karaktärerna framträder jämfört med de manliga. Resultatet sammanställs sedan i en analys där 

samtliga karaktärer analyseras utefter de fyra tidigare nämnda kategorierna.   

Vi har valt att beskriva samtliga kvinnliga karaktärer i resultatet men endast analysera 

de som har en mer betydande roll för handlingen. Hos de karaktärer som nämnbart inte påverkar 

handlingen kunde vi se vissa gemensamma mönster och därför har vi valt att jämföra dessa med 

varandra istället för att analysera dem enskilt.   

När det gäller arbetsfördelningen för uppsatsen har vi valt att skriva allting tillsammans. 

Vi har bearbetat texter var för sig och skrivit på olika delar av arbetet men hela tiden tagit hjälp 

av varandra genom diskussioner. Vi har sedan gått igenom arbetet, ett stycke för sig, för att 

tillsammans formulera och bearbeta det för att få en sammanhängande text.  

  

4.3 Urval  
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt att analysera tre animerade filmer som alla är 

relativt nya, från 2006 och framåt. Vi har valt tre storfilmer som alla har visats på bio och som 

anses vara populärkultur för barn. Samtliga filmer ingår i varsin filmserie där det dessutom 

planeras ytterligare en uppföljande film för varje serie vilket tyder på att filmerna är populära 

och visas för en stor publik. Vi anser att filmerna är relevanta för studien eftersom det inte finns 

några mänskliga huvudkaraktärer och därmed möjligheten till att undvika könsstereotyper.  

  

Följande filmer ingår i studien:  

Bilar - 2006  

Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios (IMDb 2016).  

  

Madagaskar 3 - 2012  

DreamWorks Animation (IMDb 2016).  

  

Ice Age 4: Jorden skakar loss - 2012  

Twentieth Century Fox Animation & Blue Sky Studios (IMDb 2016).  

  

 

http://www.imdb.com/company/co0179259?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0179259?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0047265?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0047265?ref_=tt_dt_co
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5. Resultat   
I det här avsnittet redogörs resultatet av det vi sett när vi analyserat filmerna. Filmerna 

presenteras var för sig med en introduktion av handlingen samt beskrivning av miljön och 

eventuella teman. Under varje film kommer karaktärerna att redovisas var för sig utifrån tre 

analyskategorier; 1. Karaktärsdrag, utseende och miljö, 2. relationer samt 3. utveckling. Vi har 

valt att redovisa karaktärerna på följande sätt för att börja “inifrån”, närmast karaktären, för att 

sedan röra oss “utåt” mot andra karaktärer och omgivning. Karaktärsdrag och utseende 

analyserades först för att få en bild av vem karaktären är. Nästa steg blir den närmaste 

omgivningen med de karaktärer som befinner sig där samt relationerna mellan dem. För att få 

en helhetsbild har vi valt att ta ännu ett steg ut från karaktären och analysera en eventuell 

personlig utveckling. Vi upplever att den personliga utvecklingen ofta sker i relationer till andra 

och har därför valt att analysera utvecklingen sist.   

De kvinnliga karaktärer som vi anser har de mest betydande rollerna i filmerna har vi 

valt att redovisa först och därefter presentera de kvinnliga karaktärerna med mindre betydande 

roller. De kvinnliga karaktärerna med mindre betydande roll har vi valt att endast beskriva 

utifrån karaktärsdrag och utseende.  

 

5.1 Bilar  
Filmen handlar om Blixten McQueen som är en racerbil på väg mot Los Angeles där han ska 

tävla i Pistongcupen. Längs vägen stöter han på problem och tvingas stanna till i den lilla staden 

Kylarköping där han på sin infart orsakar stor förödelse. Han tvingas återställa den väg han 

förstört och under tiden lär han känna invånarna i staden och däribland advokaten Sally. Med 

tiden lär de känna varandra och kärlek uppstår.   

Handlingen utspelar sig dels på racingbanan där vi får följa Blixtens tävlingar, dels i 

staden Kylarköping där Sally och de andra invånarna bor. Kylarköping är en lugn och stillsam 

stad mitt ute i ingenstans med ett fåtal invånare som alla är mån om stadens bästa. Både 

invånarna och staden ger ett intryck av att de lever kvar i det förflutna då det finns tydliga 
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influenser från 50-talet. På racingbanan däremot är det ett helt annat tempo och en modern miljö 

där nya bilar samlas inför den stora tävlingen. Tävlingsarenan präglas av glädje, rivalitet och 

spänning.   

Filmens tema är vänskap och godhet vilket visar sig genom att huvudkaraktären Blixten 

under filmens gång ändrar sin inställning till vad som är viktigt i livet. Till en början upplevs 

han som egoistisk och självgod men under filmens gång inser Blixten betydelsen av äkta 

vänskap och visar tillslut en mer ödmjuk sida. Handlingen utspelar sig huvudsakligen utifrån 

huvudkaraktären Blixtens perspektiv.  

 

5.1.1 Karaktärer   

 

Sally Carrera  

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

Sally Carrera är en ljusblå Porsche med glänsande lack och markerade ögon som kan liknas vid 

smink. Hon har ljus röst och en lugn och trygg personlighet. Hon äger ett motell i staden 

Kylarköping och arbetar dessutom som advokat vilket visar på hennes egenskaper som både 

självständig och ansvarsfull. Under hela filmens gång befinner sig Sally i Kylarköping där hon 

har en tydligt central roll och där övriga invånare ser upp till henne. Hon är omhändertagande 

och vill allas bästa och behandlar alla väl oavsett hur hon själv blir bemött. Med sitt glada humör 

välkomnar hon besökande gäster med öppna armar och gör allt hon kan för att Kylarköping ska 

utvecklas och hållas vid liv.   

  

Flo  

Karaktärsdrag, utseende och miljö  

Flo är en turkos Cadillac med glansig lack och fenor på bakdelen av bilen. Hon har, precis som 

Sally, markerade ögon och dessutom markerade läppar i annan färg som kan representera 

läppstift. Hon bor i Kylarköping där hon äger Flo’s V8 café där hon också befinner sig under 

hela filmens gång. Till skillnad från Sally så blir Flo imponerad av Blixten och beundrar honom 

som racerbil samt hans maskulina framtoning.  

  

 

 

 



 

18  

  

Övriga kvinnliga karaktärer   

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

Förutom Sally och Flo som vi anser har de mest betydande kvinnliga rollerna, syns ett fåtal fler 

kvinnliga karaktärer under filmens gång men som vi anser vara bipersoner. De har små roller 

och är inte på något sätt betydande för filmens handling. På racingbanan möter vi Blixtens 

största fans, Mia och Pia. Till utseendet är de är små och nätta och har likt Sally och Flo 

markerade ögon som liknas vid smink. De beundrar Blixten som racerförare och blir både 

fnittriga och uppspelta så fort de möter honom. En av Blixtens största konkurrenter är Kungen 

och vid sin sida har han ett antal tjejer som drar till sig uppmärksamhet och får honom att 

framstå som populär. Tjejerna klär i samma blå lack som Kungen och bär stora fjäderplymer på 

huvudet. De befinner sig alltid i Kungens omgivning och utstrålar stor beundran inför sin idol. 

På racingbanan finns även journalisten Petra som har en liten roll då hennes enda uppgift är att 

intervjua deltagarna efter tävlingen. Hon har en grön glansig lack men till skillnad från de ovan 

nämnda tjejerna har hon en mer dämpad personlighet och ett professionellt förhållningssätt i 

sitt yrke.  

  

5.1.2 Relationer  
Sallys relation till övriga karaktärer   

I början av filmen möts Sally och Blixten som främlingar men under filmens gång utvecklas en 

kärleksrelation. Vid första mötet med Blixten blir Sally inte imponerad utan har en viss 

misstänksamhet mot honom. Detta ändras inte heller när hon får veta att han är en känd racerbil 

utan hon behandlar honom som vilken person som helst. Sally är dock omtänksam och erbjuder 

Blixten att bo hos henne på motellet då han riskerar att hamna i fängelse. Hon är snäll mot 

honom och behandlar honom väl hela tiden även om Blixten till en början är dryg och ibland 

otrevlig mot henne. När de lärt känna varandra lite bättre tar Sally initiativet till att de ska åka 

på en tur där hon sedan öppnar sig för honom och berättar om sitt tidigare liv. I och med detta 

får Blixten en helt annan syn på Sally och kärlek uppstår mellan dem. Som tidigare nämnt 

förändras inte Sallys personlighet men hon påverkar istället Blixten att förändra sin syn på vad 

som är viktigt i livet.   

I Sallys relation till Kylarköpings invånare upplever vi henne som omtänksam och mån 

om alla invånare och betraktar dem som sin egen familj. Hon har en central roll i den lilla staden 

och de andra invånarna ser upp till och respekterar henne. Sally tar ett ansvar för samtligas 
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välmående och bemöter alla med samma kärleksfulla respekt. Hon visar engagemang för 

stadens fortsatta utveckling för att locka fler besökare och på så sätt expandera både sin 

personliga men också stadens verksamhet.   

  

5.1.3 Utveckling:  
Vi upplever inte att Sally utvecklas något under filmens gång utan att hon förblir densamma i 

början av filmen som i slutet. Hon ändrar inte sitt beteende eller personlighet oavsett vem hon 

möter.  

  

5.2 Madagaskar 3   
I Madagaskar 3 får vi följa lejonet Alex och hans vänner bestående av Melman, Marty och 

Gloria på deras äventyr från Afrika tillbaka till New York och Central Park Zoo där de anser 

sig höra hemma. På vägen möter de en cirkus som tar sig an Alex och hans vänner och skyddar 

dem mot djurfångarna som är på jakt efter dem. Tillsammans med cirkusen åker de ut på en 

äventyrsfylld cirkusturné genom Europa för att slutligen återvända till New York. Vi upplever 

att temat som genomsyrar filmen är vänskap, kärlek och lojalitet. Det är viktigt att ta hand om 

sina vänner och ställa upp för varandra i alla lägen. Handlingen utspelar sig i huvudsak utifrån 

lejonet Alex perspektiv.  

  

5.2.1 Karaktärer   
Gloria  

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

Gloria är en grå-lila flodhäst med runda former och långa ögonfransar som framstår som lugn, 

omtänksam och tystlåten. Hon har en omhändertagande personlighet och intar en modersroll i 

gruppen. Hon är en del av den grupp som anses vara huvudpersonerna men hennes roll är 

tillbakadragen och hon tar en liten plats i gruppen och följer mestadels bara med på vad de andra 

gör. När hon väl säger något så framställs hon frågande och ovetande och ser upp till de andra 

i gruppen. Hon pratar oftast om självklara saker genom att hålla med de andra eller bekräfta det 

som redan sagts i stället för att komma med någon ny information. Däremot tar hon tag i saker 

och styr upp situationer när det verkligen behövs vilket visar att hon kan ta beslut och inta en 

ledarroll i gruppen. Det är ingen skillnad mellan var Gloria befinner sig jämfört med de manliga 

karaktärerna utan hon befinner sig i samma miljöer som de andra.  
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Gia  

Karaktärsdrag, utseende och miljö  

Gia är en italiensk jaguar som har gul päls med svarta fläckar och runt halsen bär hon ett stort 

turkost halsband. Hennes långa ögonfransar och markerade ögon ger ett intryck av att hon bär 

smink. Hon är en del av cirkusfamiljen och utövar konster på trapetsen. Hon och de andra 

cirkusdjuren befinner sig på cirkusturné under hela filmens gång. När hon framför sina 

cirkuskonster har hon och de andra djuren extra mycket smink i form av ansikts- och 

kroppsmålningar. Detta gäller även de manliga karaktärerna som i vanliga fall saknar smink. 

Gia har en slank, smidig och graciös kroppsform och en ljus kvinnoröst med en italiensk 

brytning. Hennes personlighet kan beskrivas som omtänksam, förstående och 

omhändertagande. Hon är en stark och självständig kvinna som är driven och har hög tro på sig 

själv som cirkusartist och på cirkusens utveckling då hon ser detta som sin familj.   

 

Cirkushästarna  

Karaktärsdrag, utseende och miljö  

De två cirkushästarna framställs med fina, blonda frisyrer, långa ögonfransar och smink runt 

ögonen. De har ljusa röster och är fnittriga hela tiden. Cirkushästarna befinner sig i 

cirkusområdet under hela filmen.  

  

5.2.2 Relationer  
Glorias relation till övriga karaktärer  

Gloria har en omhändertagande roll gentemot de andra djuren i gruppen. Hon är passiv och har 

en tillbakadragen roll, men är ändå accepterad och har en given plats som en i gänget. Lejonet 

Alex är huvudkaraktär och ledaren i gruppen och Gloria ser upp till honom.   

Gloria och Melman kan beskrivas som ett kärlekspar där Gloria är omhändertagande 

och kärleksfull mot honom. Han uppskattar Gloria för den hon är och kärleken är besvarad.  

  

Gias relation till övriga karaktärer  

Gia har en omhändertagande roll på cirkusen och ser alla djur som sin egen familj. Hon vill 

allas bästa och tar hela tiden hand om dem. De andra djuren ser upp till Gia som en ledarfigur 

och även om Vitaly är den som styr cirkusen så fungerar hon som en medlare mellan Vitaly och 
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de andra. Gia ser upp till Vitaly som kan beskrivas som den som har den mest centrala rollen 

på cirkusen. Vitaly är bestämd och har den ledande rollen i gruppen men Gia är inte rädd för att 

säga ifrån utan tar diskussionen med honom när det behövs. Hon bryr sig om Vitaly och är den 

som tillslut får honom att börja våga hoppa genom de brinnande ringarna igen efter det långa 

uppehållet på grund av hans depression.  

I Gia och Alex relation så är det Gia som ser hon upp till honom och imponeras av hans 

påstådda talanger som cirkusartist. Innan de lär känna varandra har de ett mer avvaktande 

beteende eftersom båda är måna om sin egen familj och inte släpper in främlingar. Under 

filmens gång lär de känna varandra vilket leder till en ömsesidig attraktion och en 

kärleksrelation uppstår.  

  

5.2.3 Utveckling  
Varken Gia eller Gloria utvecklas något under filmens gång utan förblir desamma oavsett vem 

de möter. Däremot visar Gloria på två olika personlighetsdrag där hon å ena sidan är 

tillbakadragen och frågande, å andra sidan tar ledarrollen när de hamnar i kritiska situationer. 

Dessa olika sidor hos Gloria kan inte ses som en progression i hennes utveckling utan är 

personlighetsdrag som anpassas efter situation.   

  

5.3 Ice Age 4 - Jorden skakar loss  
Filmen inleds med en jordbävning orsakad av den lilla ekorren, som gör att kontinentalplattorna 

delar på sig. Detta medför att Manny, Diego, Sid och Granny hamnar på ett isblock som sliter 

sig loss från fastlandet och lämnar Ellie och Peaches kvar på land. Isblocket flyter ut i det öppna 

havet och ett spännande äventyr väntar dem då de stöter på ett skepp med pirater. Manny och 

hans vänner tar sig tillbaka till fastlandet där de lyckas besegra piraterna tillsammans med Ellie 

och Peaches. I filmen får åskådaren följa både Manny och hans vänners äventyr på isblocket, 

samt Peaches och Ellies äventyr hemma på fastlandet. Vi upplever att temat för filmen är 

vänskap då detta genomsyrar hela filmen. De olika karaktärerna ställer upp för varandra och 

inser hur viktigt det är med goda vänskapsrelationer. Ett annat tema som vi anser återkommande 

under filmens gång är lojalitet. Det gäller att stå upp för sig själv, tro på sina egna åsikter och 

att inte ändra sin personlighet för någon annan. Det är inte bara den biologiska familjen som är 

betydelsefull utan en familjekonstellation kan förändras och ändå få samma betydelse.  
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5.3.1 Karaktärer  
Peaches  

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

Peaches är Manny och Ellies dotter. Hon är en mammut med ljusbrun och glansig päls, håret 

uppsatt i en tofs och långa ögonfransar. Peaches är en lekfull och sprallig ung tjej i tonåren som 

är orädd för det mesta och letar alltid efter nya äventyr. Hon har ett trotsigt tonårsuppförande 

men är samtidigt snäll, omtänksam och godhjärtad och vill vara alla till lags. Under hela filmens 

gång, befinner sig Peaches i hemmiljön på fastlandet.  

  

Ellie  

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

Ellie är Peaches mamma och har aningen mörkare brun päls än vad Peaches har vilket gör att 

hon framstår som äldre. Hon har långa ögonfransar och tofs på huvudet. Ellie är klok och 

förståndig och intar en typisk modersroll då hon är omtänksam och omhändertagande mot alla 

i sin närhet. När Manny och gänget dras iväg på isblocket antar hon en ledarroll och sprider ett 

lugn över alla som är kvar hemma på land, där hon även befinner sig under hela filmens gång.  

  

Kompisgänget  

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

De tre tjejerna som ingår i kompisgänget som Peaches drömmer om att få ingå i, har som 

Peaches glansig päls och fina frisyrer med blommor i. De har långa ögonfransar, sminkade ögon 

och är utseendefixerade. De har ett behov av bekräftelse från killarna och gör allt för att få 

tillhöra kompisgänget. De har inte heller några egna åsikter utan anpassar sig efter vad som 

anses acceptabelt i gänget. Tjejerna befinner sig på fastlandet under hela filmens gång.  

  

Shira  

Karaktärsdrag, utseende och miljö  

Shira som befinner sig på piratskeppet, är en grå och vit sabeltandad tiger med markerade ögon, 

slank kropp, ljus röst och örhängen vilket ger henne ett feminint utseende. Hon har, i motsats 

till de övriga piraterna, glansig päls vilket också är något som gör att hon sticker ut i mängden 

som något vackert. Hon har en tuff och kaxig attityd men ser upp till och lyder order från den 

ledande apan Gutt som styr hela skeppet.   
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Granny  

Karaktärsdrag, utseende och miljö 

Granny är Sids mormor och har en lila tufsig päls som gör att hon ser gammal och sliten ut. Hon 

har lite hår på huvudet, saknar tänder, har krokig rygg och ser allmänt rynkig ut. Hon upplevs 

som vimsig men har en kaxig attityd och visar att hon kan ta hand om sig själv. Granny är den 

enda kvinnliga karaktären som befinner sig på isflaket.  

  

5.3.2 Relationer  
Peaches relation till övriga karaktärer  

Peaches och Ellie har en varm och kärleksfull relation mot varandra. Ellie är omhändertagande 

och stöttar Peaches i hennes utveckling. Hon låter henne utforska världen på ett självständigt 

sätt och ta egna beslut vilket leder till att Peaches närmar sig vuxenlivet.   

Peaches och Manny har en kärleksfull relation som uttrycks på ett annat sätt än mellan 

Peaches och Ellie. Manny har en mer beskyddande roll än Ellie vilket leder till mer konflikter 

mellan Peaches och Manny och hon upplevs göra tonårsrevolt. Han är rädd om henne och håller 

koll på vad hon gör och vem hon umgås med. Han säger att hon inte får träffa killar förrän han 

är död och vill helst att hon ska vara hemma hela tiden. Han är hård mot henne och ger henne 

utegångsförbud när hon, enligt honom, inte har skött sig. När Manny dras iväg på isblocket 

visar både Peaches och Manny stor oro för varandras välmående och allt tidigare bråk läggs åt 

sidan. När det i slutet av filmen visar sig att det är Peaches som räddar sin pappa så inser Manny 

att hans dotter har vuxit upp och han får en annan syn på henne. Hans tillit till Peaches blir 

större och hon får mer frihet till att ta egna beslut och vara en mer självständig person.   

Peaches har en längtan efter att få vara med i det gäng där de, enligt henne, coola killarna 

och tjejerna hänger. För att passa in i kompisgänget försöker Peaches anpassa sig till de andra 

och smälta in. Till en början blir hon inte accepterad som en i gänget då de tycker att hon är 

konstig eftersom hon umgås med pungråttorna. Hon söker hela tiden bekräftelse hos det nya 

kompisgänget och spelar från början en roll för att passa in. Ethan som är en av killarna i gänget 

intresserar henne och hon gör allt för att han ska tycka om henne. Under filmens gång mognar 

Peaches och inser att hon duger som hon är och inte behöver förändra sig för att hitta riktiga 

vänner. När hon står upp för sig själv och det hon tror på, ändrar de nya kompisarna 

uppfattningen om Peaches och accepterar henne för den hon är.  

Peaches och Louis är bästa vänner redan i början av filmen och Peaches kan vara sig själv i 

hans sällskap. Hon är omhändertagande och hjälper honom när det behövs och gör allt för att 
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han ska ha det bra. När Manny försvinner och Peaches är orolig, lugnar Louis henne och intar 

en omhändertagande roll. När hon sedan börjar umgås med det nya kompisgänget och inte vill 

erkänna sin vänskap med Louis för dem, blir han ledsen och han och Peaches blir ovänner. I 

slutet av filmen när Peaches blir tillfångatagen av Gutt är det ändå Louis som gör allt han kan 

för att rädda henne vilket tyder på äkta vänskap mellan dem.  

 

Ellies relation övriga karaktärer  

Ellie och Manny har ett ömsesidigt kärleksförhållande och besitter olika egenskaper vilket gör 

att de kompletterar varandra i sin relation. Manny upplevs ofta orolig medan Ellie är mer 

avslappnad och inte oroas lika lätt. Detta framgår i de flesta situationer men blir särskilt tydligt 

i deras roller som föräldrar till Peaches.    

 

Shiras relation till övriga karaktärer  

Shira är lojal men också en tuff tjej bland piraterna. Hon ser upp till apan Gutt som är ledaren 

och kapten på skeppet och lyder hans order. Shira ser piraterna som sin familj men blir inte 

speciellt väl behandlad av dem. Trots detta är hon trogen piraterna men inser sedan när hon 

möter Diego och hans vänner på isflaket att hon har ett val där hon kan välja den goda sidan 

istället och därmed också bli behandlad med respekt.   

I Shiras och Diegos relation visar hon inledningsvis en tuff attityd mot Diego när det 

möts och ser honom som en motståndare. De bråkar till en början eftersom de anses vara 

varandras fiender men allt eftersom mjuknar både Shira och Diego då de inser att de har mycket 

gemensamt. Mot slutet av filmen byter hon sida och övergår till Diego och hans vänner och 

lämnar piraterna.
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5.3.3 Utveckling  
Vi upplever att Peaches genomgår en personlig mognad. Från början är hon styrd av 

omgivningen och upptagen av vad andra tycker om henne. Hon är osäker på sig själv och söker 

hela tiden bekräftelse av dem runt omkring henne och försöker vara någon hon egentligen inte 

är för att bli omtyckt. Hon är en typisk tonåring men mognar med tidens gång då hon inser vad 

som verkligen är viktigt här i livet. Hon inser att äkta vänskap är viktigare än att passa in 

någonstans där hon inte vill vara. Vi upplever inte att Shira eller Ellie utvecklas något under 

filmens gång utan förblir desamma.  
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6. Analys  
Nedan sammanställs resultatet av filmerna i en analys utifrån fyra olika kategorier; 1. 

karaktärsdrag och utseende, 2. relationer, 3. utveckling, och 4.miljö. Under varje kategori 

analyseras resultatet från alla tre filmer för att synliggöra gemensamma karaktärsdrag. Analysen 

har sin utgångspunkt i våra frågeställningar vilka är följande:  

  

• Hur framställs kvinnliga karaktärer vad gäller personlighetsdrag och utseende?  

• Vilken betydelse har de kvinnliga karaktärerna i handlingen och vilka relationer har de 

till andra karaktärer?  

• I vilka miljöer framställs de kvinnliga karaktärerna?  

  

6.1 Karaktärsdrag och utseende  
Många av de kvinnliga karaktärerna framställs med vad som Nikolajeva och Rönnberg (2004, 

2001) anser vara typiskt kvinnliga egenskaper. De framställs som vänliga, godhjärtade, 

omtänksamma och omhändertagande. Genom att osjälviskt värna om andra, sätter de kvinnliga 

karaktärerna alltid familjens och vännernas bästa i första hand. Dessa gemensamma egenskaper 

kan vi se hos både Sally i Bilar och Gloria i Madagaskar 3 men det finns också många 

egenskaper som skiljer dem åt. Sally skildras som en självständig kvinna som är trygg i sig 

själv. Hon har egna åsikter som hon står för och invånarna i Kylarköping respekterar och ser 

upp till henne. Gloria har till skillnad från Sally inga egna åsikter utan upplevs endast hålla med 

de andra manliga karaktärerna. Hon är ofta orolig och har ingen central roll utan finns mer i 

bakgrunden som en del av gruppen. Som en motsats till Glorias passiva sida har Gia i 

Madagaskar 3 och Shira i Ice Age 4 en tuffare attityd och en mer framåtdrivande sida. Gia har 

gott självförtroende och dagdrömmer om att lyckas i sin karriär som cirkusartist. Shira tuktas 

hårt av alla pirater och faller in i deras tuffa jargong. Hon har inte samma omhändertagande 

egenskaper som de övriga kvinnorna utan en tuffare och mer självständig attityd mot dem hon 

möter.   

En annan karaktär som sticker ut är Peaches i Ice Age 4 som skildras som äventyrslysten 

och modig. Hennes personlighetsdrag är enligt Rönnberg (2001), mer vanligt förekommande i 

nyproducerade filmer där kvinnor inte är lika bundna till hemmet på samma sätt som de ofta 

var i de tidiga filmerna. Peaches utmanar sina föräldrar då hon anser sig vara vuxen och benägen 

att klara sig på egen hand. Hon är orädd av sig och vill utforska världen och vad livet har att 

erbjuda men hon har samtidigt en sund och förnuftig sida som hjälper henne att fatta bra beslut.   
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I alla tre filmer finns ett antal kvinnliga biroller som alla skildras på ett extremt feminint 

sätt. Dessa roller är små men åskådaren hinner ändå få en tydlig uppfattning om att deras 

huvudsakliga uppgift är att beundra männen. Karaktärerna bär mer yttre attribut så som smink 

och smycken än de andra kvinnliga karaktärerna med en större roll. Samtliga är fnittriga och 

idoliserar de manliga karaktärerna. I Bilar är det Blixtens fans Mia och Pia samt Kungens 

showtjejer, i Madagaskar 3 är det cirkushästarna och i Ice Age 4 är det tre tjejer i Peaches 

kompisgäng som kännetecknas av detta. I motsats till detta möter vi, i Bilar, journalisten Petra. 

Hon framställs inte lika feminint utan har en mer neutral och professionell roll.   

I filmen Ice Age 4 möter vi Granny som inte har några av de som Rönnberg och 

Nikolajeva (2001, 2004) beskriver som typiskt kvinnliga egenskaper. Hon är självständig och 

oberoende av vad andra tycker och tänker. Vi anser att hon är den enda kvinnliga sidekicken då 

hon har mycket humor och driver både med sig själv och med andra. Rönnberg menar att 

sidekicks ofta är manliga och har en humoristisk och flamsig sida vilken gör att rollen passar 

sig bättre för män än för kvinnor (2001). Granny skiljer sig också utseendemässigt från de andra 

kvinnliga karaktärerna då hon har rufsig päls och inte bär smink.  

Till utseendet har alla andra karaktärer markerade ögon med långa ögonfransar vilket 

ger ett intryck av att de bär smink. De kvinnliga karaktärernas kroppsform framställs ofta med 

vad vi anser vara kvinnliga former. De är små och nätta i kroppen och rör sig på ett graciöst och 

smidigt sätt. Detta skulle kunna bero på, som Rönnberg (2001) skriver, att det sedan tidigt 

använts balettdansöser som levande modeller för huvudkaraktärer i film. Vidare menar hon att 

huvudkaraktärerna i de tidiga filmerna Askungen, Snövit och Törnrosa alla hade balettdansöser 

som förebilder. Detta skulle kunna vara anledningen till att de kvinnliga karaktärerna i de filmer 

som vi analyserat framställs på det sättet. Flodhästen Gloria är däremot inte liten och nätt utan 

har i stället breda höfter vilket vi också anser vara typiskt kvinnligt. Peaches och Ellie är de två 

karaktärer som sticker ut då deras kroppsform inte skildras på något annorlunda sätt jämfört 

med de manliga mammutarna. Vi kan dock se en viss skillnad i pälsen mellan de kvinnliga och 

de manliga mammutarna. De kvinnliga mammutarnas päls är mer glansig och har en ljusare 

nyans medan männens päls är mörkare och mer rufsig. Kvinnorna har också håret uppsatt i fina 

frisyrer. Att kvinnor framställs med glansig päls är något som genomsyrar alla filmer men i 

Bilar så är det lacken som är glansig istället för pälsen.    

Samtliga kvinnliga karaktärer framställs med mänskliga kvinnliga attribut, till exempel 

långa ögonfransar och smink. I två av filmerna är huvudkaraktärerna djur men framställs ändå 

med dessa attribut. Utseendemässigt finns det ofta en biologisk skillnad mellan honor och hanar 
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vilket också skildras i filmerna. De har dock utöver den biologiska skillnaden fått mänskliga 

attribut för att förstärka uppdelningen mellan det manliga och kvinnliga könet. I den tredje 

filmen är samtliga karaktärer bilar vilket innebär att de skulle kunna framställas helt 

könsneutrala. Trots det har de ändå fått mänskliga könsstereotypa egenskaper och utseenden. 

Det finns en tydlig skillnad mellan hur kvinnor respektive män framställs utifrån utseende och 

personlighet i filmerna. Vi anser i enlighet med Hirdman (2004) att genom att skilja manliga 

och kvinnliga karaktärer åt till utseende, förstärks uppdelningen av könen. Vår analys bekräftar 

Hirdmans teori om dikotomin.  

  

6.2 Relationer  
När det gäller relationer så trycker samtliga filmer på tvåsamheten och gemensamt för de tre 

filmerna är att kärleksförhållanden endast finns mellan olikkönade karaktärer. Butler menar att 

den heterosexuella matrisen kan läggas till grund för vad som anses vara socialt accepterat i 

samhället och trycker på att den befintliga heterosexuella normen är något som skapas (2005). 

Även om alla filmer innehåller heterosexuella kärleksförhållanden, visar majoriteten av 

karaktärerna, ingen längtan efter kärlek eller strävan efter att dela livet tillsammans med någon. 

De kärleksförhållanden som uppstår gör det utan att karaktärerna aktivt söker efter en partner. 

Krapfenbauer (2015) nämner de tidiga animerade filmerna Snövit, Törnrosa och Askungen som 

filmer där längtan efter den stora kärleken har en stor betydelse för filmernas kvinnliga 

huvudkaraktärer. Därmed syns en tydlig skillnad i hur de kvinnliga karaktärerna resonerar kring 

kärleksförhållanden mellan dessa äldre filmer och de filmer som vi har analyserat. Det finns 

dock en kvinnlig karaktär, Peaches, som går emot trenden om strävan efter kärlek. Hon söker 

Ethans uppmärksamhet och gör allt för att han ska se och tycka om henne. Även om det inte är 

på samma hjälplösa och passiva sätt som i de tidigare filmerna kan vi se likheter i hur de strävar 

efter kärleksrelationer.    

Ett annat gemensamt drag för många av de kvinnliga karaktärerna är att de ofta ser upp 

till en karaktär av det manliga könet, trots att de själva framstår som självständiga. Männen har 

en styrande roll och är de som för handlingen framåt och kvinnorna upplevs vara beroende av 

dem. Towbin et al. (2004) befäster detta och menar att även självständiga kvinnor, bland annat 

i Disneys filmer, ofta placeras i en underordnad beroende roll till en man. De kvinnliga 

karaktärerna har en tendens att misstro sin egen förmåga att klara saker och söker bekräftelse 

från de manliga motaktörerna. Detta kan vi se tydligt i Madagaskar 3 när Gia och Alex ska öva 

på trapetsen tillsammans. Alex påstår att han är en expert på trapetskonster och att han ska lära  
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Gia allt han kan. När de sedan befinner sig på trapetsen framgår det tydligt att Alex inte kan det 

han utlovat. Trots detta lyssnar hon till hans råd och gör som han säger vilket visar på att hon 

tvivlar på sin egen förmåga.  

Vi upplever att kvinnorna ofta objektifieras i filmerna både genom hur de framställs men 

också genom vilket sätt de manliga karaktärerna ser på dem. Enligt Lindell (2004) framställs de 

kvinnliga karaktärer ofta som lustobjekt för den manliga rollfiguren. I filmen Bilar finns ett 

tydligt exempel då Sally framträder för första gången. När hon kommer in i rättssalen stannar 

bilden upp och en strimma av ljus faller över henne samtidigt som en fin melodi spelas i 

bakgrunden. Det första Blixten gör är att kommentera hennes utseende, kalla henne för gullet 

och bjuda ut henne på en date. Bland det första han säger till henne är “allt du behöver göra nu 

är att stå där och låta mig kolla på dig!”. Innebörden av detta citat upplever vi är att Sally 

objektifieras av Blixten.   

I en artikel i Dagens Nyheter (Nordström 2013) beskrivs ett test som kallas Bechdel-

testet som analyserar filmer utifrån ett genusperspektiv för att se vilken roll kvinnliga karaktärer 

har samt deras betydelse för handlingen. Testet utgår från tre kriterier; filmen måste innehålla 

minst två namngivna kvinnliga karaktärer, som pratar med varandra, om något annat än en man 

och för att en film ska bli godkänd måste filmen uppfylla alla dessa tre. De filmer som vi 

analyserat finns presenterade på hemsidan och det visade sig att ingen av dem blev godkända 

enligt resultatet på hemsidan (Bechdel 2016). Efter att vi utfört Bechdel-testet på våra filmer 

stämde resultatet på Madagaskar 3 och på Ice Age 4 men vi anser att Bilar faktiskt klarar alla 

kriterier för att bli godkänd. Detta kan vi se när Sally och Flo har en konversation i rättssalen 

och vid ytterligare ett tillfälle. Även om Bilar blev godkänd enligt oss, var det svårt att hitta en 

scen som uppfyllde alla kriterier då de kvinnliga karaktärerna har få repliker. I Ice Age 4 

däremot, har Peaches och Ellie betydligt större roller men den filmen klarar ändå inte testet trots 

deras många konversationer. Det är dock viktigt att påpeka att detta test inte har någon 

vetenskaplig grund. Det bidrar snarare till en uppfattning om de kvinnliga karaktärernas roller 

i film samt vilka normer som upprättas.  

  

6.3 Utveckling   
Nikolajeva (2004) delar in karaktärer i statiska och dynamiska där statiska innebär att de förblir 

densamma under hela filmens gång och inte förändrar sitt beteende eller personlighet. En 

dynamisk karaktär innebär motsatsen, att en person utvecklas under handlingen på ett etiskt 

eller kronologiskt sätt. En etisk utveckling innebär i detta fall att karaktären utvecklas genom 

http://bechdeltest.com/
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att göra ett avgörande etiskt val. En kronologisk utveckling innebär att karaktären växer och 

blir äldre vilket dock är sällsynt och något som kräver att handlingen utspelar sig under en lång 

tid (ibid). Enligt Kåreland (2015) innehåller barnlitteratur och berättelser oftast statiska 

karaktärer vilket är något som stämmer överens med de filmer vi sett.   

Majoriteten av de kvinnliga karaktärerna i våra filmer kan beskrivas som statiska. 

Sally är en av dem då hon inte utvecklas något. En viss typ av förändring i personlighet kan 

dock ses hos Peaches som mognar under filmens gång då hon inser vad som är viktigt i livet 

och att hon ska lita på sig själv och sina egna åsikter. Hon växer inte i ålder men mognar på ett 

personligt plan vilket kan ses som en etisk utveckling. Hos Shira kan också en viss typ av 

etisk utveckling ses även om den inte helt stämmer in på Nikolajevas beskrivning (2004). Hon 

får en insikt i vad som är rätt och vågar tro på sig själv på samma sätt som Peaches. Hon vågar 

byta sida från det onda till det goda då hon överger piraterna för Diegos skull.  

Gloria som också ses som en statisk karaktär, visar på två olika personlighetsdrag där 

hon å ena sidan är tillbakadragen och frågande under större delen av filmen, å andra sidan tar 

ledarrollen när det behövs. Dessa olika sidor hos Gloria kan inte ses som en progression i hennes 

utveckling utan är personlighetsdrag som anpassas efter situation. Ett typiskt exempel på 

Glorias initiativtagande sida är när Melman får panik när han ska gå på linan och Gloria lugnar 

honom och hjälper honom att gå över den. Som vid återkommande tillfällen, tar Gloria en 

ledarroll, är rationell och styr upp den oroliga situation som uppstår.  

  

6.4 Miljö  
När det gäller miljö har Bilar och Ice Age 4 en liknande uppdelning av var män och kvinnor 

framställs, där kvinnorna oftast befinner sig i den lugna hemmiljön medan männen befinner sig 

på äventyr i de mer spännande och fartfyllda miljöerna. Enligt Rönnberg (2001) har kvinnans 

roll, traditionellt sett, varit att finnas i en hemmiljö medan männen är de som tar sig ut på 

äventyr. Detta kan vi se tydligt i dessa två filmer. De manliga karaktärerna beskrivs enligt 

Rönnberg som modiga medan de kvinnliga ses som passiva och svaga vilket kan vara en 

förklaring till varför uppdelningen ser ut på detta sätt (ibid).  

I Bilar befinner sig Sally och Flo endast hemma i staden Kylarköping där de bor och är 

aldrig med på racingbanan. På racingbanan är det männen som står i fokus medan kvinnorna 

befinner sig på sidan av, ser söta ut och har en mer beundrande roll. Det är de manliga 

karaktärerna som är med och tävlar och som sitter i publiken med undantag för de två fansen 

till Blixten, journalisten Petra samt Kungens tjejer. Det kan vara intressant att fundera över vilka 
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kvinnliga karaktärer som befinner sig på racingbanan respektive i Kylarköping och vilka 

orsaker som ligger bakom detta val. Petra har en liten roll och framställs neutral jämfört med de 

övriga tjejerna som befinner sig i tävlingsområdet. De två fansen, Mia och Pia samt Kungens 

tjejer har ingen större funktion förutom att se upp till och uttrycka en beundran till männen. 

Ytterligare ett exempel på denna uppdelning av kön är i slutet av filmen när många av invånarna 

i Kylarköping åker till Pistongcupen för att heja på Blixten medan Sally och Flo stannar kvar 

hemma. I Kylarköping är det dock ingen större skillnad på beteende och personlighet mellan 

män och kvinnor utan här har kvinnorna en minst lika betydelsefull roll som männen. Detta 

skiljer sig en hel del från övriga filmer där kvinnor och män blandas då en typisk hierarkisk 

ordning framställs och kvinnorna ofta har en underordnad roll gentemot mannen (Hirdman 

2004). I Ice Age 4 är det de kvinnliga karaktärerna i form av Ellie och Peaches som befinner sig 

i hemmiljön medan Manny och de manliga karaktärerna råkar ut för det farliga äventyret. Detta 

kan kopplas till Hirdmans tankar inom genussystemet där en av hennes två perspektiv är 

isärhållandet av manligt och kvinnligt (ibid).  

Madagaskar 3 skiljer sig från de andra två filmerna där de kvinnliga karaktärerna inte 

framställs i någon speciell miljö som skiljer sig från den miljö där de manliga karaktärerna 

framställs. Både Gloria och Gia som anses vara de mest betydande kvinnliga personerna följer 

med på äventyret genom Europa och befinner sig alltid på samma ställe som de manliga 

karaktärerna.   

Det är intressant att fundera över vilka karaktärer som framställs i vilken miljö, vilken 

typ av kvinnor det är som framställs i hemmiljö respektive utanför. I exempelvis filmen Bilar 

befinner sig vissa kvinnliga karaktärer endast i Kylarköping medan vissa får lämna hemmiljön 

och befinner sig på racingbanan. Liknande uppdelning kan vi se i Ice Age 4 där det är de manliga 

karaktärerna som åker iväg på äventyr på isflaket medan de kvinnliga karaktärerna blir kvar i 

hemmiljön på land. De kvinnliga karaktärer som framställs i hemmiljön har generellt en mer 

lugn, neutral och omtänksam sida medan de som befinner sig utanför hemmet har helt andra 

personligheter. De framställs som extremt feminina, utan någon annan funktion än att se upp 

till och beundra männen. Genom denna uppdelning av manliga och kvinnliga karaktärer med 

respektive stereotypa egenskaper så upprättas Hirdmans teori om hierarki vilken innebär att 

mannen är norm (2004).  
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7. Avslutande diskussion  
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga karaktärer framställs samt att belysa vilka 

normer som upprättas och utmanas i filmerna. I analysen såg vi återkommande mönster som 

väckte nya tankar om vilka normer som finns i filmerna respektive i samhället. Vi diskuterar 

även varför vi anser det intressant att analysera barnfilm utifrån ett genusperspektiv samt hur vi 

som lärare kan använda denna kunskap i undervisningen.  

  

7.1 Normer som upprättas och etableras  
En av de normer som upprättas är de förväntningar samhället har på hur kvinnor ska se ut och 

vara. Övervägande delen av de kvinnliga karaktärerna har könsstereotypa egenskaper vilket 

Giroux (2000) menar är vanligt i animerad barnfilm. Vi anser att man tydligt kan se vilka 

karaktärer som är kvinnor respektive män utifrån deras utseende och yttre attribut så som smink 

och smycken. De kvinnliga karaktärerna skildras genomgående som lugna och upplevs mest 

bara följa med på vad som skulle kunna anses vara männens äventyr utan att ha så stor inverkan 

på handlingen. Nikolajeva (2004) skriver om de könsstereotyper som upprätthålls i berättelser 

i och med att flickor framställs som lugna, snälla och duktiga medan pojkar är busiga och 

äventyrliga. Rönnberg (2001) menar att de könsstereotypa roller som flickor och pojkar har i 

verkligheten speglar sig i film. Pojkarna uppfattas som busiga och fartfyllda medan flickor 

uppfattas som mer allvarliga och mindre fysiska. I både Ice Age 4 och Bilar är det i huvudsak 

de manliga karaktärerna som får uppleva de fartfyllda äventyren.  

Som tidigare nämnt i analysen så finns det karaktärer som har biroller med extremt 

feminina egenskaper. I Bilar är det Mia och Pia samt Kungens showtjejer och i Madagaskar 3 

är det cirkushästarna. I Ice Age 4 är det tre tjejer i Peaches kompisgäng som har dessa 

egenskaper men vi upplever ändå en skillnad mellan hur karaktärerna framställs i den filmen 

jämfört med de två andra. Karaktärerna i Ice Age 4 har för det första mer repliker än de andra 

vilket gör att åskådaren får en bredare uppfattning om dem. Genom sitt beteende och sina 

repliker upplevs de mindre intelligenta och vi upplever att karaktärerna skildras på det sättet för 

att förtydliga och förlöjliga normen om att tjejer är fnissiga och avgudar fysiskt attraktiva killar. 

Det finns en tydlig skillnad mellan filmerna i hur dessa kvinnliga biroller framställs. I Bilar och 

Madagaskar 3 upplever vi att dessa karaktärer inte framstår som lika förlöjligade som i Ice Age 

4 och enligt oss framgår det tydligt att meningen är att utmana den normen. Detta kan tydligt 

kopplas till Hirdmans teori om dikotomi där kvinnligt och manligt isärhålls. En tydlig 
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uppdelning visas där det manliga egenskaperna framställs på ett visst sätt och det kvinnliga då 

blir motsatsen vilket upprättar den manliga normen.   

Den manliga normen upprättas på ett tydligt sätt i alla tre filmerna där männen har de 

största rollerna och tar den största platsen. Männen är dem som råkar ut för det spännande och 

farliga och dras iväg på äventyr medan de kvinnliga karaktärerna oftast blir kvar i hemmiljön. 

Enligt den manliga normen i samhället vilket även avspeglar sig i film har mannen en 

överordnad roll gentemot kvinnan och är den som kvinnorna ser upp till. Männen har en central 

roll i alla filmer vilket medför att de tar de flesta initiativen och det är också dem som filmen 

handlar om. Purvis & Thornham (2005) menar att kvinnliga karaktärer i film, snarare stör 

handlingen än påverkar den positivt och att deras roller inte är lika betydande som männens. 

Hon menar också att den manliga karaktären ofta framställs som en hjälte som med sin styrka 

och sitt mod, aktivt för handlingen framåt. Detta ser vi tydligt i början av filmen Ice Age 4, då 

Manny dras iväg på isblocket och lämnar kvar Peaches och Ellie på land. Det är Manny som 

styr upp situationen för de som är kvar på land trots att han dras iväg därifrån. Han intar en 

ledarroll genom att berätta för dem vad de ska göra och att allt kommer att ordna sig. Purvis & 

Thornham (2005) menar alltså att de kvinnliga karaktärerna oftast inte har någon större 

betydande roll i handlingen utan att de ofta befinner sig i bakgrunden och låter männen ta 

initiativen. Vi anser att det därmed kan diskuteras ifall de kvinnliga karaktärernas funktion i 

filmerna är som utfyllnad bredvid mannen och inte att aktivt föra handlingen framåt.  

Som tidigare nämnt i analysen, upprätthåller samtliga filmer den heterosexuella normen. 

I alla berättelser finner olikkönade karaktärer kärleken medan tecken på samkönad kärlek 

saknas. Janson (2016) menar att hela filmvärlden inte bara är till för att underhålla utan också 

fungerar som ett sätt att fostra barnen in i den “rätta” heterosexuella kärleken. Janson beskriver 

Philips antydan om att det inte finns någon naturlig heterosexualitet hos barn, vilket hon vidare 

tolkar som att det är vi vuxna som lär barnen att vara heterosexuella (ibid). Vidare beskriver 

Butler (2005) begreppet heteronormativitet vilket innebär att det naturliga sättet att leva är i en 

heterosexuell relation. Detta grundas i könsuppfattningen att det finns två kön och att allt annat 

än heterosexualitet anses avvikande.  

  

7.2 Normer som utmanas  
Samtliga kvinnliga karaktärer besitter personlighetsdrag och egenskaper som har en tendens att 

utmana den befintliga normen om hur kvinnor ska vara. De egenskaper kvinnorna framställs 

med visar att de är mer självständiga, initiativtagande och modiga som enligt Nikolajeva (2004) 
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inte är typiskt kvinnliga egenskaper. Enligt Rönnberg kan en viss förändring ses i 

nyproducerade filmer där kvinnor får en mer betydande roll med egenskaper så som mod och 

styrka (2001). Detta framgår delvis i våra filmer då de kvinnliga karaktärerna får dessa 

egenskaper men däremot inte har lika betydande roller som männen.  

Sally utmanar den manliga normen genom sin centrala roll som advokat i Kylarköpings 

stad. Hon är respekterad och professionell vilket gör att de övriga invånarna lyssnar och ser upp 

till henne. Sally framställs inte som hjälplös utan snarare som självständig och upplevs trygg i 

sig själv även om hennes roll och betydelse för filmens handling är liten.  

Ytterligare ett exempel på normer som utmanas kan vi se hos både Shira och Gia som 

har en tuff personlighet och upplevs som självständiga även om de är underordnade Gutt och 

Vitaly. Även om Vitaly är ledaren på cirkusen så räds inte Gia att diskutera med honom när 

deras åsikter skiljer sig åt vilket visar att hon vågar stå för det hon tycker. Vi upplever att 

Peaches också på ett tydligt sätt utmanar de normer som finns i samhället då hon, som tjej, har 

en mer äventyrlig, orädd personlighet vilket är något som upplevs som manliga egenskaper. 

Nikolajeva menar att flickor ofta framställs som lugna medan det äventyrliga oftast framställs 

hos pojkar (2004). I slutet av filmen ser vi tydligt att Peaches orädda och modiga egenskaper 

framgår. Enligt Purvis & Thornham (2005) är dessa typiskt manliga egenskaper och det är oftast 

den manliga karaktären som framställs som en hjälte. Ellie blir tillfångatagen och fastbunden 

och efter ett misslyckat försök av Manny så är det slutligen Peaches som räddar henne. Eftersom 

Peaches visar på hjältemod tyder det på att den manliga normen utmanas.  

Vi upplever även utmaningar av den traditionella uppdelningen av manligt och 

kvinnligt. Hirdman (2004) anser att det finns förväntningar på hur en kvinna och en man ska 

vara i förhållande till varandra och det är detta vi anser utmanas. I Ice Age 4 kan vi se tydliga 

exempel på detta i Manny och Ellies relation, där Manny upplevs vara den oroliga och Ellie den 

lugna. Exempelvis i början av filmen så rör kontinentalplattorna på sig och marken spricker.  

Manny har den första repliken då han oroligt frågar Ellie “vad var det? Ellie hörde du det?”.  

Ellie svarar lugnt “jag hörde, vad det än är var så var det långt borta”. Manny är orolig för 

Peaches hela tiden och vill hålla henne nära medan Ellie låter henne prova sina vingar och 

utforska världen. Den här typen av konversationer och beteende återkommer i filmen och visar 

på ett icke stereotypt könsmönster vilket enligt Nikolajeva (2004) går emot de stereotypa 

karaktärsdrag som framställs för män respektive kvinnor.  
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7.3 Barn och lärande i film  
Anledningen till varför vi anser det vara intressant att analysera barnfilm utifrån ett 

genusperspektiv är att film är en stor del av många av våra elevers vardag. Eftersom vårt 

uppdrag som lärare enligt Lgr 11 (Skolverket 2011) är att ta hänsyn till elevernas erfarenheter 

och intressen är det viktigt att vi följer med i vilka media som våra elever använder. Eftersom 

medias utveckling har ett stort inflytande på många i dag, måste skolans undervisning följa 

denna utveckling som sker i samhället (Skolverket 2016). Användandet av media blir mer och 

mer utbrett och forskare menar att dagens ungdomar är i behov av en allmän mediekompetens 

(ibid). Som vi nämnde inledningsvis upplever många lärare svårigheter med att visa film i 

skolan. Många lärare upplever att det är svårt att välja filmer som på ett relevant sätt kan kopplas 

till läroplanen. Eftersom många filmer innehåller normer och könsstereotyper kan det upplevas 

som att innehållet påverkar eleverna negativt. Våra egna erfarenheter av film i undervisningen 

är att lärare ofta undviker att visa film på grund av rädsla att fel budskap ska förmedlas. Vi anser 

att normer och stereotyper bör uppmärksammas snarare än undvikas och film kan vara ett bra 

sätt att uppnå detta. Genom att visa filmer som innehåller, enligt samhället, föreställningar om 

manligt och kvinnligt kan eleverna utveckla en förståelse för ämnet. Rönnberg (2001) bekräftar 

detta resonemang och anser att läraren istället för att undvika könsstereotyper, bör lyfta fram 

dem. Vår åsikt är att film kan användas i undervisningen för att tydliggöra befästa normer i 

samhället men i enlighet med elevernas intressen. Med detta menar vi att vi som lärare kan 

belysa normer på ett varierat och mer lustfyllt sätt vilket i sin tur kan bidra till bra diskussioner 

i klassrummet. Phillips & Soltis (2010) beskriver John Deweys tankar kring barns lärande. 

Dewey anser att eleverna bör involveras i gemensamma aktiviteter eftersom ett verkligt lärande 

sker i sociala sammanhang. Genom klassrumsdiskussioner kan läraren, tillsammans med 

eleverna, skapa utrymme för ett gemensamt lärande. Läraren kan till exempel dela in eleverna 

i grupper där de får diskutera och analysera film utifrån de analyskategorier som vi används oss 

av i den här studien. På så sätt kan eleverna uppmärksammas på både de tydliga framställda 

normer samt de mindre tydligt framställda normer som finns i filmerna. 

Genom vår analys har vi fått en inblick i vilka normer som upprätthålls samt utmanas i 

de valda filmerna. Eftersom barn ser på film från tidig ålder får de tidigt en föreställning om 

vad som anses vara manligt och kvinnligt (Rönnberg 2001). I det här fallet skulle det innebära 

en form av envägskommunikation där bilden av hur kvinnor bör vara samt hur den manliga och 

heterosexuella normen upprättas. I samtliga filmer finns det normer som barn kan imitera och 

identifiera sig med. Eftersom den manliga normen är tydlig kan barn få en uppfattning om hur 



 

36  

  

maktförhållandet mellan kvinnor och män ska se ut. Genom att se de analyserade filmerna, kan 

pojkar och flickor få en bild av att mannen är överordnade kvinnan och att kvinnan har en 

underlägsen roll och är beroende av mannen. I till exempel Madagaskar 3 får åskådaren en 

tydlig bild av att Gloria mestadels finns i bakgrunden och sällan tillför sina egna åsikter. Hon 

upplevs för det mesta att hålla med sina vänners åsikter och följa med på äventyret.   

De normer som upprättas i filmerna skapar inte bara uppfattningar om hur vi ska vara 

utan kan också bidra till identitetsskapande. Rönnberg menar att både vuxna och barn ofta söker 

efter en karaktär att relatera till och identifiera sig med (2001). Som tidigare nämnt under 

teoretiska utgångspunkter beskriver Rönnberg (ibid) olika sätt att identifiera sig med karaktärer 

vilka är likhetsidentifikation, önskeidentifikation samt olikhetsidentifikation. Eftersom alla 

identifierar sig på olika sätt, beror det på vem åskådaren är, vilken typ av identitetsskapande 

som uppstår. Ett exempel på detta kan vara att ett barn som i vanliga fall är blyg och 

tillbakadragen kan känna en önskan att vara tuff och modig som Shira vilket då innebär en 

önskeidentifikation.  

Även om det finns många sätt att identifiera sig på är det inte självklart att barn känner 

igen sig i karaktärerna i filmerna. Det kan därmed diskuteras ifall barn som inte kan identifiera 

sig med karaktärerna kan känna sig utanför. De normer som upprättas kan på så sätt leda till 

utanförskap och känslan av att inte passa in i samhället. Det kan handla om relativt simpla saker 

så som att i samtliga filmer bär de kvinnliga karaktärerna smink. Detta kan bidra till att pojkar 

och flickor kan få uppfattningen om att smink är en självklarhet för flickor men anses inte vara 

socialt accepterat för pojkar. En annan norm som upprättas i alla filmerna är den heterosexuella 

normen. Även där kan barn som inte känner tillhörighet till heterosexualitet känna utanförskap. 

Filmerna ger en bild av att kärlek endast uppstår mellan samkönade vilket kan bidra till 

uppfattningen att allt annat anses avvikande. Genom det normskapande som finns i filmerna, 

anser vi att det bidrar till att upprätthålla de ramar och regler som finns i samhället. Vidare anser 

vi att det är viktigt att som lärare att lyfta ämnet och göra eleverna medvetna om att alla är olika. 

Enligt Lgr 11 har skolan ett ansvar att undervisningen ska behandla människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor samt att ingen elev ska diskrimineras på grund av kön, 

sexuell läggning eller könsöverskridande identitet (Skolverket 2011).   

Alla människor är olika vilket medför att media påverkar oss på olika sätt. Rönnberg 

(2001) menar att det finns en skillnad mellan hur barn och vuxna ser på film. Hon menar att 

vuxna saknar förmågan att se filmer utifrån ett barns perspektiv. Vuxna analyserar filmerna på 

ett djupare sätt än vad barn gör. Rönnberg menar dock att barn dras till filmer där en överdrift, 
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igenkänning och förenkling är tydligt märkbar. Vi vuxna är mer kritiska till de normer som 

presenteras i film och enligt oss går det att diskutera om barn överhuvudtaget märker dessa 

normer eller om de bara ser film som ren underhållning.  

I och med att media har ett stort inflytande i dagens samhälle menar Rönnberg (2006) 

att det finns en allmän oro att barn kan påverkas negativt. Barn som tittar på film kan 

introduceras till opassande innehåll vilket kan skapa en rädsla att barn ska ta efter i form av 

omoraliska handlingar. Hon beskriver en allmän rädsla för våldsimitationer men enligt 

Rönnberg är dessa oftast inte farliga. Fortsättningsvis beskriver hon att barn inte identifierar sig 

med karaktärer genom att personligen ta till sig ett våldsamt beteende utan att de snarare imiterar 

ett rörelsemönster hos karaktären. I Ice Age 4 framställs piraterna med vapen och ett våldsamt 

beteende men Rönnberg menar att barn inte tar till sig det våldsamma beteendet i sig utan att de 

snarare leker pirat (ibid).   

Det våldsamma beteendet blir en synlig norm för barn och är därför finns möjligheten 

till imitation. Övriga normer som tas upp i filmerna är mer osynliga och kan därför påverka 

åskådaren undermedvetet. Dessa osynliga normer är svårare att upptäcka men finns 

genomgående under ytan i samtliga filmer. Dessa normer är det maktförhållande i form av den 

manliga normen, där de kvinnliga karaktärerna är underordnade mannen samt den 

heterosexuella normen. Kvinnorna beskrivs som mer passiva och har roller som befinner sig 

mer i bakgrunden medan männen tar större plats i handlingen. Vi upplever att dessa normer inte 

syns lika tydligt som våldshandlingarna. Det är inte tydligt framställt att männen styr över 

kvinnorna genom repliker eller handlingar utan det är snarare underförstått. Eftersom att våldet 

är mer framträdande i filmerna uppmärksammas det lättare av oss som åskådare men genom 

vår analys har vi även fått syn på de mer underliggande normerna.   

Vårt uppdrag som lärare är enligt Lgr 11 att öka elevernas medvetenhet kring 

förutfattade meningar och normer samt att motverka dessa (Skolverket 2011). I det här fallet 

innebär det också att vi som lärare inte bara ska lyfta de synliga normerna utan vi måste även 

uppmärksamma de underliggande normerna. Vi måste också vara medvetna om att vårt sätt att 

undervisa och agera kan skapa uppfattningar om de normer som finns i klassrummet. Även om 

vi som lärare väljer att inte visa film i klassrummet måste vi vara medvetna om att elever 

påverkas av media även utanför skolan. De normer och föreställningar om manligt och kvinnligt 

som finns i media måste enligt oss ändå lyftas i undervisningssammanhang.   

Som ovan nämnt finner vi könsstereotypa normer i de filmer vi analyserat men det är 

viktigt att ha i åtanke att detta är normer som råder i samhället just nu. Vi känner igen dessa 
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normer som typiska och självklara för oss men det betyder inte att det ser ut så i andra delar av 

världen. Fagerström & Nilson (2008) skriver om att våra västerländska ideal ständigt är 

föränderliga och kanske inte är desamma i framtiden eller för den delen i andra kulturer. Vidare 

menar Fagerström & Nilson att genus ständigt förändras eftersom det konstrueras av samhället 

som i sin tur också förändras (ibid).  

I vår undersökning analyseras endast tre filmer vilket gör att undersökningen blir relativt 

liten och inte lika omfattande som den hade kunnat bli om vi analyserat fler filmer. Genom 

analysen av filmerna har vi sett tydliga gemensamma drag i hur kvinnliga karaktärer framställs 

men även olikheter. Om vi hade analyserat fler filmer hade vi möjligtvis fått en tydligare bild 

av ett generellt mönster och därmed kunnat dra en tydligare slutsats av hur kvinnliga karaktärer 

framställs. Vi är även medvetna om att det är vi själva som tolkat filmerna och att vi 

undermedvetet har förutfattade meningar om normer i samhället vilket kan påverka resultatet. 

För att utveckla studien vidare skulle man till en början kunna analysera fler filmer vilket skulle 

ge en mer tillförlitlig bild av hur kvinnliga karaktärer framställs i barnfilm. En annan intressant 

aspekt som kan utveckla studien är att undersöka fördelningen av taltid mellan manliga och 

kvinnliga karaktärer. Genom att intervjua barn kan studien få ett vidare perspektiv om hur media 

påverkar barn. Intervjuerna tillför barnens perspektiv på hur normer och könsstereotypa 

föreställningar påverkar dem.   

Vi anser att media påverkar barn och att genus är något som konstrueras av samhället. I 

de filmer vi har analyserat har vi sett att vissa normer som finns i samhället upprätthålls. 

Eftersom samhället speglar sig i film och film i sin tur speglar sig i samhället tolkar vi det som 

att genus konstrueras även genom film. Genom att medvetandegöra våra elever och oss själva 

om de normativa föreställningar som finns i samhället om manligt och kvinnligt kan vi 

eventuellt undvika att förstärka uppdelningen mellan könen.  
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