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A semiotic content analysis of how female characters are portrayed in children’s programs. 
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En semiotisk innehållsanalys om hur kvinnliga karaktärer framställs i barnprogram. 

There is little research on how gender is mediated through children’s programs. The few studies 

that exist indicate the male characters more often appears than female, and the male characters 

usually have larger and more important roles. 

The purpose of this study is to examine how female characters are portrayed in the children’s 

programs from the different time periods. The analysis will show how the female characters are 

portrayed and if it has changed over time. The analysis will also show whether the characters can 

be referred to as stereotypical or not, and if they follow the typical gender roles. 

The essay is based on a semiotic content analysis with both denotative and connotative approach. 

Semiotics is both collection and analysis method. Through the sampling method which was 

partially random, the six children’s programs from three different decades were established to 

constitute the empirical material. 

Our analysis shows that there are both similarities and differences between the female characters 

from carious children’s programs and decades. However, there is no direct pattern for these 

similarities and differences. Our analysis also shows that the female characters’ appearance is not 

very stereotypical. It is not possible to see any overall change over time in terms of the characters’ 

behavior; the analysis does not demonstrate that they have gone from behaving in one manner to 

another. 

Keywords: Gender, children’s program, female characters, gender role, TV-series.  
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1 Inledning 

Jämställdhet är något som ofta är på agendan i medievärlden. Har kvinnor och män lika 

rättigheter eller bli man särbehandlad beroende på vilket kön man har? Det finns flera 

undersökningar som visar hur många färre kvinnliga chefer det finns på de svenska företagen, hur 

stor andel av riksdagsledamöterna som är kvinnor och hur tjejer påverkas av olika skönhetsideal. 

Det diskuteras flitigt skillnaderna i hur pojkar och flickor uppfostras, hurdana leksaker de 

föredrar och vilken hobby som passar dem bäst.  

Vi kände ett starkt intresse för att fortsätta gräva i en del av genusforskningen. Eller kanske 

snarare göra en viss utveckling av den. Det finns de som påstår att våldsamma tv-spel och filmer 

ger barn ett mer våldsamt beteende. Dessa spel och filmer handlar ofta om en man och ses eller 

spelas mest av pojkar. Om nu dessa spel påverkar beteendet att bli mer våldsamt, kan det också 

vara ett bidragande element till hur barn ser på genus. Vi var då särskilt nyfikna på just de 

kvinnliga karaktärerna eftersom vi upplever att det inte läggs lika mycket fokus på dem i många 

fall. För att få med både genusaspekten och barnperspektivet bestämde vi oss för att analysera 

barnprogram vilket vi tyckte var en intressant synvinkel. 

1.1 Disposition 

De teoretiska perspektiv som använts av är socialkonstruktionism och performativ genusteori. 

Dessa presenteras utförligt i kapitel 2, bakgrund, tillsammans med teorier av Helena Josefson 

(2005) och Margareta Rönnberg (2003, 2005). I kapitlet förklaras även de begrepp vi använt oss 

av. Därefter följer kapitel 3, problemformulering. Efter det kommer kapitel 4, syfte och 

frågeställningar, där vi tar upp syfte, frågeställningar och våra hypoteser. Kapitel 5 handlar om 

material och metod. Där presenteras vår urvalsmetod, det empiriska materialet, vilka 

avgränsningar vi arbetat med samt insamlings- och analysmetod. Där finns också en genomgång 

av studiens begränsningar och dess tillförlitlighet. I kapitel 6 presenteras resultatet vi fått fram 

genom analyserna. Resultatet presenteras i löpande text och tabeller. I kapitel 7 diskuteras 

resultaten för att se om frågeställningarna blivit besvarade och om hypoteserna kan konfirmeras 

eller inte. Därefter följer kapitel 8, slutsatser, som kort beskriver just vilka slutsatser vi kunnat dra 

utifrån resultatet och resultatdiskussionen. I kapitel 9 sedan står det om förslag till vidare 

forskning, följt av kapitel 10, källhänvisningar.  
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet består av tre delar: teoretiskt perspektiv, tidigare forskning och 

begreppsdefinition. Den första delen presenterar de teorier vi har använt oss av i analysen medan 

den andra delen presenterar forskning som föregår vår studie. Den sista delen introducerar en del 

begrepp som är specifika för uppsatsen.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

2.1.1 Socialkonstruktionism 

Sociala konstruktioner är en produkt av historiska händelser, sociala ”krafter” och ideologi. 

Exempel på sociala konstruktioner är kunskap, känslor, brödraskap och könsroller. Dessa 

begrepp är konstruerade i den meningen att definitionerna inte är fixerade och konstanta. Ett 

socialt konstruerat begrepp kan alltså ändra betydelse över tid och ha andra betydelser i olika 

kulturer. Normen i ett samhälle är att alla upprätthåller de sociala konstruktionerna och rättar sig 

efter dem. (Hacking 1999) 

Forskning inom socialkonstruktionism har i huvudsak två uppgifter: ge beskrivningar av de 

diskurser som individer har tillgång till samt hur de utvecklar sig och med vilka konsekvenser. 

Nästa steg i forskningen är att ta reda på vilka omständigheter som legat till grund för de sociala 

konstruktionerna. (Willig 2001) 

John Searle har konstruerat en formel för att förklara hur institutionella fakta (sociala 

konstruktioner) uppstår; X räknas som Y i kontexten C. I det här fallet står X för ”kalla fakta” 

och Y för institutionella fakta. C är helt enkelt den kontext (kultur) som begreppet återfinns i. För 

att förtydliga kan det beskrivas som att en social konstruktion (Y) alltid bygger på ”kalla fakta” 

(X). Sociala konstruktioner är alltså inte något som bara uppstår. (Rust 2006) 

I boken John Searle and The construction of social reality har Joshua Rust läst och tolkat Searles tankar 

och idéer om just socialkonstruktionism. Han kommer bland annat fram till att enligt Searle är 

allting i vår “sociala värld” konstruktioner och helt enkelt en produkt av intersubjektiv 

överenskommelse. Han nämner också Searles definition på vad som är, och inte är, en social 

konstruktion. Enkelt sagt är sociala konstruktioner sådant som skulle försvinna utan människors 

närvaro. Searle nämner också att det finns en ”verklighet” som existerar helt utan våra mänskliga 

konstruktioner och representationer, så kallad extern realism. (Rust 2006) 

Syftet med vår studie är att undersöka hur kvinnliga karaktärer i barnprogram framställs. Ett 

möjligt resultat är att kvinnofigurerna passar in på stereotypa könsroller och då dessa är ett 
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exempel på en social konstruktion har vi använt oss av socialkonstruktionismen i det teoretiska 

perspektivet.  

2.1.2 Performativ genusteori 

I boken Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity skriver Judith Butler om 

performativitet i genusteorin. Handlingar, gester och begär sker på kroppens yta, men antyder att 

människan har någon form av inre kärna. ”Such acts, gestures, enactments, generally construed, 

are performative in the sense that the essence or identity that they otherwise purport to express are 

fabrications manufactured and sustained through corporeal signs and other discursive means” 

(Butler 1999:173). Butler menar alltså att dessa handlingar och gester som skapar illusionen om 

en inre genuskärna bevaras genom diskursen som ett medel för att bibehålla sexualiteten inom de 

heterosexuella ramarna. Genus är, liksom kön och sexualitet, något som konstrueras i människans 

värld. Det är den sociala diskursen som skapar och omformar bilden av genus som människan 

genererat. Genus utformas genom en normativ överenskommelse i samhället och är en norm där 

”det inre” betecknas av en kroppslig handling. Det gör genusattributen performativa och inte 

expressiva. Den performativa genusteorin kan appliceras på vår studie om tv-mediet och 

mottagaren, det vill säga barnprogrammen och tittarna, ses som en del av det sociala samspel som 

skapar bilden av genus.  

2.1.3 Kvinnliga egenskaper, aktiviteter och normer 

”De sociala och kulturella mönstren för manligt och kvinnligt sitter djupt i oss, ofta så djupt att 

de verkar ’naturliga’” (Josefson 2005:9). Judith Butler är inte den enda forskaren som är av 

åsikten att genusattributen är konstruerade. I sin bok Genus – hur påverkar det dig? skriver Helena 

Josefson om olika egenskaper och aktiviteter som av samhället anses vara kopplat till kön. De 

som tillskrivs det kvinnliga könet är (Josefson 2005:8): 
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Egenskaper Aktiviteter 

Intuition Ta hand om 

Söt Ha kjol 

Empatisk Visa känslor 

Omtänksam Ha en bästis 

Vara rar Gå i högklackat 

Osäker Gråta 

Inkännande Trösta 

Mjuk Krama sin kompis 

Vara varm Fnittra 

Sentimental Tvivla på sig själv 

Barnkär Använda mascara 

 Krav på att vara snygg 

 Laga mat 

 Gilla blommor 

 Noppa ögonbrynen 

 Duka vackert 

 Banta 

 Ha nagellack 

 Puta med läpparna 

 Prata problem 

 Dessa typiskt kvinnliga egenskaper och aktiviteter kan vi använda till att jämföra med de 

egenskaper och aktiviteter som kvinnofigurerna i barnprogrammen har och ägnar sig åt. Passar 

kvinnofigurerna in i mallen som Josefson presenterar eller skiljer de sig från hennes lista? 

Josefson poängterar också att uppdelningen mellan manligt och kvinnligt är en tankekonstruktion 

och därmed är godtycklig och kan skilja mellan olika kulturer. Hon nämner kort hur genusbilden 

ser ut i filmer och tv, även om hennes exempel inte handlar om just barnprogram. Istället gäller 

det filmen Grease där Danny har en tuff framtoning i motsats till den pryda Sandy. I avslutningen 

förändrar sig Danny inför avslutningsfesten bara för att komma dit och se att Sandy har gjort 

detsamma. Det slutar med att Danny återgår till sin vanliga tuffa stil och Sandy behåller sin nya, 

vilket gör att Josefson tolkar filmens budskap som att tjejer måste anpassa och förvandla sig för 

att få drömkillen. Detta anser hon förstärker de traditionella könsrollerna. Vidare skriver Josefson 

om ”normer” som finns för kvinnlighet (Josefson 2005:31): 



 

5 

 

 Vara socialt kompetent och kunna lösa konflikter. 

 Vara smidig och anpassningsbar. 

 Vara vårdande och omhändertagande. 

 Kunna leva sig in i andra människors situation och vara empatisk. 

 Gärna vara känslosam. 

 Vara vacker, snygg och sexig. 

 Vara mjuk och kunna visa och berätta vad man känner. 

 Vara stark och självständig och kunna ta för sig, men inte för mycket. 

Samtliga av Josefsons egenskaper, aktiviteter och ”normer” går inte generellt att applicera på just 

barnprogram men de bidrar ändå till att skapa en bild av hur det sociala samhället ser på genus. 

2.1.4 Manliga egenskaper, aktiviteter och normer 

Som motpol till det som kan anses vara kvinnligt står manligt. Även här har Josefson listat 

egenskaper och aktiviteter som anses typiska (Josefson 2005:8):  

Egenskaper Aktiviteter 

Självsäker Ta initiativ 

Påhittig Slåss 

Tuff Gilla spänning 

Teknisk Ta för sig 

Självständig Hävda sin rätt 

Krigare Tävla 

Logisk Bygga saker 

Aggressiv Dejta och betala 

Principfast Köra snabbt 

Vara en hjälte Boxas 

Bra lokalsinne Ha slips 

Praktiskt Bygga muskler 

Auktoritär Ha sex med många 

Makt och status Bära kniv 

 Spotta 

 Rapa 

 Bestämma 
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Liknande ”normer” som det finns för kvinnlighet finns det även för manlighet (Josefson 

2005:26): 

 Vara kontrollerad och hålla masken. 

 Klara sig själv och inte be om hjälp. 

 Inte gråta och visa svaghet, aldrig visa osäkerhet. 

 Jobba hårt även om det går ut över den egna hälsa, prestera och tävla och vara en 

”vinnare”.  

 Vara beredd att offra sig för laget eller för landet. 

 Vara ”bättre” än kvinnor, ta hand om och vägleda ”sin” kvinna, kunna försörja sig själv. 

 Alltid vilja ha sex, ta initiativ till sex och inte värdera andra former av närhet lika mycket. 

 Vara teknisk och rationell och känna sig ansvarig.  

Vår studie inriktar sig på de kvinnliga karaktärerna i barnprogrammen men de manliga 

egenskaperna och aktiviteterna kan ha funktionen av att vara en motpol i jämförelsen. Om en 

kvinnlig karaktär inte stämmer in på de kvinnliga egenskaperna och aktiviteterna, gör det då att 

hon passar in på de manliga eller hamnar hon någonstans däremellan? 

2.1.5 Feminina stereotyper 

Margareta Rönnberg har i sin bok TV är bra för barn behandlat en del stereotyper i barnprogram. 

Hennes forskning visar att TV på sikt gör barn mindre könsrollsstereotypa. ”Självklart ger dessa 

stereotypa figurer inte en ’riktig’ eller realistiskt innebörd åt vad det innebär att vara man eller 

kvinna. Men ’verkliga’ bilder har ju barnen redan i sin närmiljö” (Rönnberg 2005:121). Vidare 

menar Rönnberg att figurerna som barnen möter via TV:n ger skymtar av områden som barnen 

ännu inte är särskilt bekanta med. Exempel på sådana områden kan vara vuxenlivet och 

förhållandet till det motsatta könet. De bilder som barnen får korrigeras dock allteftersom de 

möter verkligheten. TV-figurerna blir inte nödvändigtvis förebilder för barnen utan kan istället 

förtydliga diffusa saker i vardagen, komma med lösningsförslag och bekräfta barnens åsikter. De 

kan även visa konsekvenserna om man inte följer omgivningens förväntningar.  

Rönnberg skriver att det bland de feminina könsrollsstereotyperna finns främst sju olika typer 

(Rönnberg 2005: 124-126): 

- Skönheten som ofta är berättelsens glamourösa ”prinsessa” med ett attraktivt utseende. 

Inte helt sällan är hon ganska tom inuti. Skönheten kan vara ett självändamål eller ett 
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medel för att i slutet få pojkvännen eller mannen. Exempel på skönheten är Barbie och 

Ariel. 

- Bruden är även hon bildskön men har alltid mannen i åtanke. Det kan vara en viss man 

eller män i allmänhet. Det är viktigt för henne att göra mannen nöjd. Hon är ofta även 

omtänksam och god mot de små. Exempel på bruden är Törnrosa och Askungen. 

- Modern är pålitlig och omtänksam. Det är hon som ser till att familj, hem och närmiljö 

fungerar som det ska och gör självuppoffringar för andras lycka, då i synnerhet barnens. 

Exempel på modern är Wilma i Familjen Flinta och Snövit. 

- Den självständiga (yrkes)kvinnan klarar det mesta själv och hon kombinerar 

egenskaper som påhittig, genomskådande, intelligent och ansvarsfull. Samtidigt som hon 

har ett eget liv ingår hon ofta i en större gruppgemenskap. Exempel på den självständiga 

(yrkes)kvinnan är April O’Neill i Teenage Mutant Hero Turtles och She-Ra. 

- Häxan är självtupptagen, känslokall och hänsynslös. Ibland kallas stereotypen även 

horan. Då är hon snarare förförisk och slug. Exempel på häxan är kvinnliga skurkar i 

olika barnserier. 

- Den fogliga flickan anpassar sig för att vara alla andra till lags. Hon sägs ofta ha ett 

hjärta av guld. Kan vara lite ängslig men underkastar sig frivilligt auktoriteter, regler och 

order för att få trygghet. Glad, vänlig och artig är egenskaper som hon har. Exempel på 

den fogliga flickan är några av karaktärerna i My Little Pony och Annika i Pippi Långstrump. 

- Hönshjärnan kallas ibland även för huskorset. Hönshjärnan är tjatig, virrig, osäker, 

osjälvständig och behöver ofta räddas av en man.  Hon skäller ofta på mannen samtidigt 

som hon ställer till problem för denne. Exempel på hönshjärnan är Olivia i Karl-Alfred. 

Dessa könsrollsstereotyper är användbara i vår studie på samma sätt som Josefsons tidigare 

nämnda typiska aktiviteter och egenskaper. Passar kvinnofigurerna in i dessa mönster? 

2.1.6 Maskulina stereotyper 

I TV är bra för barn skriver Margareta Rönnberg inte bara om de feminina stereotyperna utan även 

om maskulina. Dessa är sex till antalet (Rönnberg 2005:126-129): 

- Ensamvargen är den som måste slå sig fram, den som ska förhindra något. Ibland har 

han magiska hjälpmedel, fantastiska vapen eller tekniska krafter. Exempel på 

ensamvargen är He-Man och Hulken. 

- Polisen/Sheriffen ska upprätthålla lag och ordning med sin skicklighet eller vapen. Han 

är bara våldsam i nödvärn. Exempel på polisen/sheriffen är Lucky Luke och Brave Starr. 

Ibland porträtteras han på ett mer komiskt sätt, ett exempel är då Kommissarie Gadget.   

- Superhjälten är ibland även kallad den hemlige fantomen eller räddaren i nöden. Han 

befinner sig i bakgrunden då han är ganska skygg men verkar ändå för att ställa allt till 

rätta. Många vet inte vem han är och han har ofta hjälp av sin styrka, intelligens eller 

övermänskliga trollkrafter. Exempel på superhjälten är Fantomen och He-Man. 

- Vännen/Hjälparen kan man alltid lita på. Han är samarbetsvillig och hjälper gärna till. 

Han stöttar sina vänner och vänskapen är viktigare än manligheten. Säkerhet uppnås med 
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hjälp av andra. Vännen/hjälparen kan även vara ett djur, en robot eller en mindre grupp. 

Exempel på vännen/hjälparen är Power Rangers och Splinter i Teenage Mutant Hero Turtles. 

- Vitsmakaren räddar sällan världen men klarar sina egna problem genom sin munvighet, 

händighet och kvicktänkthet. Han ifrågasätter inga hierarkier och behöver inga vapen 

eftersom han har sin hjärna och humor. Exempel på vitsmakaren är Jerry i Tom & Jerry 

och Scooby Doo. 

- Den nyfikne spejaren ingår ofta i en gruppgemenskap där han går från ett säkert 

gömställe till att otåligt leta efter intressanta saker i ”vuxenvärlden”. Han försöker bli 

självständig och är framtidsinriktad. Han har ett rörelsebehov och är nästan på väg att ta 

steget ut i den stora vida världen. Exempel på den nyfiken spejaren är Sonic och Snurre 

Sprätt. 

De maskulina könsrollsstereotyperna finns med av samma anledning som Josefsons typiskt 

manliga egenskaper och aktiviteter; som en motpol till de feminina. Om kvinnofigurerna inte 

passar in på de feminina stereotyperna kan det betyda att de passar in på de maskulina. Ett annat 

alternativ är att de hamnar utanför samtliga nämnda stereotyper, både feminina och maskulina. 

Ytterligare ett alternativ är att karaktärerna passar in på både feminina och maskulina stereotyper. 

2.1.7 Motivering av teori 

Vi har valt att använda Josefsons och Rönnbergs teorier eftersom vi ansåg att dessa var mest 

lämpade att ligga som grund för vårt arbete. Detta eftersom vi ansåg att teorierna i fråga kunde 

appliceras på vårt material och därmed svara på våra frågeställningar och vårt syfte. 

2.2 Tidigare forskning 

I boken Tv-reklamen – vår tids myter skriver Margareta Rönnberg om en studie som hon gjort under 

1975. Där har hon studerat framställningen av könen i 121 barnprogram på Sveriges Televisions 

kanaler under en månads tid. Studien kom bland annat fram till att män och pojkar medverkade 

dubbelt så många gånger som kvinnor och flickor i programmen, samt att dubbelt så många av 

berättelserna handlade om män och pojkar än kvinnor och flickor. Båda könen framställdes ofta i 

”traditionella” yrkesroller där 90 procent av kvinnorna med yrkesarbete aldrig utövade detta i 

programmet. Kvinnorna framställdes ofta som sura, arga, bestraffande, otacksamma, missnöjda, 

tjatiga, pratiga eller hjälplösa medan flickorna framställdes som uttråkade och fantasilösa. 

Under 1980 och 1981 gjorde Ulla Abrahamsson en liknande studie som presenteras i Människor 

och samhälle i tv-fiktion för barn och ungdom. Hon analyserade 106 program som fördelades på 60 olika 

berättelser. Hennes siffror visar, liksom Rönnbergs, att kvinnor och flickor får mindre plats i 

programmen än män och pojkar. Undersökningen visar att män och pojkar har den mest 

framträdande rollen i 60 procent av berättelserna, kvinnor och flickor i 20 procent av 
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berättelserna och de återstående 20 procenten utgörs av berättelser där både män och pojkar 

samt kvinnor och flickor har framträdande roller. Hennes undersökning visar också att pojkar 

och flickor framställs ungefär likvärdigt fram till tonåren i de verklighetsnära berättelserna. I 

tonåren däremot är pojkarna dels mer representerade och aktiva, engagerade, konstruktiva och 

planerande. Flickorna däremot har oftast problem som är för svåra för dem. ”Programmen siktar 

till att överföra vissa kunskaper. Oavsiktligt och i förbigående ger de samtidigt ett annat budskap, 

som mottagarna – i förbigående och kanske undermedvetet – registrerar: Män och pojkar vet och 

kan och vågar – kvinnor och flickor varken vet eller kan eller vågar” (Abrahamsson 1983:161). 

Även bland de fantasidominerade berättelserna är män och pojkar dels mer representerade och 

har oftare huvudrollen. 

Vårterminen 2009 publicerades ett examensarbete på Växjö Universitetet vid namn Pojkar kan 

också tycka om rosa, skriven av Matilda Olsson. I uppsatsen behandlas ämnet barnböcker och hur 

deras förmedlande av genus, samt hur barn uppfattar pojkar och flickor. I arbetet med uppsatsen 

har författaren analyserat åtta barnböcker och intervjuat åtta förskolebarn. I analysen av 

barnböckerna kom författaren fram till att de ofta ger en stereotyp bild av könen, men att 

könsstereotyperna även bryts vid flera tillfällen. Förskolebarnens syn på pojkar och flickor visade 

sig i intervjuerna vara mycket flexibel och att det fanns en flytande gräns för vad som var typiskt 

det ena eller andra könet. Författaren drar slutsatsen att bilderböcker för barn i viss mån 

förmedlar en stereotyp bild av pojkar och flickor, detta efter hennes egen analys. Författaren fann 

dock mer mångtydiga budskap bland barnböckerna jämfört med vad som funnits i hennes 

tidigare forskning. 

Vi har jobbat för att hitta mer tidigare forskning, men det är ett smalt ämne. Den forskning som 

vi faktiskt har hittat anser vi vara väsentlig och relevant för vårt arbete. 

2.3 Begreppsdefinition 

2.3.1 Barnprogram 

Vi definierar barnprogram som ett program vars innehåll riktar sig främst mot barn och unga 

under 18 år. Det betyder att det inte innehåller pornografiskt material, överdrivna mängder blod 

eller vårdslöst språk.  

2.3.2 Kvinnlig karaktär 

Kriteriet för att klassas som kvinnlig karaktär enligt vår definition är att figuren refereras till som 

”hon” av de andra figurerna och/eller en eventuell berättarröst i programmet, alternativt att 

karaktären hänvisas till som ”kvinnan”, ”tjejen” eller annan liknande benämning.  
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2.3.3 Genus 

Vi har använt oss av Nationalencyklopedins definition: ”Begrepp använt för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala 

kön” (www.ne.se 2010-11-12). Med socialt kön menas hur män och kvinnor beter sig och agerar i 

samhället. 

2.3.4 Könsroll 

Vår definition av könsroll är den konstruerade bild som finns i samhället kring hur människor ska 

vara och agera beroende på vilket kön de tillhör. 

2.3.5 Stereotyp  

Även här en har vi valt att använda en definition från Nationalencyklopedin: ”inom psykologin 

förenklad och ofta fördomsfull föreställning om t.ex. människor som hör till en viss kultur, 

nation, religion eller yrkesgrupp. Den bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa 

attityder” (www.ne.se 2010-11-12). 

  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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3 Problemformulering 

Under den här rubriken ges lite djupare insikt i de bakomliggande tankarna till uppsatsen och 

dess innehåll. 

Barnprogram är en stor del av många barns uppväxt. Åtskilliga timmar spenderas framför TV-

apparaten och det som visas där kan ha stor inverkan på barns uppväxt. Det har även gjorts 

många undersökningar om genus inom olika områden och vi ansåg att det fanns ett visst intresse 

i att veta hur genus ser ut i barnprogrammens värld. Genusforskning är ofta ett ganska stort 

inslag i feminism. Detta fick oss att fundera på hur de kvinnliga karaktärerna framställs och 

huruvida denna framställning ändrats med tiden eller inte. Det var med detta i åtanke som vi 

valde att undersöka hur kvinnliga karaktärer framställs i genren barnprogram i vår uppsats. Det 

finns som sagt mycket forskning kring genus inom medie- och kommunikationsområdet, men 

inte mycket av denna forskning har riktat in sig på just barnprogram.  

Vi formulerade vårt syfte och med det som utgångspunkt utformade vi tre frågeställningar. 

Tanken bakom syftet och frågeställningarna är att vi ville fylla detta tomrum i genusforskningen. 

Några av kriterierna för analysens urval var att serierna ska ha visats på svensk TV och det ska 

finnas minst en återkommande kvinnlig karaktär som aktivt påverkar handlingen. Genom ett 

delvis slumpmässigt urval fick vi fram sex olika serier för vår analys. Två av dessa är från 1980-

talet, två är från 1990-talet och de två sista är från 2000-talet. Vi valde att ha två serier från varje 

årtionde för att försöka få en mer nyanserad bild än om analysen bara bestått av en serie från 

varje årtionde. 
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4 Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet presenteras det som är uppsatsens grundstomme. Vi introducerar syftet med 

studien samt de frågeställningar och hypoteser som vi grundar vår analys på.  

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga karaktärer framställs i barnprogrammen från de 

olika tidsperioderna. Analysen ska visa på vilket sätt de kvinnliga karaktärerna framställs och om 

det har förändrats över tid. Analysen ska även påvisa om karaktärerna kan benämnas som 

stereotypa eller inte samt om de följer de typiska könsrollerna.  

4.2 Frågeställningar 

 Hur framställs de kvinnliga karaktärerna i de valda barnprogrammen från de olika 

tidsperioderna? 

 Syns några tydliga likheter eller skillnader i hur de kvinnliga karaktärerna framställs mellan 

de olika tidsperioderna? 

 Framställs karaktärerna på ett sådant sätt att de passar in eller avviker från de typiska 

könsrollerna och stereotyperna? 

4.3 Hypoteser 

Vi trodde att det skulle finnas tydliga exempel på hur de kvinnliga karaktärerna tillskrivs många 

typiskt feminina egenskaper och aktiviteter och passar in på de feminina stereotyperna. Vi trodde 

också att det skulle vara mer tydligt i de äldre programmen än i de nyare, det vill säga vår andra 

hypotes var att kvinnokaraktärernas framställning har blivit mindre stereotyp med tiden.  
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5 Material och metod 

Kapitlet innehåller ett flertal delar. Först beskrivs urvalsprocessen för det empiriska materialet, 

det vill säga barnprogrammen. Därefter kommer en kort beskrivning av dessa. Sedan redogörs 

det för studiens avgränsningar följt av insamlingsmetoden. Det handlar då om 

insamlingsmetoden för analysunderlaget. Vidare beskrivs sedan analysmetoden, studiens 

begränsningar och tillförlitlighet. 

5.1 Urval 

För att göra materialet så jämförbart som möjligt bestämde vi oss för att samtliga serier skulle ha 

ett liknande koncept. Därför är allt material avsnitt från animerade serier som inte presenterar 

andra program i sitt eget. Kvantiteten är två serier från varje tidsperiod. Vi utgick från topplistan 

över de hundra bästa animerade serier på sidan www.ign.com (2010-11-12). IGN är en 

amerikansk internetsajt som publicerar bland annat nyheter, recensioner och trailers för främst 

tv-spel, men även för biofilmer, serietidningar och tv-program. IGN står för Imagine Games 

Network och sajten grundades 1998 under moderbolaget IGN Entertainment, som i sin tur är en 

division av News Corporation.  IGN är enligt dem själva ett globalt ledande företag inom media, 

digital distribution och game technology. 2005 köptes företaget upp av News Corporation och 

har sedan dess utökat sin verksamhet med kontor i både Storbritannien och Australien. 

Från IGNs lista uteslöt vi de serier som vi anser riktar sig till vuxna, ligger utanför tidsspannet 

eller inte är visade i Sverige. Dessutom hade vi som kriterium att serien måste ha minst en 

kvinnlig karaktär som återkommer och påverkar handlingen i serien. Då fick vi fram sex serier 

från 80-talet, åtta serier från 90-talet och två serier från 00-talet. Några av serierna överlappade 

årtiondena, men vi sorterade in dem under det årtionde när det började sändas. Från de serierna 

vi fick fram med hjälp av topplistan har vi sedan gjort ett slumpmässigt urval med hjälp av sidan 

www.slump.nu. Från 00-talet valde vi dock de enda två serier som fanns med på listan. Resultatet 

blev att från 80-talet analyseras Räddningspatrullen och Kommissarie Gadget, från 90-talet Batman The 

Animated Series och Tiny Toon Adventures, från 00-talet Justice League: Unlimited och Star Wars: Clone 

Wars. I Justice League: Unlimited finns det två återkommande kvinnliga karaktärer, därför lottade vi 

mellan dessa. Anledningen till att vi bara ville ha en av karaktärerna i analysen var för att kunna 

göra en mer likvärdig jämförelse mellan årtiondena. Resultatbilden skulle bli obalanserad om den 

baserades på två karaktärer från 80-talet, två från 90-talet och tre från 00-talet.  

 

http://www.ign.com/
http://www.slump.nu/
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5.2 Empiriskt material 

5.2.1 Räddningspatrullen 

Serien Räddningspatrullen lanserades 1989 och tog Disneys två klassiska karaktärer, jordekorrarna 

Piff och Puff, och uppdaterade dem från kortfilmer till en egen modernare tv-serie. Tillsammans 

med sina vänner, den ostälskande musen Oskar, hans flugkompis Zipper och uppfinnarflickan 

Pärlan bekämpar de skurkar och räddar världen gång på gång. Bland skurkarna de slåss mot finns 

gangsterkatten Svinpäls och den onde forskaren Gordon Grym. Pärlan är den karaktär som 

kommer att vara i fokus i vår studie. Pärlan är den enda kvinnliga medlemmen i 

Räddningspatrullen och hon är gängets uppfinnare och pilot. Hon är ett geni och räddar ofta de 

andra i Räddningspatrullen med någon av sina smarta uppfinningar. 

Produktionsbolag: Walt Disney Television Animation. 

Analyserade avsnitt: To the Rescue part 1-5, Piratsy Under the Seas, Catteries Not Included. 

5.2.2 Kommissarie Gadget 

Mellan 1983 och 1986 sändes serien Kommissarie Gadget som handlar om den inkompetente 

poliskommissarien Gadget, hälften människa och hälften robot. Med hjälp av sin kropp som är 

fullproppad med diverse hjälpmedel, allt från skidor i fötterna till en helikopter i sin hatt, försöker 

Gadget stoppa den onda organisationen M.A.D. från att lyckas med sina illdåd gentemot världen. 

Det är dock inte lätt alla gånger utan Gadget får allt som oftast hjälp av sin betydligt smartare 

syskondotter Penny och hennes hund Brain. Det är dock något som Gadget själv inte är 

medveten om. Det är Penny som kommer att analyseras i studien. Penny är 

systerdotter/brorsdotter till Gadget och ägare till hunden Brain. Hon följer alltid med på 

kommissarie Gadgets uppdrag och det är hon som i hemlighet löser fallet åt sin morbror/farbror 

tillsammans med hunden Brain.  

Produktionsbolag: DiC Enterprises, France 3 (FR3), Nelvana. 

Analyserade avsnitt: Gadget in Winterland, Monster Lake, Down on the Farm. 

5.2.3 Tiny Toon Adventures 

1990 lanserade Warner Brothers, i samarbete med Steven Spielberg, den animerade serien Tiny 

Toon Adventures. Serien kan ses som en fortsättning på de klassiska kortfilmerna om Snurre Sprätt 

och Daffy Anka, samt alla de andra Warner Brothers-figurerna. Men nu står kaninerna Sigge och 

Siri Sprätt i fokus, tillsammans med bland andra Yuppie Anka och Montana Max. De studerar vid 

Acme University, där bland annat ovan nämnda Snurre Sprätt och Daffy Anka undervisar. 
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Studien kommer att rikta sig mot Siri, hon är den mest framträdande kvinnliga karaktären även 

om det förekommer andra. Siri är tillsammans med Sigge Sprätt seriens huvudfigurer. De är båda 

noga med att påpeka att de inte är släkt, istället framgår det i en del avsnitt att de är ett par. De 

båda går i skolan för att lära sig hur en tecknad figur beter sig. I ett avsnitt till exempel får de lära 

sig hur de går i luften utan att ramla ner. 

Produktionsbolag: Amblin Entertainment, Warner Bros. Animation. 

Analyserade avsnitt: The Looney Beginning, A Quack in the Quarks, The Wheel O’Comedy, Test 

Stress, The Buster Bunny Bunch, Her Wacky Highness, Journey to the Center of Acme Acres.  

5.2.4 Batman: The Animated Series 

Från 1992 till 1995 sändes den tecknade serien Batman: The Animated Series, som handlar om 

miljonären Bruce Wayne och hans alter ego Batman som bekämpar brott i staden Gotham City. 

För att slåss mot skurkar som Jokern, Two-face och Catwoman har Batman ofta hjälp av sina 

medhjälpare Robin och Batgirl. Serien är baserad på karaktärer skapade av DC Comics. 

Catwoman är den karaktär från serien som analyseras i studien. Det förekommer andra kvinnliga 

karaktärer men de figurerar inte lika mycket som Catwoman. Hon uppträder också i serien med 

sin riktiga identitet, Selina Kyle, men kommer under större delen av uppsatsen refereras till som 

Catwoman. Catwoman presenteras som tjuv och därmed också Batmans fiende. Hon arresteras 

vid ett tillfälle, men flera gånger låter Batman henne undkomma trots att hon inte alltid följt 

lagen. Deras relation kännetecknas dels av ömhetsbetygelser men även en viss problematik när 

deras intressen drar dem åt olika håll. Catwoman figurerar även i serien under sin rätta identitet, 

Selina Kyle. Då är hon en societetskvinna som styr ett företag vars intressen ofta handlar om att 

hjälpa och undsätta kattdjur. Selina Kyle har även hon ett visst samröre med Batman som hon 

inte vet om, i hennes umgängeskrets finns Bruce Wayne som ju är Batmans rätta identitet.  

Produktionsbolag: DC Comics, Sunrise, Warner Bros. Animation. 

Analyserade avsnitt: The Cat and the Claw part 1-2, Cat Scratch Fever, Tyger Tyger, Catwalk, 

Batgirl Returns. 

5.2.5 Justice League: Unlimited 

Justice League: Unlimited sändes åren 2001-2006 och handlar även den om Batman. Men det är inte 

bara Gotham Citys hjälte som står i centrum, utan även Stålmannen, Wonder Woman och flera 

andra superhjältar. Tillsammans bekämpar de skurkar som exempelvis Lex Luthor och Brainiac. 

Serien är baserad på serietidningarna från förlaget DC Comics. Från den här serien analyseras 
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Hawkgirl som kommer från planeten Thanagar. Hawkgirl är en av de två kvinnliga medlemmarna 

i Justice League. Hon är inte en människa utan kommer från planeten Thanagar. Hon flyger med 

hjälp av sina vingar och beväpnar sig med en elektrifierad spikklubba. I serien är hon en av de 

mer aggressiva och våldsamma karaktärerna. 

Produktionsbolag: Warner Bros. Animation, DC Comics, Warner Bros. Pictures. 

Analyserade avsnitt: Secret Origins part 1-3, In Blackest Night part 1-2, The Enemy Below part 

1-2. 

5.2.6 Star Wars: The Clone Wars 

Serien Star Wars: The Clone Wars hade premiär 2008 och det produceras fortfarande nya avsnitt. 

Serien utspelas mellan Episod två och tre av Star Wars-filmerna. Jediriddarna Obi-Wan Kenobi 

och Anakin Skywalker deltar i det så kallade klon-kriget mot den ondskefulle Darth Sidious och 

greve Dooku. Till sin hjälp har de flera andra karaktärer, bland annat jedi-lärlingen Ahsoka Tano. 

Ahsoka är den kvinnliga karaktär i Star Wars: Clone Wars som analyseras i uppsatsen. Ahsoka 

Tano är en så kallad Padawan, en lärling till Jediriddarna. Hennes mentor är Anakin Skywalker 

som ger henne smeknamnet Snips, dels som hämnd för att hon kallar honom Sky Guy och dels 

för att hon hade en ganska bitsk attityd när de först möttes. Ahsokas är runt fjorton år när serien 

utspelar sig. Hon är av folkslaget Togruta från planeten Shili. Hon är beväpnad med en grön 

ljussabel. 

Produktionsbolag: CGCG, Lucasfilm Animation Singapore, Lucasfilm. 

Analyserade avsnitt: Rising Malevolence, Shadow of Malevolence, Destroy Malevolence, 

Downfall of a Droid, Duel of the Droids. 

5.3 Avgränsningar 

Vår studie ska endast röra de program som presenterats ovan. Programmen är valda eftersom de 

riktar sig till barn och har börjat sändas under de årtionden som vår undersökning berör. Vi har 

inte gjort någon avgränsning vad gäller vilken kanal programmen har sänts på då det inte är 

relevant för vårt arbete. Inte heller har vi gjort några avgränsningar vad gäller programmens 

ursprungsland. Studien ska ha en kvalitativ karaktär där genusteori ligger till grund.  

När det gäller programmen har vi valt att endast fokusera på en kvinnlig karaktär i varje serie. De 

valda karaktärerna har också ha en mer framträdande roll och aktivt påverka handlingen. Vid de 
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tillfällen det funnits mer än en framträdande kvinnlig karaktär slumpade vi fram vem som skulle 

analyseras.  

5.4 Insamlingsmetod – semiotik 

Semiotik (av grek. semeion, tecken) är vetenskapen om tecken, deras egenskaper och funktioner 

(Nordström 2003). Semiotik används för att analysera bilder och i princip allting som 

kommunicerar. 

Enligt Bo Bergströms bok Effektiv Visuell Kommunikation kan tecken delas in i tre kategorier, 

nämligen ikon, index och symbol. Ikon står för likhet och är ett tecken som avbildar ett objekt. 

Exempelvis är en bild på en katt en ikon. En bild på kattens svans däremot kan ses som index då 

bilden skapar associationer som kan föra tankarna till en katt genom att bara se en del av den. En 

bild på rök kan till exempel föra tankarna till eld utan att eld faktiskt syns i bilden. En symbol är 

när bokstäver, tillsammans eller enskilda, gör att hjärnan kopplar dem till något, alltså att de har 

någon slags betydelse. Om någon exempelvis ser bokstäverna H, U, N och D så tänker han eller 

hon på en hund i största allmänhet, eller kanske sin egen hund och så vidare. Just begreppen 

Ikon, Index och Symbol har vi användning av i vår analys då vi kan hitta symboler och 

egenskaper och aktiviteter hos de kvinnliga karaktärerna som kan tolkas som mer eller mindre 

”kvinnliga”. 

Denotation: Denotation innebär att granska ett teckens egentliga betydelse. Denotation brukar 

också benämnas grund- eller kärnbetydelse, skriver Gert Z Nordström i sin bok Medier Semiotik 

Estetik. ”Att tolka ett denotativt tecken innebär att notera och bestämma något bokstavligt och 

elementärt” (Nordström 2003:23-24). Detta innebär att när vi ser på ett tecken lägger vi inte in 

några värderingar eller tolkningar, en sten är alltså alltid en sten, även om den kanske ser ut som 

något annat. 

Konnotation: Konnotation är motsatsen till denotation och betyder tolkningen av en bild. Om 

denotation alltså innebär att vi ser ett tecken för precis vad det är, så kan vi med hjälp av 

konnotation se några av de möjliga tolkningar och associationer som tecken ger utrymme för. 

Gert Z Nordström skriver att konnotation är semiotikens associativa betydelsenivå. 

Vi har användning av denotation och konnotation i vår analys eftersom vi med hjälp av dessa 

verktyg kan analysera tecken och tecken för handlingar bland barnprogrammens karaktärer. Först 

ser vi dem ur ett helt denotativt perspektiv och senare genom en konnotativ analys. Därefter kan 

vi dra slutsatser om framställandet av de kvinnliga karaktärerna. 
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5.5 Analysmetod 

Vår analysmetod är semiotisk innehållsanalys och är således en förlängning av 

insamlingsmetoden. Därutöver har vi även applicerat ett genusperspektiv på analysen som 

beskrivs utförligare i teorikapitlet. Materialet vi samlat ihop från barnprogrammen var från början 

uppdelat i våra tre individuella analyser. Nästa steg var att sammanställa dessa och jämföra dem 

för att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan våra tre analyser. Vi har studerat vilka 

egenskaper och aktiviteter som tillskrivs de kvinnliga karaktärerna och på vilket sätt de uttrycker 

sin personlighet. Vi har inte lagt någon fokus på de manliga karaktärerna förutom när de agerar i 

relation till de kvinnliga. Detta gör att vi inte kan uttala oss om huruvida barnprogrammen ger en 

jämställd bild eller inte, utan bara vilken bild som förmedlas av de kvinnliga karaktärerna. Detta 

överensstämmer också med syftet. Våra tre individuella analyser har sammanfogats till en 

gemensam analys. Det var denna gemensamma analys som jämfördes med de teoretiska 

perspektiven och då gav resultatet som presenteras i nästa kapitel. 

I den gemensamma analysen har vi fördelat egenskaperna och aktiviteterna i tre olika kategorier: 

mycket framträdande, framträdande och mindre framträdande. De egenskaper och aktiviteter 

som vi alla tre såg hos en karaktär har hamnat under mycket framträdande, om två av oss har sett 

egenskapen eller aktiviteten hamnade det under framträdande. Slutligen finns kategorin mindre 

framträdande där vi har placerat de egenskaper och aktiviteter som bara en av oss har sett under 

analysen. Innan vi diskuterade och sammanställde den gemensamma analysen för karaktärerna 

såg vi till att vi kunde se ett genomgående, upprepande mönster för samtliga karaktärers 

beteende. Detta för att vi inte skulle påverka varandras tolkningar av karaktärerna innan de 

individuella analyserna var helt klara.  

Vad gäller den denotativa analysen, som ju är en förutsättning för den konnotativa, är det inte 

rimligt att redovisa allt som händer i alla avsnitt som ingår i analysen. Istället redovisas två 

nyckelscener för varje karaktär i resultatdelen. Dessa nyckelscener är händelser i serierna som är 

signifikanta i förståelsen av karaktärernas personligheter.  

I resultatdiskussionen kommer vi till viss del att bygga diskussionen på hur väl karaktärerna 

överensstämmer med Josefsons egenskaper, aktiviteter och normer. För att en karaktär ska ha en 

svag tendens till att vara typiskt kvinnlig eller manlig i de här avseendena ska hennes likhet med 

Josefsons listor vara 40-59 procent. För att visa en tendens måste siffrorna vara 60-79 procent. 

Om karaktären delar 80 procent eller mer med Josefsons listor påvisar det en stark tendens. Om 
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karaktärerna inte uppnår dessa siffror visar det alltså inga tendenser alls. En viss 

överensstämmelse kan lika gärna vara slumpmässig som påvisa att karaktären är könsstereotyp.  

5.6 Begränsningar 

Den största och mest tydliga begränsningen i vår undersökning är det begränsade urvalet. De 

flesta undersökningar blir mer utförliga om det finns ett rikt urval av analysenheter. 

Undersökningen kunde ytterligare kompletterats med både fler serier från varje tidsperiod och 

även fler årtionden. Undersökningens resultat hade troligtvis varit mer nyanserat med flera 

karaktärer. Ett annat problem med vår undersökning är det faktum att det är en kvalitativ studie 

som bygger på semiotik. Även om det är en väl beprövad metod för innehållsanalys är det svårt 

att sätta upp generella regler för hur man tolkar och analyserar mjuka värden. Även 

urvalsmetoden är något som till viss del begränsar vår studie. Det finns många serier som aldrig 

blev aktuella i urvalet med den urvalsmetod som vi använde oss av. En annan begränsning är att 

vi endast valde att analysera en karaktär från varje serie. Även de teoretiska utgångspunkter som 

vi använde oss av var till viss del begränsande. De var inte specifikt anpassade för barnprogram 

och därför blev det ibland vissa problem att applicera dem på studiens resultat. 

5.7 Reliabilitet 

En studie med god reliabilitet har använt sig av mätinstrument och måttenheter som är 

tillförlitliga, de är lämpliga för att mäta det som avses att mäta. ”Eftersom forskaren ofta själv 

konstruerar mätinstrumentet, till exempel ett frågeformulär för att utröna politiskt intresse, 

föreligger risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg” (Ejvegård 2003:71). Vi har använt oss av 

semiotik som analysmetod och således är det även vårt mätinstrument. Semiotiken är en väl 

beprövad metod som vi valt just för att den är lämplig när det handlar om en innehållsanalys. 

Dock lämnar den mycket utrymme för tolkning på den konnotativa nivån. Om vår studie skulle 

göras av människor med andra erfarenheter och preferenser är det inte säkert att resultatet skulle 

bli detsamma. Faktorer som ålder, kön, akademisk bakgrund, etnisk tillhörighet och social status 

hos forskaren kan i allra högsta grad påverka hur vi tolkar karaktärernas personligheter och 

beteende. Enligt semiotikens krav och villkor har vår studie god reliabilitet. 

5.8 Validitet 

När det gäller en studies validitet undersöker man om studien verkligen mätt det som var avsett 

att mäta, frågan som ska ställas är om syftet är uppnått.”God reliabilitet är en nödvändig men inte 

tillräcklig förutsättning för god validitet. Vi kan alltså ha en mycket hög reliabilitet men ändå 

sakna validitet” (Ejvegård 2003:75). Vad vi kunnat göra för att bestämma validiteten var att se till 
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syftet och frågeställningarna. De anger att undersökningen ska ha visat hur kvinnliga karaktärerna 

framställs i de olika barnprogrammen och det har vi kunnat svara på i resultatet. Detta i 

kombination med god reliabilitet gör att vår studie även har god validitet.  

  



 

21 

 

6 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat vi fått fram i vår studie. De presenteras i kronologisk ordning 

och följs av en översikt över hur karaktärerna stämmer överens med de teorier vi tidigare 

presenterat.  

6.1 Pärlan – Räddningspatrullen 

6.1.1 Pärlans utseende 

Pärlan är en musflicka vars timglasformade kropp och feminina former utgörs av långa ben, smal 

midja och en antydan till byst. Hon bär en lila overall med ärmarna uppvikta till strax ovanför 

armbågen. I det långa, ljusa, böljande håret bär hon svetsglasögon i samma lila färg som 

overallen. Hon har stora blåa ögon med långa ögonfransar 

6.1.2 Pärlans personlighet 

De absolut starkaste personlighetsdragen hos Pärlan är hennes tekniska kunnighet och 

uppfinningsrikedom. Ofta blir hon så uppslukad av arbetet med sina uppfinningar att hon 

glömmer att vara uppmärksam på sin omgivning. Till följd av detta är det inte ovanligt att hon 

missar någon del i sina uppfinningar, eftersom hon fokuserar oerhört mycket på själva 

uppfinnandet och inte uppfinningens syfte. Ett tydligt exempel på detta är när Pärlan i ett avsnitt 

byggt ett fordon som färdas på järnvägsspår i hög hastighet, men har glömt att bygga en broms. 

Pärlan är även gruppens pilot. Hennes avlidne far var en skicklig flygare och äventyrare. Tidigt i 

serien blir det tydligt att Pärlan har sin far som sin stora förebild och att hon står lite i hans 

skugga och hon försöker desperat leva upp till hans bedrifter. Detta leder till att hon ibland har 

dåligt självförtroende och därför söker yttre bekräftelse.  

När faror hotar medlemmarna i Räddningspatrullen blir Pärlan ofta beskyddad av den store, 

starke Oskar som då placerar sig själv mellan henne och faran. Piff och Puff visar ofta sina 

känslor för Pärlan, men för det mesta reagerar hon inte på det mer än att hon verkar uppskatta 

uppmärksamheten, då hon inte avfärdar dem. Samtidigt lägger hon ofta märke till situationer som 

kan anses vara romantiska, till exempel när hon ser solen spegla sig i vattenytan när de åker ut till 

havs på en sopbåt. Det märks också tydligt att Pärlan inte har någon ledarroll i gruppen. Istället 

agerar hon ofta självständigt och det är vanligt att hon ber de andra fortsätta utan henne medan 

hon uppfinner saker som många gånger kommer väl till pass. Pärlan är även omtänksam, 

empatisk och kan vara moraliserande. Om Räddningspatrullens uppdrag går ut på att frita någon 

ser hon till att alla instängda blir befriade innan de ger sig av. 
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Några av de mindre framträdande dragen hos Pärlan är att hon ibland avbryter konflikter mellan 

de andra i Räddningspatrullen, då främst mellan Piff och Puff. Det händer också att hon inte bara 

genomför tankearbetet utan även är med och agerar mer aktivt under uppdragen. Hon har 

överskottsenergi och kan lätt bli uttråkad. Vid vissa tillfällen visar hon även ängslan, trots att hon 

egentligen vet att det inte är någon fara. Ett tydligt exempel på detta är i avsnittet med den så 

kallade ”spökhunden” då hon först säger att spöken inte finns men sedan ändå blir rädd. Hon 

trotsar dock sina eventuella rädslor med hjälp av sin rationella sida för att slutföra uppdragen. 

Precis som de andra karaktärerna i Räddningspatrullen har Pärlan sinne för humor och skämtar 

om saker som händer. Hon är också ofta den som tröstar och uppmuntrar både de andra 

medlemmarna i Räddningspatrullen och andra karaktärer som de möter under sina uppdrag.  

6.1.3 Pärlans nyckelscener 

Avsnitt: ”To the rescue, part 3” 

Tidskod: 00:11:10 – 00:13:02 

Piff, Puff, Zipper och Oskar får ett nät över sig. Oskar slickar på sina fingrar och säger att det var 

snällt av Gigor att lämna dem något att äta. En dörr öppnas och ett runt objekt på hjul kommer 

emot dem. På objektet sitter det en kniv och andra köksredskap som rör sig fram och tillbaka. 

Piff säger att det inte var allt han lämnat åt dem. ”Gör det inte, Gigor!” skriker Oskar och viftar 

med händerna. Ett tvåeggat föremål på det runda objektet griper tag i Piff, Puff och Oskar runt 

deras halsar och lyfter upp dem i luften tillsammans med nätet. Piff frågar om det är såhär han 

behandlar sina vänner och Oskar ropar: ”Vänta, det är din gamle kompis Oskar”. De blir släppta 

och landar på ett platt föremål som slungar upp dem i luften och en kniv kommer farandes 

genom luften och skär sönder nätet så de blir frisläppta. De tre faller ner på marken, Puff hamnar 

ovanpå Piff och Oskar ligger på marken och håller för ögonen och skakar. ”Lyssna Gigor, jag är 

ledsen”, säger Oskar. En ljus röst ropar: ”Oskar!” och Oskar tittar upp. 

En lucka öppnas i det runda objektet och en flicka iklädd lila overall, vit hjälm och lila glasögon 

springer ut. Hon har långt blont hår, stora öron och svans. Hon springer fram och kramar Oskar 

och säger: ”Himlars vad jag har saknat dig!”. Piff och Puff pekar med sina fingrar och ser på 

varandra och undrar om det där är Gigor. Oskar stammar lite och säger: ”Nej, det är...” 

Flickan säger: ”Det är jag, Pärlan!”. Oskar berättar att Pärlan är Gigors dotter och att han inte sett 

henne sedan hon var liten. Pärlan berättar att hon har vuxit sedan dess. Piff och Puff tittar på 

henne och hon reflekteras i deras ögon. De håller sina händer vid sina bröstkorgar när Pärlan går 
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fram till dem för att hälsa. Hon säger att hon heter Pärlan, men att de redan visste det. Hon 

frågar sig vad som kommer sedan, sen frågar hon vad de heter. Piff skakar hennes hand och säger 

sitt namn, sedan knuffar Puff bort honom för att också skaka hand och presentera sig. Pärlan 

säger att det är trevligt att träffa dem och frågar om de är försäljare. Hon berättar att hon byggde 

fällorna på grund av försäljare. 

Piff frågar om hon har byggt allting och Pärlan säger att hon har väldigt hög IQ och blir lätt 

uttråkad och därför bygger saker av reservdelar. Samtidigt som hon pratar så plockar hon upp ett 

rött och orange föremål från marken och vrider på ett par delar och sedan börjar föremålet 

snurra och flyger iväg. Sedan frågar hon om de vill se hennes kugghjulssamling, men Oskar säger 

att de letar efter hennes pappa. Pärlan vänder sig från Oskar och säger att han inte är där. Hon 

går ifrån de andra när Puff frågar när han ska komma tillbaka. Piff slår Puff i sidan med sin 

armbåge. Pärlan säger att hennes pappa inte kommer tillbaka och plockar upp en bild på en mus i 

brun jacka med vit halsduk och glasögon på huvudet. Han är orange och gör tumme upp. Hon 

säger att hon förlorade honom för ett år sedan. Oskar går fram till henne och säger att Gigor var 

en av de bästa och att han kommer bli saknad. ”Det är han redan”, säger Pärlan och håller bilden 

tätt intill sig. 

Sedan säger hon att de alla står upp och hon springer iväg och börjar slå med något som liknar en 

hammare på ett lila, cylinderformat föremål. Hon säger att hon ska snickra ihop en stol. 

 

Avsnitt: ”To the rescue, part 5” 

Tidskod: 00:17:12 – 00:17:38 

Räddningspatrullen färdas längs en järnvägsräls på något som liknar en skyffel med en röd 

behållare som sprutar eld längst bak. Oskar ropar: ”Bromsa Pärlan, vi är nästan ikapp, bromsa!”. 

Pärlan säger: ”Himlars, ingen sa något om att behöva stanna”. Puff frågar om hon menar att det 

inte finns några bromsar. Pärlan säger att hon behöver hjälp med att vrida på blåslampan. Piff, 

Puff och Oskar springer till henne och knuffar på den röda behållaren. ”Den sitter fast”, säger 

Piff. De närmar sig en vagn som är fylld av guldfärgade föremål och hunden som sitter längst bak 

säger åt dem att hålla i sig. Han kastar ett av föremålen som träffar längst fram på skyffeln så att 

de flyger framåt och landar på tågvagnen. 
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6.1.4 Typiska egenskaper, aktiviteter och normer för Pärlan 

Flera av de typiskt kvinnliga egenskaper som Helena Josefson skriver om i sin bok Genus – hur 

påverkar det dig? finns hos Pärlan. Som karaktär är hon söt och rar, väldigt omtänksam, ganska 

osäker och empatisk. Trots att Pärlan stämmer in på flera av de egenskaper som Josefson skriver 

om så skiljer hon sig från ännu fler. Samma sak gäller de typiskt kvinnliga aktiviteterna där Pärlan 

ägnar sig åt tre av de 21. Dessa är att tvivla på sig själv, trösta och visa omsorg. Till skillnad från 

de typiskt kvinnliga egenskaperna och aktiviteterna så stämmer Pärlans karaktär mer in på de 

kvinnliga normer som Josefson beskriver. Pärlan är nämligen väldigt socialt kompetent och en 

effektiv konfliktlösare, främst när det gäller konflikter inom gruppen. Hon är också 

anpassningsbar och har ofta en uppfinning i tankarna som kan lösa den situation som gruppen 

hamnat i. Hon är vacker, vilket visas genom Piff och Puffs romantiska intresse för henne och 

hon kan vara känslosam. Dessutom är hon ofta stark och självständig, men utan att ta för sig 

alltför mycket, vilket stämmer exakt in på en av Josefsons normer för kvinnlighet. 

Två av Josefsons fjorton typiskt manliga egenskaper stämmer in på Pärlan också. Hon är teknisk 

och väldigt påhittig. Hon ägnar sig också åt två av de sjutton typiskt manliga aktiviteterna på 

Josefsons lista. Pärlan ägnar mycket tid åt att bygga saker och det händer även att hon tar initiativ. 

Ett par av de normer för manlighet som Josefson beskriver stämmer in på Pärlan. Hon klarar sig 

själv och det är inte ofta hon ber om hjälp samtidigt som hon är rationell i många situationer. 

6.1.5 Stereotyper hos Pärlan 

Margareta Rönnberg skriver om flera feminina och maskulina stereotyper i sin bok TV är bra för 

barn och bland dessa finns det ett par som stämmer in på Pärlan, den ena är den feminina 

stereotypen den självständiga (yrkes)kvinnan. Detta eftersom Pärlan är en karaktär som klarar det 

mesta själv och besitter egenskaper som gör henne påhittig, genomskådande, intelligent och 

ansvarsfull. Hon har sitt eget liv med sina tekniska prylar och alla sina uppfinningar, men ingår 

samtidigt i en större gruppgemenskap tillsammans med de andra i Räddningspatrullen.  

Bland de maskulina stereotyperna stämmer Pärlan in på vännen/hjälparen, eftersom hon alltid 

ställer upp och stöttar de andra i Räddningspatrullen vad som än händer. 

6.2 Penny – Kommissarie Gadget 

6.2.1 Pennys utseende 

Den ljushyade flickan Penny har inga direkt framträdande kroppsformer. Hon bär oftast gröna 

byxor och en rosa t-shirt med vitt streck på och rosa skor till, förutom när de befinner sig i mer 
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extrema miljöer då hon bär kläder efter väder. Hon har blont hår uppsatt i två tofsar, en på 

vardera sidan av huvudet. Ögonen är blå till färgen och hon har långa ögonfransar.  

6.2.2 Pennys personlighet 

Ett av Pennys mest framträdande drag är hennes kunnighet gällande teknik och de 

högteknologiska prylar som hon använder sig av i serien. Tillsammans med hunden Brain hjälper 

hon Gadget med hans uppdrag och hon använder sig då av tekniken bland annat för att 

kommunicera med Brain. Hon är intuitiv och uppmärksam och därmed misstänker hon ofta att 

något är på tok långt innan Gadget gör det. Ett annat starkt karaktärsdrag är hennes förmåga att 

komma på smarta idéer för att obemärkt kunna hjälpa Gadget. Oftast är det Brain som får utföra 

idéerna medan Penny instruerar och övervakar. Hon är en vän person som mestadels är glad och 

har andras bästa i åtanke. Hennes uppträdande är både artigt och respektfullt gentemot andra och 

hon är alltid pålitlig.  

När det gäller Pennys relation till Gadget är hon alltid uppmuntrande mot honom och uppmanar 

honom att lita på sin instinkt, även om den är fel och hon vet om det. Hon tar alltid hand om 

Gadget, även om han inte alltid inser det. Gadget däremot ger henne sällan någon uppskattning 

när hon kommer med tips och råd om fallet de jobbar med. Han följer hellre sina egna spår och 

överväger inte ens hennes förslag. Trots det blir Penny inte modfälld utan verkar i hemlighet för 

att leda in Gadget på rätt spår och slutligen lösa fallet. Hon tar inte heller åt sig äran för de 

uppdrag hon löser tack vare sitt logiska och rationella tänkande utan låter Gadget få berömmet.  

Några mindre utmärkande drag som Penny har är att hon trots sin intelligens ofta frågar Gadget 

om olika saker. Det kan exempelvis vara frågor som rör omgivningen, historien bakom en stad 

eller ett landmärke. Ett annat lite mindre framträdande drag hos Penny är hennes brist på hänsyn 

till Brains känslor. Uppdragen hon skickar ut honom på är ibland farliga eller innehåller element 

som på något sätt skrämmer Brain. Detta verkar Penny ignorera och övertalar alltid Brain att göra 

som hon vill för att rädda eller hjälpa Gadget.  

6.2.3 Pennys nyckelscener 

Avsnitt: Monster Lake 

Tidskod: 00:18:32 – 00:19:15 

Penny håller Brain som är klädd i kilt i handen och springer fram till en klippa. Hon säger till 

honom att göra sig redo och att de ska hoppa när den passerar under dem. En avlång, lila varelse 

färdas genom vatten i hög hastighet och ändrar riktning och färdas framåt i den nya riktningen. 
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”Här kommer den”, säger Penny, sedan skriker hon: ”NU” och hoppar från klippan och drar 

med sig Brain. 

De landar på varelsens huvud, Brain faller nästan av och tappar sina kläder. ”Vi klarade det. Det 

måste finnas en dörr”, säger Penny. Hon hittar en lucka som hon vrider på för att öppna, sedan 

ropar hon till Brain att hon hittat en öppning och hoppar ner i hålet. Hon hittar en panel med 

flera lampor, spakar och hon säger att någon av dem måste stänga av varelsen. Hon drar i en spak 

och varelsen stannar i vattnet. ”Vi gjorde det, Brain, vi gjorde det!” säger Penny. 

 

Avsnitt: Down on the farm 

Tidskod: 00:16:48 – 00:18:24 

Penny knappar på sin klocka på armen och får fram ett antal siffror. ”Jag har det, Brain. Ser du 

kablarna där uppe? De kopplar ihop tändningen med huvudraketerna. Om vi bara kan komma 

upp dit och kapa dem”, säger Penny och Brain tittar upp mot raketen. En mörk röst hörs som 

säger: ”15 sekunder kvar” i bakgrunden och Penny säger till Brain att de måste försöka. Sedan tar 

hon tag i hans svans och drar iväg honom. 

Penny knuffar ut Brain över ett räcke och säger åt honom att skynda sig på. Han är fastbunden 

med ett rep och svingas upp till ett rör som han tar tag i. I handen har han något som kan vara en 

avbitartång. 

Penny tittar upp mot Brain och säger till honom att skynda sig. En nedräkning hörs i 

bakgrunden. Brain klättrar upp för ett rör och ska precis klippa av en röd sladd när Penny skriker 

”Nej, inte den!” Brain rycker till och tappar nästan avbitartången, men fångar den med ena foten. 

Nedräkningen är nere på tre och Penny skriker: ”Nu Brain, nu!”. Brain klipper av en blå sladd 

och avfyrningen avbryts. 

6.2.4 Typiska egenskaper, aktiviteter och normer för Penny 

Om vi igen tittar på Josefsons lista som räknar upp olika typiskt kvinnliga egenskaper kan vi se att 

några av dem stämmer in på Penny. Det första är intuition som mycket framträdande egenskap. 

Utöver detta kan även egenskaperna att vara rar och söt passa in på Penny. De flesta i hennes 

omgivning ser henne som en söt liten flicka och inte som den brottsbekämpare hon faktiskt är. 

Hon är också omtänksam både när det gäller Brain och Gadget och ser i första hand till deras 

välbefinnande. Aktiviteten att ha en bästis är enligt Josefson en kvinnlig aktivitet. Det stämmer 
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också in på Penny då hunden Brain borde räknas som hennes bästa vän. De umgås alltid och litar 

på varandra, som vänner gör. En annan typiskt kvinnlig aktivitet som Penny ägnar sig åt är att ta 

hand om andra. Hon tar alltid hand om Gadget med hjälp av Brain. Josefson skriver inte bara om 

egenskaper och aktiviteter utan också om de normer som finns för kvinnlighet. När det gäller 

Penny stämmer tre av dem in. Den första är att vara socialt kompetent och kunna lösa konflikter. 

Även om hon inte är med i egen hög person så löser hon konflikter indirekt med hjälp av Brain. 

Vad gäller social kompetens så vet hon hur man för sig i olika sammanhang, till exempel avbryter 

hon aldrig Gadget eller säger emot honom av respekt för hans auktoritet. Den andra normen är 

att vara smidig och anpassningsbar. I flera avsnitt lovar Gadget Penny att de ska på semester och 

att inget ska få störa dem den här gången. Trots detta tar han alltid nya uppdrag och ändrar 

därför abrupt deras semesterplaner. Men Penny klagar aldrig utan anpassar sig snabbt till de nya 

förhållanden som gäller. Den sista normen, att vara vårdande och omhändertagande, hänger ihop 

med egenskapen omtänksam. Pennys ser det själv som sin personliga uppgift att ta hand om 

Gadget, se till att han inte hamnar i fara, rädda honom från fara och så att han i förlängningen 

inte blir av med jobbet.  

När det kommer till de typiskt manliga egenskaperna är det tre stycken som stämmer in på 

Penny. Det första är att vara logisk. Det är Penny som listar ut hur det ligger till och hon kan dra 

slutsatser utifrån de fakta hon har. Ytterligare en egenskap är teknisk, vilket märks tydligt 

eftersom hon använder sig av högteknologiska ting för att hjälpa Gadget. Slutligen hittar vi också 

egenskapen påhittig. Det passar in eftersom Penny ofta kommer på idéer för att hjälpa sin 

farbror/morbror utan hans vetskap. Bland Josefsons typiskt manliga aktiviteter är det ingen som 

Penny ägnar sig åt När det gäller de manliga normerna däremot finns det en som stämmer 

överens med karaktären Penny, att vara teknisk och rationell och känna sig ansvarig. Teknisk har 

nämnts tidigare men hon kan också ses som rationell eftersom hon är den förnuftiga i serien och 

i slutänden löser fallet med hjälp av sitt logiska tänkande. 

6.2.5 Stereotyper hos Penny 

När det gäller Rönnbergs könsstereotyper finns det en feminin som stämmer någorlunda bra 

överens med Penny som karaktär och det är den fogliga flickan. Egenskaperna glad, vänlig och 

artig passar in och hon anpassar sig för att göra Gadget till lags, hon gör som hon blir tillsagd. 

Dock är hon sällan ängslig och det är inte heller ofta hon frivilligt underkastar sig någon annan 

även om hon följer order. Att hon lyssnar till Gadget är för att hon har respekt för honom. Det 

går även att hitta vissa egenskaper från stereotypen den självständiga (yrkes)kvinnan. Penny har 

egenskaper som påhittig och intelligent och kan ta god hand om sig själv. Hon är också 
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genomskådande då hon oftast löser fallet innan Gadget och ser hur allt hänger ihop. Hennes 

genomskådande egenskap är alltså sammankopplad med att hon är logisk och rationell. Det som 

inte stämmer in med stereotypen är punkten leva sitt eget liv. Eftersom hon är omyndig är det 

svårt för Penny att uppfylla just detta krav. Hon ingår inte heller i någon form av 

gruppkonstellation utan jobbar nära med en karaktär; Brain.  

När det gäller de maskulina stereotyperna går det att se vissa egenskaper från Superhjälten. Det 

som stämmer in är att hon ställer allt till rätta i hemlighet. Hon använder sig också, som tidigare 

nämnt, av sin intelligens för att lösa ett fall. Det som inte stämmer in med stereotypen är att hon 

skulle vara skygg, Penny är ganska social av sig. Hon använder sig inte heller av styrka eller 

övernaturliga krafter för att klara av en uppgift. Även en del egenskaper från stereotypen 

vännen/hjälparen kan appliceras på Penny. Hon är pålitlig då hon håller sitt ord och oftast gör 

det som förväntas av henne. Hon tycker också vänskap är viktigt, något som märks i hennes 

relation till Brain. En tredje stereotyp som passar ihop med Pennys personlighet är 

polisen/sheriffen. Hon upprätthåller lag och ordning, inte direkt med hjälp av något vapen utan 

med sin intelligens. Däremot blir hon aldrig direkt våldsam, inte ens i nödvärn.  

6.3 Siri Sprätt – Tiny Toon Adventures 

6.3.1 Siris utseende 

Siri Sprätt är en rosa kanin med lila rosetter på sina långa öron. Hon bär en gul tröja med 

trekvartslånga ärmar och en lila knälång kjol. Hennes figur är ganska intetsägande, det går inte 

skymta några direkta former. Hon har blå ögon och långa ögonfransar. 

6.3.2 Siris personlighet 

Siri har några starka uttryck för sin personlighet. Det första är hennes förmåga att spela på andras 

känslor. Ganska ofta agerar hon ångerfull och ledsen och låter de andra figurerna höra henne 

gråta och se hennes krokodiltårar för att hon ska få sin vilja igenom. Det andra är en förmåga att 

på ett mindre smickrande sätt imitera andra i deras utseende, uppförande och språkliga uttryck. 

Det riktar hon dels åt de andra karaktärerna i serien men parodierar även historiska personer. De 

andra karaktärerna uppskattar inte hennes imitationer när de är riktade mot dem själva men ger 

sken av att uppskatta dem när det inte är de själva som är måltavlan. Siri blir ofta bjuden av Sigge 

på diverse olika saker, exempelvis på café och bio. Siri är, liksom de flesta andra karaktärer i 

serien, väldigt skämtsam och finurlig. Hon tenderar att vara väldigt självcentrerad och se om sitt 

eget hus i första hand.  
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Andra karaktärsdrag som stämmer in på Siris personlighet, om än inte lika starkt som ovan 

nämnda, är hennes krav på uppmärksamhet. Hon är högljudd, vill ofta stå i centrum och har även 

den mest centrala rollen i tjejgänget beståendes av henne själv, skunken Fifi Odeur och ankan 

Rosita. Hennes imitationer är också ett sätt att få uppmärksamhet av de andra. Men trots att hon 

driver gäck med sina kamrater så ställer hon upp när de verkligen behöver hjälp. Hon försöker 

vara en god vän samtidigt som hon inte kan låta bli att falla tillbaka i gamla mönster med 

imitationer och förödmjukelse av andra trots att hon lovat att bättra sig. Hon är både impulsiv 

och snabbtänkt vilket gör att hon oftast håller ett högt tempo och sysselsätter hennes 

hyperaktivitet. Det händer att hon förivrar sig och hamnar i situationer där hon blir både tuff och 

lite galen för att undkomma. 

Siri har också några drag som bara syns emellanåt och då inte lika mycket som de andra redan 

nämnda. Dessa är antingen ovanliga eller svårare att se. Bland annat visar hon då och då en 

oförmåga att ta till sig kritik utan tror sig oftast veta bäst själv. Hon kan också vara den som 

kommer med goda råd även om det inte är hon som bestämmer hur gänget ska göra. Det är 

snarare Sigge som har ledarrollen och det är också med honom som Siri verkar ha det bästa 

samspelet med. När det gäller Siris relation med Yuppie genomskådar hon ofta hans lögner och 

förmanar honom när han är för egoistisk. Siri är dessutom både envis och påstridig. 

6.3.3 Siris nyckelscener 

Avsnitt: Buster Bunny Bunch 

Sekvens: Born to be riled 

Tidskod: 00:14:03 – 00:14:31 

Siri går genom en korridor tillsammans med ankan Rosita och skunken Fiffi. Alla tre skrattar och 

bär på lådor med handtag. Siri stannar upp och pekar bakom dem. ”Gyllene komiskt ögonblick”, 

säger hon samtidigt som en annan karaktär går förbi och läser en bok. Siri springer efter och 

börjar gå tätt bakom karaktären. Hon håller sin låda framför ansiktet som en bok och härmar 

karaktären framför sig. Fiffi och Rosita skrattar. Efter ett tag tittar karaktären upp mot ”kameran” 

och vänder sig mot Siri. Hon stannar då och håller händerna bakom ryggen och tittar upp i taket. 

De andra tjejerna slutar skratta och rycker på axlarna båda två. Siri skriker sedan något som är 

svårt att höra, men som låter som ”internhumor” och rusar sedan iväg tillsammans med de andra 

tjejerna. 
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Avsnitt: Journey to the center of Acme Acres 

Tidskod: 00:08:08 – 00:08:24 

Sigge säger att vad som än finns där nere så tänker de bege sig dit för att leta efter Yuppie och 

Glufsen. Han viftar med armen och håller sig sedan för bröstet. En flintskallig man med vit rock, 

bruna byxor, blå tröja och röd slips säger att det är galenskap och slår sig för ansiktet. ”Ni 

kommer att bli krossade”, säger mannen. ”Du har rätt, vi skippar det” säger Sigge samtidigt som 

vita fläckar som kan vara svett syns i hans ansikte. Bakom honom står Siri med armarna i kors 

och tittar på Sigge. Sigge vänder sig mot Siri och frågar om de ska gå på bio istället. Han klappar 

henne på axeln men Siri går därifrån och säger: ”Kom igen nu, din fegis.” Sigge sväljer och gör en 

grimas mot ”kameran”. 

6.3.4 Typiska egenskaper, aktiviteter och normer för Siri 

Siri har bara en egenskap som passar in bland de typiskt kvinnliga som Josefson listat. Det är att 

vara söt. Hon ser ofta oskuldsfull ut och blinkar med långa ögonfransar för att charma andra, 

främst då Sigge. Bland Josefsons aktiviteter är det några fler som kan hittas bland Siris intressen. 

De som stämmer in på Siri är att gråta (dock handlar det oftast om falska tårar), ta hand om, 

krama sin kompis, ha kjol, fnittra, och visa känslor. De typiskt kvinnliga normerna som Josefson 

skrivit om passar in mer på Siri, hon är socialt kompetent och kan lösa konflikter, är smidig och 

anpassningsbar, kan leva sig in i andra människors (i det här fallet andra figurers) situation och 

vara empatisk, vara mjuk och kunna visa och berätta vad man känner samt vara stark och 

självständig, men inte för mycket. Hon passar även in på normen att vara känslosam. 

Sammanfattningsvis passar Siri in på sex av åtta punkter, även om tilläget att kvinnor inte ska ta 

för mycket plats bara delvis stämmer in.  

När det gäller de typiskt manliga egenskaperna och aktiviteterna finns det också flertalet som 

passar in på Siri även om det liksom bland de kvinnliga är fler som inte passar in. Följande typiskt 

manliga egenskaper och aktiviteter passar in på henne: hävda sin rätt, vara tuff, självsäker, gilla 

spänning, tävla, självständig och påhittig. Bland Josefsons manliga normer är det ingen som 

passar in på Siri och hennes uppförande.  

6.3.5 Stereotyper hos Siri 

Bland Rönnbergs feminina stereotyper är det en personlighet som har några likheter med Siris, 

nämligen den självständiga (yrkes)kvinnan. Siri är både påhittig och kan vara genomskådande. 

Intelligens är däremot inget som är utmärkande för henne och inte heller ansvarsfullhet, förutom 

när hon hjälper sina vänner när de är i fara. Dock beskriver det henne bra att hon dels är 
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självständig men ändå ingår i en större gemenskap. Hon har ju umgängeskretsen från skolan som 

ofta finns i hennes närhet även om hon ofta agerar på egen hand. 

Likaså finns det en maskulin stereotyp som kan appliceras på Siri, vitsmakaren. Även om Siri vid 

något tillfälle är med och räddar världen är det inte något som är typiskt för hennes karaktär. 

Däremot passar munvighet, händighet och kvicktänkthet in ganska bra på hennes personlighet 

även om det inte är direkt framträdande karaktärsdrag. Hon ifrågasätter inte heller hierarkier även 

om hon protesterar mot auktoritära figurer i serien så ifrågasätter hon aldrig deras överordnade 

ställning. Något vapen har hon inte, även om ordet redskap används istället för vapen, hon agerar 

utan något stadigvarande hjälpmedel. Däremot händer det att hon hittar saker i sin omgivning 

som hon utnyttjar.  

6.4 Catwoman 

6.4.1 Catwomans utseende 

Catwoman har kvinnliga former med långa ben, markerad midja och framträdande byst som ger 

henne en timglasformad kropp. Hon bär åtsmitande, svarta kläder där höfterna markeras av ett 

litet bälte med gyllene länkar. Större delen av ansiktet och håret täcks av en svart huva med 

kattöron. Hennes ögon varierar mellan blå och grön färg men ser alltid sminkade ut. Hennes 

läppar har stark röd färg. När hon går ut som Selina Kyle har hon blont (gult) hår som oftast är 

friserat. Kläderna varierar men ser ofta kostsamma ut i form av cocktailklänningar, långa kappor 

eller aftonklänningar.  

6.4.2 Catwomans personlighet 

Catwoman har några mycket framträdande karaktärsdrag. Det är först och främst hennes kärlek 

till katter och kattdjur. Hennes egen katt är nästan alltid med henne när det är möjligt och 

fotografier i hennes lägenhet vittnar om att katten betyder mycket för henne. Förutom katten så 

jobbar hon dock bäst ensam även om hon i ett tidigt skede i serien har en assistent. På så sätt är 

hon väldigt självständig, hon har en egen agenda. Hon blir räddad av Batman vid några tillfällen, 

precis som hon även är den som räddar Batman vid något tillfälle. Hon är, som tidigare nämnts, 

en tjuv när hon tar på sig rollen som Catwoman medan Selina Kyle är laglydig. Dock är det ofta 

så att Catwomans kriminalitet på ett eller annat sätt gynnar Selina Kyle. Hon är målmedveten och 

vet vad hon vill ha. Även om Batman faktiskt arresterar henne vid deras första möte är det många 

gånger som hon försöker förmå honom att låta henne gå med sin sensualitet och förföriskhet. På 

liknande sätt manipulerar hon andra karaktärer i serien med falska löften och förvrängning av 
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sanningen. Förutom sitt namn har hon även sin snabbhet och smidighet gemensamt med 

kattdjuren. 

Andra karaktärsdrag som Catwoman har är att hon inte låter något stå i hennes väg. Hon kämpar 

för det hon tycker är rätt och skyr nästan inga medel för att uppnå sina mål. Hon kan inte låta bli 

att i sin roll som Catwoman falla för frestelser i sin kamp för kattdjuren även om hon anar att 

hon är på väg att kliva rakt in i en fälla. Hon trotsar sin misstänksamhet till förmån för det 

tänkbara målet. Hon strävar alltid efter att uppnå det som hon anser vara rättvist. I sitt möte med 

andra har hon rapp tunga och ofta säger hon flera olika ordskämt som anspelar på katter. 

Catwoman möter ofta andra människor med viss kylighet och en hårdför attityd. Hon avslöjar 

inte mycket om sig själv utan skapar en viss mystik. 

Hennes mindre framträdande karaktärsdrag är att hon ofta säger sin åsikt även om det inte är helt 

passande. Hon tar risker och handlar bara enligt sin egen agenda. Hon har alltid en plan och går 

sin egen väg.  Hon kan visa ett ganska aggressivt beteende då hon lätt brusar upp när hon ställs 

inför saker som hon tycker är fel eller orättvisa. Det samma gäller för situationer när hon hamnar 

i fara. Då blir hon snarare arg än rädd. Hon vill inte vara en damsel in distress, hon vill alltså inte 

vara en hjälplös kvinna som är i behov av att räddas. 

6.4.3 Catwomans nyckelscener 

Avsnitt: ”Catwalk”  

Tidskod: 00:00:10 – 00:01:55 

Ett uppstoppat kattdjur syns bakom glas och ett plakat visas med texten ”Black Leopard”. Selina 

står framför glaset och reflekteras i det. Hon har långt, blont hår som ligger bakom öronen och 

ljust röda läppar. Hon bär en lång, blå klänning med öppen rygg. Runt halsen har hon ett svart 

halssmycke och på bägge handleder har hon guldiga armband. Hon lägger handen mot glaset och 

blinkar långsamt.  

Hon säger: ”Stackars liten. Jag brukade vara precis som du”. Fortfarande framför glaset flyttar 

hon blicken bortåt och skuggan av kattdjuret visas i bakgrunden. Hennes ansikte visas och 

ögonen är halvt öppna, mungiporna pekar svagt nedåt och hon har huvudet lätt på sned. Hon 

fortsätter: ”Ett nattens barn, vild och fri”.  

Bilden övergår i en annan och visar en svagt upplyst tegelvägg med en mörk himmel i 

bakgrunden. På väggen syns en skugga av en människa som tar uppe större delen av väggytan 
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men snabbt försvinner igen. Några sekunder senare dyker Catwoman upp på långt avstånd. Hon 

har på sig sin Catwoman-dräkt med tillhörande piska som hänger på höften. Hon går långsamt 

fram till kanten och tar sedan ett språng utför kanten. Hon hoppar med armarna rakt upp och 

vänstra benet böjt. Hon ändrar dock position i luften så hon faller med magen neråt, armarna 

rakt ut och benen ihop. Hon blundar. 

Hon visas sedan ovanifrån då hon faller nedåt. Runtomkring henne syns fasader på hus som 

snabbt skymtar förbi medan hon faller allt längre ned. På husfasaden till vänster sida syns också 

hennes skugga falla i takt med henne.  

I nästa klipp visas en stång i förgrunden som sticker ut från en vägg. I bakgrunden syns 

fortfarande den mörka himlen och höghus. Catwoman kommer fallande från himlen med blicken 

riktad mot stången. När hon är i jämnhöjd med stången använder hon sin piska och kastar den 

mot stången så att den yttersta biten av piskan viras några varv runt stången. Hon säger: ”Jag var 

en katt som gick för mig själv”. Hon svingar sig i piskan och hoppar sedan vidare, ut ur bild. Hon 

fortsätter: ”Och staden var min jaktmark”.  

Nästa klipp visar kanten på ett tak som är utsmyckad med huvudet på en fågel på sidan. 

Catwoman kommer in i bild och landar på fågelhuvudet och hoppar sedan till avsatsen genom att 

sätta i händerna på kanten, ta sats med benen och göra en slags kullerbytta upp på taket.  

Hon fortsätter säga: ”Jag strök omkring på Gothams gator varje kväll”. Hon kommer upp på 

taket och börjar springa, mot kameran. På vardera sidan om henne syns rök komma upp från en 

okänd källa. I bakgrunden syns en bro mellan de två hus som omger henne. Hon säger: ”Gick 

vart jag ville”.  

Hon ses sedan hoppa in i bild, springa över ett hustak och sedan hoppa av igen på andra sidan 

taket. I bakgrunden syns som förut den mörka himlen och ett flertal höghus. Mer rök syns och 

nu ser man att den kommer från en cylinder som sitter fast på hustaket. Hon säger: ”Och tog vad 

jag ville ha”.  

Klippet efter visar en byggnad med en kant som är stor nog för att stå på. Catwoman kommer in 

från vänster och landar på avsatsen, smyger bort en bit och klättrar sedan ner och hänger i 

kanten. Hon släpper sedan och hoppar ner på marken.  

Det mesta av bilden är rök och i bakgrunden syns Catwomans skugga landa. Sedan syns röken 

över hela bilden och när den lättar ser man ett flertal olika smycken framlagda. I mitten av bilden 
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syns ett större podium med en tiara av guld på. Alla smycken glittrar. Sedan dyker Catwomans 

skugga upp och skymmer juvelerna.  

Hennes ansikte visas och hennes ögon är helt öppna och mungiporna pekar uppåt. Hon sänker 

huvudet en aning samtidigt som hon drar upp axlarna. Hon håller upp sina händer framför sig 

och små klor visar sig på alla hennes fingrar. Hennes ansiktsuttryck ändras och ögonen är inte 

fullt lika öppna och mungiporna böjs ännu mer uppåt och man kan tydligt se hennes tänder.  

Framför diamanterna ser man nu att det finns glas. Catwoman använder sin hand, med klorna, 

och sätter fingertopparna mot glaset. Hon vrider sedan sin hand i en cirkel och gör då ett hål i 

glaset i form av en cirkel. Hon lyfter sedan bort den glasbit hon skurit ut och tar tiaran. Mer rök 

fyller bilden.  

Catwoman ses springa. I bakgrunden finns en mörk fasad på ett hus och bakom henne tornar 

hennes skugga upp sig. Hon säger: ”Tills jag mötte honom”. Hon stannar till och tittar åt vänster, 

ut ur bild, och spärrar upp ögonen. Något drar förbi och täcker för en stund hela bilden. När 

man ser Catwoman igen har hon händerna uppe, framför ansiktet och klorna ute.  

Mer rök fyller bilden och en mörk figur syns. Den har lysande ögon och ett emblem på bröstet. 

Det är en gul oval med ett svart motiv på. Bakom figuren syns den mörka himlen och höghus. 

Även ljusstrålar finns i bakgrunden.  

Catwoman backar undan, fortfarande med händerna uppe och öppen mun. När figuren kommer 

närmare stänger hon munnen och ler istället. Händerna är fortfarande uppe. När man sedan ser 

figuren tydligt är det Batman och han går emot henne. Hans ögon är halvt öppna, kisar nästan, 

och mungiporna pekar rakt ned.  Han tornar upp sig över henne och hon håller fortfarande upp 

händerna framför sig.  

En närbild på Batmans emblem visas och Catwoman följer dess konturer med pekfingret. Hon 

flyttar sedan handen och håller den mot Batmans kind. Hans ansiktsuttryck ändras och ögonen 

smalnar ännu mer och han visar tänderna. Catwoman håller kvar handen ett tag men fäller sedan 

ut klorna och river honom. Batman tar upp sin egen hand mot kinden och Catwoman backar 

sakta undan. De står stilla ett tag och tittar på varandra sedan sparkar Catwoman mot Batman 

och han träffas lätt och backar.  
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Catwoman slår mot Batman med knytnäven men han tar tag i hennes arm och undviker slaget. 

Catwoman sparkar och får in en träff på hans huvud. Sedan följer en serie knytnävsslag från 

Catwoman som alla pareras av Batman.  

De två visas högt ovanifrån. Man ser dem nere på en gata, omgivna av höghus och rök på 

marken. Deras skuggor syns, starkt förstorade, på husväggen. De fortsätter slåss. Hon säger: ”Jag 

gav honom min bästa strid, men i slutändan ...” 

Två soptunnor fulla med diverse skräp syns och en katt sitter mellan dem. Den hoppar undan 

och sekunden senare kommer Catwoman inflygande i bild och ramlar på soptunnorna som välter 

och avslöjar en grön sörja som rinner ut. Catwoman sitter på marken och tittar upp när Batmans 

skugga kommer och täcker hela henne. Munnen är lätt öppen och ögonen uppspärrade. Hon 

fortsätter: ”... fick han hennes klor klippta”. Hon sätter återigen upp händerna och ryggar tillbaka.  

Bilden ändras och det som var Batmans skugga är nu istället ett stort podium och Catwoman har 

bytts ut mot Selina som sträcker armarna uppåt mot podiet. En närbild visas på en domarklubba 

som hårt slår i en träyta så att träbitar flyger omkring och ett dammoln uppstår. Vyn visar nu hur 

Selina står nedanför podiet i en cirkel av ljus. En hand kommer in i bild och pekar på henne med 

pekfingret. Selina visas först med öppen mun och öppna ögon men sedan sänker hon huvudet 

och stänger både munnen och ögonen. Hon säger: ”Jag var tvungen att lova att vara ett snällt litet 

husdjur och hålla mig i skinnet”.  

Bilden ändras och Selina visas återigen framför glaset med den svarta leoparden. Hon sluter 

ögonen halvt och kniper ihop munnen. Hon sätter återigen handen mot glaset men med 

fingertopparna först och drar långsamt över glaset. Hon avslutar: ”Även om det dödade mig”. 

 

Avsnitt: ”Batgirl Returns”  

Tidskod: 00:18:35 – 00:19:30 

En polis öppnar bakdörren på polisbilen för Catwoman och hon kliver in. Hon har handfängsel 

på sig. Bredvid bilen står förutom de två polismännen också Batgirl och Robin. Polisen stänger 

dörren men fönstret är öppet och Catwoman säger till Batgirl: ”Du skulle sagt ja”. Batgirl böjer 

sig ned för att komma ner på samma nivå som fönstret och svarar: ”Om jag hade gjort det, skulle 

jag vara en råtta med vingar”. Catwoman sänker huvudet och bilen rullar iväg. Batgirl vinkar efter 

bilen när den åker.  
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Batgirl och Robin står kvar och tittar efter bilen. Robin lägger armarna i kors och säger: ”Jag 

visste att du hade Catwoman i koppel hela tiden”. Batgirl svarar: ”Du är en usel lögnare, men tack 

för att du försöker”. Plötsligt tittar de båda åt det håll polisbilen åkte med uppspärrade ögon.  

Polisbilen syns kränga fram och tillbaka över vägen. Bilen stannar hastigt till och ena dörren 

öppnas och en av poliserna trillar ut på gatan. Bilen åker sedan en bit till och dörren på andra 

sidan öppnas och den andra polisen trillar också ut på gatan. Medan dörren är öppen ser man 

Catwoman sitta vid ratten och tittar rakt fram. Bilen bromsar sedan in och man ser de båda 

poliserna ligga på marken och jämra sig.  

De kravlar sig upp på armarna och tittar bort i bilens riktning. I bakgrunden ser man Robin 

komma springande och strax därefter även Batgirl. Robin hjälper den ena polisen på fötter och 

frågar: ”Är ni okej?”. Polisen svarar: ”Ja” och för handen ner mot höften där han finner ett tomt 

pistolhölster.  

Catwoman sitter i bilen, som står still, och lutar sig ut. Hon ses hålla en pistol mellan pekfingret 

och långfingret. Hon säger: ”Jag sa att jag skulle låta dem ta mig. Men inte hur långt”. Hon 

slänger sedan ut pistolen på marken, stänger dörren och åker därifrån.  

Robin börjar springa efter bilen men stoppas av Batgirl som tar tag i hans mantel och drar 

honom tillbaka. Hon säger: ”Det är lugnt, det kommer fler gånger”. Man ser bilen åka iväg allt 

längre bort mot horisonten och kvar står Batgirl, Robin och de två polismännen och tittar på när 

den åker iväg. 

6.4.4 Typiska egenskaper, aktiviteter och normer för Catwoman 

Bland Josefsons egenskaper som betecknar den typiska kvinnan är det tre av dem som stämmer 

in på Catwoman: intuition, söt och empatisk. Bland de typiskt kvinnliga aktiviteterna är det sex 

stycken som Catwoman ägnar sig åt: ta hand om (mestadels kattdjuren), ha kjol (när hon visar sig 

som Selina), gå i högklackat, ha en bästis (sin katt), använda mascara och krav på att vara snygg. 

En av egenskaperna och flera av aktiviteterna handlar om hennes utseende snarare än hennes 

personlighet. Catwoman stämmer relativt bra in på flera av Josefsons kvinnliga normer också. 

Hon är smidig och anpassningsbar, vårdande och omhändertagande, kan leva sig in i andra 

människors (dock främst kattdjurs) situation och vara empatisk, vara vacker, snygg och sexig 

samtidigt som hon är stark och självständig och kan ta för sig. Catwomans empatier är ofta mer 

riktade mot kattdjur än människor, hon sätter sig oftare in i deras lidande än andra människors. 
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Vad gäller de typiska manliga egenskaperna är det fler som passar in på Catwoman än bland de 

typiskt kvinnliga, nämligen åtta stycken. Hon är logisk, har bra lokalsinne, är principfast, tuff, 

självsäker, praktisk, självständig och aggressiv. Hon ägnar sig åt sex av Josefsons typiskt manliga 

egenskaper: hävdar sin rätt, slåss, gillar spänning, tävlar, tar initiativ och tar för sig. Till skillnad 

från bland de kvinnliga egenskaperna och aktiviteterna är det ingen som berör utseende utan 

samtliga handlar om beteende och personlighet. Bland de manliga normerna är det ungefär lika 

många som passar Catwoman som bland de kvinnliga: att vara kontrollerad och hålla masken, 

klara sig själv och inte be om hjälp, inte gråta och visa svaghet, aldrig visa osäkerhet, jobba hårt 

även om det går ut över den egna hälsan, prestera och tävla och vara en ”vinnare”, vara beredd 

att offra sig för laget eller för landet (laget och landet refererar då till kattdjuren i djurriket).  

6.4.5 Stereotyper hos Catwoman 

Bland Rönnbergs feminina stereotyper är det två som passar i princip lika mycket in på 

Catwoman. Det är dels den självständiga (yrkes)kvinnan för att hon är både påhittig, 

genomskådande, intelligent och ansvarsfull när hon kämpar för det som hon tycker är 

eftersträvansvärt. Det som skiljer henne från stereotypen är att hon inte ingår i en organiserad 

gruppgemenskap även om hon ser alla kattdjur som sina allierade. Den andra feminina 

stereotypen som hon passar in på är häxan. Häxan kännetecknas av att vara självupptagen, 

känslokall och hänsynslös men även slug och förförisk. Självupptagen är inte ett av Catwomans 

karaktärsdrag, men hon kan uppfattas känslokall och hänsynslös mot andra människor, då oftast 

när hon slåss för kattdjuren. Däremot är hon både slug och förförisk, något som oftast riktas mot 

Batman för att hon ska kunna undkomma honom och lagens långa arm.  

Även om Catwomans personlighet passar in på två feminina stereotyper passar hon även in på en 

av de maskulina, ensamvargen. Ensamvargen är liksom Catwoman tvungen att slå sig fram på 

egen hand för att förhindra något. Det är ofta något negativt för kattdjuren som ska förhindras, 

till exempel att en stor fabrik ska byggas istället för ett reservat. Ensamvargen har ibland magiska 

hjälpmedel, fantastiska vapen eller tekniska krafter till sin hjälp. Catwoman har till viss del 

tekniska hjälpmedel med sig, till exempel när hon ska fotografera hemlighetsstämplade papper 

eller bryta sig in någonstans. Oftast slåss hon med sina bara händer eller använder det som finns i 

hennes närhet, men ibland beväpnar hon sig med en lång piska.  
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6.5 Hawkgirl 

6.5.1 Hakwgirls utseende 

Hawkgirl har en kvinnlig kropp med långa ben och framträdande byst vilket ger en 

timglasformad kropp. Hon bär en gul tubtopp och grönsvarta tights med röda hot pants över. 

Midjan markeras av ett vitt skärp med stort grått spänne. Hon har även diskreta gula örhängen. 

På fötterna har hon röda stövlar. Hon har långt rött hår som är utsläppt under den svart-gula 

mask hon har som täcker större delen av ansiktet, de röda läpparna syns tydligt. På ryggen har 

hon två stora gråa fjädervingar och det är även på ryggen hon bär sin spikklubba när hon inte har 

den i handen inför kamp.  

6.5.2 Hawkgirls personlighet 

Det mest framträdande med Hawkgirl är hennes aggressiva temperament. Hon väljer hellre att ta 

till våld än förnuft när det gäller att klara upp en situation. Hon använder sig också av våld för att 

få sin vilja igenom. Överlag handlar hon oftast utan någon som helst tanke på eventuella 

konsekvenser. Hennes kamplusta går före eftertanke. Hon är ofta våldsam när hon slåss och 

hennes tuffa stil gör att hon aldrig tvekar inför en fiende.  

Ett annat karaktärsdrag hos Hawkgirl är att hon inte behöver förlita sig på sitt vapen i en strid. 

Skulle hon förlora spikklubban är hon inte hjälplös utan kan lika väl använda sig av sina bara 

händer. Ett exempel på detta är när hon konfronterar Green Lanterns kollegor och tar sig an flera 

av dem utan att dra sitt vapen. Hon räddar många av de andra i Justice League och hon blir 

räddad av de andra också. Hon är ofta provocerande gentemot sina fiender och eggar dem att 

attackera. Hon är hetlevrad och samtidigt självsäker så hon tvekar inte att ge sig in i olika 

situationer. 

Ett mindre framträdande karaktärsdrag är hennes misstänksamhet och intuitiva förmåga. Hon 

anar ofta oråd när något inte står rätt till innan de andra i gruppen gör det. Hon är heller inte rädd 

för att ta initiativ när hon tycker att det behövs. När det gäller gruppdynamiken har hon en 

ganska allvarlig framtoning mot de flesta med undantag för karaktären Flash. Mot honom är hon 

mer skämtsam än vad hon är gentemot de andra. Hawkgirl är både snabb och smidig oavsett om 

hon rör sig på marken eller flyger.  
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6.5.3 Hawkgirls nyckelscener 

Avsnitt: Secret origins 

Tidskod: 00:34:02 – 00:34:28 

Superman och Hawkgirl befinner sig inuti en konstig farkost. ”Håll ögonen öppna”, säger 

Superman. ”Det gör jag alltid”, svarar Hawkgirl. De går vidare in i farkosten och blir plötsligt 

beskjutna av vitgråa varelser. Superman säger till Hawkgirl att hålla sig undan, men hinner inte 

prata klart innan hon flyger förbi honom och slår ner samtliga fiender på ett par sekunder. En av 

de vitgråa varelserna kastas in i väggen bakom Superman och förvandlas till en tjock vätska som 

fastnar på väggen. När Superman tittar på Hawkgirl säger hon: ”Vad är det? Det finns en tid för 

ord och en tid för handling.” 

 

Avsnitt: In blackest night part 2 

Tidskod: 00:04:27 – 00:06:07 

En grupp konstiga varelser iklädda grönsvarta kläder sitter vid ett bord. En av dem ropar på 

kyparen: ”En runda till”. Hawkgirl går fram till dem samtidigt som en lila varelse ställer ner en 

bricka på deras bord. Hon frågar varför de inte är på rättegången. En av varelserna, som är 

formad som en boll säger att de inte stod ut längre. ”John Stewart har fått oss alla att se dåliga 

ut”, säger en annan varelse, som har brunt skägg och en svart mask för ögonen. Hawkgirl 

kritiserar deras illojalitet och den bollformade varelsen säger till henne att inte vara så präktig utan 

att hålla sig borta. ”Annars kommer du själv lukta av hans stank”, säger den skäggige varelsen. 

Hawkgirl kallar dem alla för ynkryggar och slår sin spikklubba i bordet. Den skäggige varelsen får 

ett grönt lyster omkring sig och håller upp sin arm när Hawkgirl slår mot honom. De andra 

varelserna börjar också skimra grönt och Hawkgirl slår omkull den bollformade varelsen. 

En liten grön varelse med många armar rusar fram och ber dem att inte använda vapen. Hawkgirl 

säger att hon inte behöver sin spikklubba för att slå ner dem, så hon kastar iväg spikklubban så 

att den fastnar i väggen. Den lilla gröna varelsen springer iväg och Hawkgirl slår ner den skäggige 

varelsen och blåser på sin knoge. Den bollformade varelsen hoppar mot henne, följd av två 

andra. Hon blir omkullkastad men sparkar bort den ena varelsen och slår ner den andra. Hon slår 

till den skäggige varelsen igen så att han flyger ut genom en vägg, sedan slår hon ner två av de 

andra varelserna också. Hon tar tag i den bollformade varelsen och flyger upp med den i luften 
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och kastar sedan iväg den så att den landar på ett bord. När den skäggige varelsen anfaller 

Hawkgirl igen dyker det upp en skimrande grön vägg mellan dem. Den stora, rosa varelsen säger 

att det räcker och att Hawkgirl har rätt. Den gröna väggen försvinner. ”John Stewart är min vän 

och jag tänker hjälpa honom”, säger den rosa varelsen och går därifrån. 

6.5.4 Typiska egenskaper, aktiviteter och normer för Hawkgirl 

Av de egenskaper som Josefson räknar upp som typiskt kvinnliga är det bara en enda som 

stämmer in på Hawkgirl och det är intuition. Detta är dock ett mindre framträdande 

karaktärsdrag hos henne, hon visar det bara ibland. Bland de typiskt kvinnliga aktiviteterna är det 

ingen som Hawkgirl ägnar sig åt. När det kommer till de kvinnliga normerna är det också bara en 

som passar in, fast delvis; vara stark och självständig och kunna ta för sig, men inte för mycket. 

Hawkgirl är som tidigare skrivits stark och självständig men det finns ingen direkt gräns för 

henne när det gäller att ta för sig. Hon underkastar sig inte någon och låter ingen köra med henne 

även om hon lyssnar till de andras åsikter.  

Tittar man på de manliga egenskaperna som Josefson tar upp är det fler som stämmer in än bland 

de typiskt kvinnliga. Hawkgirl är en krigare, hon är självständig, tuff, aggressiv och självsäker. 

Trots att hon är en i gruppen med de andra i Justice League är hon självständig och som tidigare 

nämnt är hon också en person som tar initiativ. Ser man istället till de typiskt manliga 

aktiviteterna är det två som Hawkgirl ägnar sig åt: att slåss och ta initiativ. Bland de manliga 

normerna finns det vissa som stämmer in på Hawkgirl: att klara sig själv och inte be om hjälp. 

Även om hon blir räddad av de andra ibland är det inte så att hon aktivt ber om hjälp. Hon klarar 

sig bra på egen hand även om hon väljer att alliera sig med Justice League. En annan norm som 

passar in på Hawkgirl är att vara beredd att offra sig för laget eller för landet, då laget i det här 

fallet är Justice League. Även om hon aldrig ställts inför valet i serien skulle hon med största 

säkerhet offra sig om det innebar att de andra i gruppen klarade sig.  

6.5.5 Stereotyper hos Hawkgirl 

Om man tittar på de feminina stereotyper som Rönnberg skriver om finns det även här bara en 

som påminner om Hawkgirls karaktär, den självständiga (yrkes)kvinnan. Detta i och med att hon 

klarar sig själv och inte behöver förlita sig på någon annan. Hon ingår även i en 

gruppkonstellation, Justice League, även om hon också klarar sig utmärkt på egen hand. Dock är 

egenskaperna påhittig, genomskådande, intelligent och ansvarsfull inte fullt så framträdande hos 

Hawkgirl.  
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Den maskulina stereotyp som bäst passar in på Hawkgirl är polisen/sheriffen eftersom hon 

upprätthåller lag och ordning med hjälp av sitt vapen. Däremot stämmer det inte att hon enbart 

använder sig av våld i nödvärn. Vid ett flertal tillfällen har hon startat bråk då det inte funnits 

någon överhängande fara.  

6.6 Ahsoka Tano 

6.6.1 Ahsokas utseende 

Ahsoka Tano har en inte så framträdande figur men man kan ändå ana kvinnliga former med 

smal midja och breda höfter. Hon har orange hud med vit färg i ansiktet. Hon har en röd topp 

som lämnar mycket av magen synlig. Nedtill har hon en röd kjol med vita tights under. Hon har 

även röda stövlar och röda handskar. Hennes ögon är stora och blå till färgen. Hon har en slags 

huvudbonad som är blå och vit och ser ut lite som en stor frisyrformad hjälm. Vid höften hänger 

hennes lasersvärd när hon inte använder det. 

6.6.2 Ahsokas personlighet 

Ahsoka har ganska många personlighetsdrag som är mycket framträdande. Hon varierar mellan 

att följa order oavsett sin personliga åsikt och att trotsa order för att hon tycker sig veta bättre. I 

första avsnittet hon är med uppmanar hon Anakin att trotsa order för att några avsnitt senare 

förebrå honom när han bryter mot sina överordnades order. Hon saknar respekt för 

befälsordningen även om hon inte ifrågasätter sina överordnades auktoriteter. Däremot 

ifrågasätter hon deras beslut inför Anakin. Det händer också att hon pratar över Anakins huvud 

med de andra Jediriddarna trots att han är hennes mentor. Ahsoka saknar tålamod, hon är en 

otålig själ som ofta uppvisar ganska klassisk tonårstrots. Anakin lägger stor vikt vid hennes åsikt 

vid några tillfällen för att däremellan köra över henne helt. Han räddar henne ibland, oftast efter 

att hon gjort något överilat och försatt sig själv i fara. Ibland får hon dock chansen att bistå 

honom också när en fiende anfaller. 

Personlighetsdrag som inte är lika framträdande som tidigare nämnda är bland annat Ahsokas 

självsäkerhet. Hon är medveten om sin styrka och förmåga vilket gör att hon ofta handlar 

instinktivt. Detta använder hon för att hjälpa dem som är i fara. Hon vill alltid rädda liv, även om 

hennes agerande ibland bryter mot befälens order som strävar efter något slags allmänt bästa. 

Ahsoka ser mer till varje individ och kan sätta sig in i deras situation. Hon ges många ganska 

betydelsefulla uppgifter och får ofta ge direktiv till andra. Det involverar ofta att hon får nytta av 

sina tekniska kunskaper, sitt mod och sin påhittighet. Dessutom ger det henne utrymme att ta en 
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del egna initiativ. Ahsoka är alltid beredd att ta konsekvenserna för sina beslut och sitt handlade, 

även de gånger som Anakin försöker skydda henne inför deras överordnade.  

Hennes mindre framträdande karaktärsdrag är att hon blir ängslig när hon hamnar i situationer 

där hon inser att hennes styrka och förmåga inte räcker till. När hon blir rädd så uttrycker hon sin 

rädsla. Hon uppskattar beröm och yttre bekräftelse. Ahsoka är även känslosam. Hon kan vara 

ganska naiv och barnslig men hon kan också vara mogen och agera vuxet när omständigheterna 

kräver det. Trots det är det många av de andra Jediriddarna som inte verkar ta henne på fullt 

allvar mycket på grund av hennes ringa ålder. Hon är godtrogen och vill tro gott om alla varelser. 

Ett exempel på det ser man i ett avsnitt när Anakins medhjälpare R2D2 försvinner och ersätts av 

en annan robot som misslyckas hela tiden. Medan Anakin anar oråd tror Ahsoka att roboten 

försöker göra rätt och bara behöver mer tillgivenhet och tid att acklimatisera sig. 

6.6.3 Ahsokas nyckelscener 

Avsnitt: Duel of the droids 

Tidskod: 00:10:55 – 00:11:56 

Ahsoka befinner sig i en grå korridor tillsammans med flera karaktärer i vita rustningar. En mörk 

röst hörs: ”Skickar de ett barn för att förstöra min station? Republiken måste börja få slut på 

Jediriddare”. En varelse som verkar vara gjord av metall slänger av sig sin mantel och drar fram 

sin blå ljussabel. De vitklädda karaktärerna rör sig närmare Ahsoka. ”Du måste vara general 

Grievous”, säger Ahsoka. Grievous börjar skratta och hosta och Ahsoka tar fram sin gröna 

ljussabel och säger: ”Han är bara ännu en plåtburk, killar. Vi krossar honom som de andra.” 

Ahsoka rusar fram till Grievous och de börjar slåss. Grievous sparkar bort Ahsoka så att hon slår 

i en vägg och tuppar av. 

De vitklädda karaktärerna börjar skjuta mot Grievous som med hjälp av sin ljussabel slår tillbaka 

deras skott. Han hoppar sedan högt upp i luften och landar mitt bland de vitklädda och hugger 

ner flera av dem. Han ska precis hugga ihjäl den sista av dem när Ahsoka kastar sig genom luften 

och avbryter Grievous attack med sin ljussabel. ”Ledsen att behöva avbryta din lekstund, 

tjurskalle. Men skulle du inte föredra en utmaning?”, frågar Ahsoka. ”Det skulle inte vara du”, 

svarar Grievous och tar fram ännu en ljussabel, en grön sådan. De börjar slåss och Grievous 

använder sina båda ljussablar för att pressa Ahsoka bakåt. Efter ett tag flyr Ahsoka från Grievous 

tillsammans med en liten, guldfärgad robot. 
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Avsnitt. Rising Malevolence 

Tidskod: 00:05:22 – 00:05:48 

Ahsoka går från Anakin, som ropar hennes namn. Hon vänder sig om mot honom och säger 

”Om någon skulle kunna klara sig så är det mästare Plo och jag förstår inte varför …” Hon blir 

avbruten av Anakin, som lägger armarna i kors. ”Det du inte förstår är Jediriddarnas protokoll 

eller din plats, min unga Padawan.” En dörr öppnas bakom Ahsoka och en man i grå uniform 

och mustasch kommer in, följd av en karaktär i vit dräkt. ”Amiral, vi delar upp våra skepp för att 

maximera försvarsområdet. Jag åker i förväg och letar efter aktivitet från fienden”, säger Anakin. 

Den gråklädde mannen svarar: ”Är inte det riskabelt när det mystiska vapnet finns där ute?” 

Anakin säger att det kan vara farligt. ”Men jag vet att du inte säger emot mina order.”  Anakin 

säger till Ahsoka att följa med honom och de lämnar rummet. 

6.6.4 Typiska egenskaper, aktiviteter och normer för Ahsoka 

Bland Josefsons typiskt kvinnliga egenskaper är det sex stycken som passar in på Ahsoka. Hon 

har god intuition, är inkännande, mjuk, är varm, omtänksam, sentimental, och är empatisk. Ser 

man istället till de typiskt kvinnliga aktiviteterna ägnar sig Ahsoka åt tre av dem. Hon har kjol, 

visar känslor och visar omsorg. Bland Josefsons kvinnliga normer passar i princip samtliga in på 

Ahsoka. Hon är socialt kompetent och kan lösa konflikter, är smidig och anpassningsbar, är 

vårdande och omhändertagande, kan leva sig in i andra människors situation och är empatisk, är 

känslosam, är mjuk och kan visa och berätta vad hon känner samt att hon är stark och 

självständig och kan ta för sig. Den enda norm som inte passar in på Ahsoka är den där kvinnan 

ska vara vacker, snygg och sexig. Hennes utseende kommenteras inte överhuvudtaget i serien. 

Bland de typiskt manliga egenskaperna är det fem som matchar Ahsoka. Hon är teknisk, en 

krigare, är självsäker, en hjälte och är påhittig. De typiskt manliga aktiviteterna som Ahsoka ägnar 

sig åt är fyra till antalet. Dessa är att slåss, gilla spänning, ta initiativ, ta för sig. Det är stor skillnad 

mellan hur väl normerna stämmer in på Ahsoka. Medan de flesta kvinnliga normerna passar in är 

det bara en av de manliga som tydligt passar Ahsokas beteende och personlighet: att vara beredd 

att offra sig för laget eller landet. I Ahsokas fall ger hon sig ofta ut på farliga uppdrag som skulle 

kunna kosta henne livet för imperiets skull.  

6.6.5 Stereotyper hos Ahsoka 

Ser man till Rönnbergs feminina stereotyper ser det annorlunda ut igen. Från att Ahsoka passar 

ungefär lika mycket in på de typiskt kvinnliga och manliga egenskaperna och aktiviteterna till att 

matcha de kvinnliga normerna mycket bättre än de manliga så finns det ingen feminin stereotyp 
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som direkt kan kopplas ihop med Ahsoka. Den som är närmast att matcha henne är den 

självständiga (yrkes)kvinnan. Ahsoka är liksom stereotypen påhittig och tar till viss del ansvar 

men karaktäriseras till skillnad från stereotypen inte av att hon är genomskådande eller särskilt 

intelligent. Inte heller agerar Ahsoka direkt i egen sak utan i serien handlar allt om den större 

gemenskapen, imperiet.  

Bland de maskulina stereotyperna är det två som passar på Ahsokas personlighet. Den ena är 

polisen/sheriffen. Hennes uppdrag är att tillsammans med de andra Jediriddarna upprätthålla lag 

och ordning med hjälp av både skicklighet och vapen. Liksom stereotypen använder hon våld 

mest i nödvärn, hon är aldrig den som tappar humöret och börjar slåss i onödan. Även den 

maskulina stereotypen vännen/hjälparen passar in på Ahsokas personlighet. Hon kan vara 

samarbetsvillig och är beredd att hjälpa till. Hon stöttar sina vänner och det är tillsammans med 

andra som hon skapar trygghet för sig själv och andra. 

6.7 Översikt Josefson 

6.7.1 Kvinnliga egenskaper, aktiviteter och normer 

Bland de elva typiskt kvinnliga egenskaper som Josefson listat syns resultatet för varje karaktär i 

tabell 6.7.1.1 nedan. De två mest förekommande typiskt kvinnliga egenskaperna är att vara 

intuitiv och söt. Dessa egenskaper kan man hitta hos vardera fyra karaktärer. Därefter följer 

empatisk, en egenskap som tre karaktärer har. Att vara omtänksam och vara rar är egenskaper 

som finns hos två karaktärer var. Därefter följer att vara osäker, inkännande, mjuk, varm och 

sentimental som samtliga är egenskaper som passar in på en karaktär var. Den enda egenskap på 

Josefsons lista över typiskt kvinnliga egenskaper som inte passar in på någon karaktär är barnkär.  

6.7.1.1 Tabell: Typiskt kvinnliga egenskaper fördelat på karaktär 

Kvinnliga egenskaper Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Intuition   1   1 1 1 4 

Söt 1 1 1 1     4 

Empatisk 1     1   1 3 

Omtänksam 1 1         2 

Vara rar 1 1         2 

Osäker 1           1 

Inkännande           1 1 

Mjuk           1 1 

Vara varm           1 1 

Sentimental           1 1 

Totalt 5 4 1 4 1 6  
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När det gäller de typiskt kvinnliga egenskaperna fördelade på årtiondena syns resultatet i tabell 

6.7.1.2. Tabellen visar att de tre vanligaste egenskaperna intuition, söt och empatisk är de enda 

som förekommer i mer än ett årtionde. Vara rar, omtänksam och osäker finns endast hos 

karaktärerna från 80-talet medan inkännande, mjuk, vara varm och sentimental hör till 00-talets 

karaktärer. Från 90-talet är det ingen egenskap som inte finns hos karaktärer från ett annat 

årtionde.  

6.7.1.2 Tabell: Typiskt kvinnliga egenskaper fördelat på årtionde 

Kvinnliga egenskaper 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Intuition 1 1 2 4 

Söt 2 2   4 

Empatisk 1 1 1 3 

Vara rar 2     2 

Omtänksam 2     2 

Osäker 1     1 

Inkännande     1 1 

Mjuk     1 1 

Vara varm     1 1 

Sentimental     1 1 

Totalt 9 4 7  

 

Josefsons typiskt kvinnliga aktiviteter är tjugotvå till antalet varav 14 överensstämmer med 

karaktärernas aktiviteter. Dessa redogörs för i tabell 6.7.1.3 nedan. De vanligaste aktiviteterna 

finns hos tre olika karaktärer, till skillnad från de vanligaste egenskaperna som fanns hos fyra. De 

två vanligaste aktiviteterna är att ta hand om någon och att ha kjol. I Catwomans fall handlar det 

om klädsel hon har när hon uppträder som Selina Kyle, de andra två bär alltid kjol. Därefter 

kommer tre egenskaper som finns hos två karaktärer vardera och dessa är att visa omsorg, visa 

känslor och ha en bästis. Därpå följer de aktiviteter som bara passar ihop med en karaktär var: gå 

i högklackat, gråta, trösta, krama sin kompis, fnittra, tvivla på sig själv, använda mascara och ha 

krav på sig att vara snygg. Den karaktär som differentierar sig mest från de andra är Hawkgirl 

som inte ägnar sig åt någon av de typiskt kvinnliga aktiviteterna. Siri och Catwoman är de 

karaktärer som i störst utsträckning ägnar sig de typiskt kvinnliga aktiviteterna, sex stycken 

vardera. De åtta aktiviteter som inte passade in på någon karaktär var att laga mat, gilla blommor, 

noppa ögonbrynen, duka vackert, banta, ha nagellack, pluta med läpparna och prata problem. 
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6.7.1.3 Tabell: Typiskt kvinnliga aktiviteter fördelat på karaktär 

Kvinnliga aktiviteter Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Ta hand om   1 1 1     3 

Ha kjol     1 1   1 3 

Visa omsorg 1         1 2 

Visa känslor     1     1 2 

Ha en bästis   1   1     2 

Gå i högklackat       1     1 

Gråta     1       1 

Trösta 1           1 

Krama sin kompis     1       1 

Fnittra     1       1 

Tvivla på sig själv 1           1 

Använda mascara       1     1 

Krav på att vara snygg       1     1 

Totalt 3 2 6 6 0 3  

 

Ser man på tabell 6.7.1.4 visar den de typiskt kvinnliga aktiviteterna fördelat på årtiondena. I 

tabellen kan man se att de fem vanligaste aktiviteterna utförs av karaktärer från två olika 

årtionden. Det finns ingen aktivitet som någon karaktär från samtliga årtionden ägnar sig åt. Här 

är det 00-talet vars karaktärer inte har någon aktivitet som är unik för årtiondet. Att trösta och att 

tvivla på sig själv är aktiviteter som bara hör till karaktärerna från 80-talet medan att gå i 

högklackat, gråta, krama sin kompis och fnittra bara finns hos karaktärerna från 90-talet. Det är 

även 90-talet som är det enda årtionde där båda karaktärerna delar aktivitet, nämligen att ta hand 

om och ha kjol. Man kan också tydligare än innan se att 90-talets karaktärer ägnar sig mer åt de 

typiskt kvinnliga aktiviteterna än karaktärerna från 80- och 00-talet.  
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6.7.1.4 Tabell: Typiskt kvinnliga aktiviteter fördelat på årtionde 

Kvinnliga aktiviteter 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Ta hand om 1 2   3 

Ha kjol   2 1 3 

Visa omsorg 1   1 2 

Visa känslor   1 1 2 

Ha en bästis 1 1   2 

Gå i högklackat   1   1 

Gråta   1   1 

Trösta 1     1 

Krama sin kompis   1   1 

Fnittra   1   1 

Tvivla på sig själv 1     1 

Använda mascara   1   1 

Krav på att vara snygg   1   1 

Totalt 5 12 3  

 

När det kommer till de kvinnliga normerna är det inga stora skillnader i tabell 6.7.1.5. Den 

kvinnliga norm som stämmer in på flest karaktärer, fem stycken, är att vara smidig och 

anpassningsbar. Därefter följer två normer, vara stark och självständig och kunna ta för sig, fast 

inte för mycket samt vara socialt kompetent och kunna lösa konflikter, som passar in på fyra 

karaktärer vardera. Tre av karaktärerna stämmer in på normerna vara vårdande och 

omhändertagande, kunna leva sig in i andra människors situation och vara empatisk samt gärna 

vara känslosam. De två sista normerna, vara vacker, snygg och sexig samt vara mjuk och kunna 

visa och berätta hur man känner, passar in på två karaktärer var. När det gäller själva karaktärerna 

finns däremot ganska stora skillnader i resultatet. Av de åtta olika normerna passar Ahsoka in på 

sju av dem medan Hawkgirl endast stämmer överens med en enda. Även Siri och Pärlan ligger 

högt i topp med sex respektive fem normer. Catwoman hamnar lite längre ner med fyra normer 

och Penny strax under med tre.  
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6.7.1.5 Tabell: Kvinnliga normer fördelat på karaktär 

Kvinnliga normer Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Vara stark och självständig och 
kunna ta för sig, men inte för mycket 

1   1   1 1 4 

Vara smidig och anpassningsbar 1 1 1 1   1 5 

Vara socialt kompetent och kunna 
lösa konflikter 

1 1 1     1 4 

Vara vårdande och 
omhändertagande 

  1   1   1 3 

Vara vacker, snygg och sexig 1     1     2 

Vara mjuk och kunna visa och 
berätta vad man känner 

    1     1 2 

Kunna leva sig in i andra människors 
situation och vara empatisk 

    1 1   1 3 

Gärna vara känslosam 1   1     1 3 

Totalt 5 3 6 4 1 7  

 

Inte heller när man tittar på normernas fördelning över årtiondena syns några jättestora skillnader 

över åren som visas i tabell 6.7.1.6. Det som kan noteras är att normerna vara mjuk och kunna 

visa och berätta vad man känner samt kunna leva sig in i andra människors situationer och vara 

empatisk inte finns med på 80-talet. På 00-talet finns inte heller normen att vara vacker, snygg 

och sexig. Utöver detta är normerna relativt jämnt fördelade över de olika tidsperioderna.  

6.7.1.6 Tabell: Kvinnliga normer fördelat på årtionde 

Kvinnliga normer 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Vara stark och självständig och 
kunna ta för sig, men inte för mycket 

1 1 2 4 

Vara smidig och anpassningsbar 2 2 1 5 

Vara socialt kompetent och kunna 
lösa konflikter 

2 1 1 4 

Vara vårdande och 
omhändertagande 

1 1 1 3 

Vara vacker, snygg och sexig 1 1   2 

Vara mjuk och kunna visa och 
berätta vad man känner 

  1 1 2 

Kunna leva sig in i andra människors 
situation och vara empatisk 

  2 1 3 

Gärna vara känslosam 1 1 1 3 

Totalt 8 10 8  
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6.7.2 Typiskt manliga egenskaper, aktiviteter och normer 

De egenskaper som karaktärerna har som överensstämmer med Josefsons fjorton typiskt manliga 

egenskaper syns i tabell 6.7.1.7.  Att vara självsäker och påhittig är de mest förekommande, de 

finns hos fyra karaktärer vardera. Efter dem kommer att vara tuff, teknisk och självständig som 

innehas av tre karaktärer var. Därefter följer återigen tre egenskaper, att vara en krigare, logisk 

och aggressiv som finns hos respektive två karaktärer. I den nedre delen av tabellen finns att vara 

principfast, vara en hjälte, ha bra lokalsinne och vara praktiskt som finns hos en karaktär var. 

Catwoman är den karaktär som passar mest in på de typiskt manliga egenskaperna medan Pärlan 

är den som passar in minst. Att vara auktoritär samt ha makt och status är de typiskt manliga 

egenskaper som inte passade ihop med någon av de analyserade karaktärerna.  

6.7.2.1 Tabell: Typiskt manliga egenskaper fördelat på karaktär 

Manliga egenskaper Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Självsäker     1 1 1 1 4 

Påhittig 1 1 1     1 4 

Tuff     1 1 1   3 

Teknisk 1 1       1 3 

Självständig     1 1 1   3 

Krigare         1 1 2 

Logisk   1   1     2 

Aggressiv       1 1   2 

Principfast       1     1 

Vara en hjälte           1 1 

Bra lokalsinne       1     1 

Praktiskt       1     1 

Totalt 2 3 4 8 5 5  

 

Tabell 6.7.2.2 visar hur de typiskt manliga egenskapernas fördelning ser ut över årtiondena. 

Majoriteten av dessa stämmer in på karaktärer från fler än ett årtionde. De egenskaper som bara 

passar in på ett årtionde hör till 90- och 00-talet. De typiskt manliga egenskaper som finns hos 

80-talskaraktärerna finns även hos karaktärer från andra årtionden. Det är också tydligt att 80-

talets karaktärer har väsentligt färre typiskt manliga egenskaper än karaktärerna från 90- och 00-

talet. 
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6.7.2.2 Tabell: Typiskt manliga egenskaper fördelat på årtionde 

Manliga egenskaper 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Självsäker   2 2 4 

Påhittig 2 1 1 4 

Tuff   2 1 3 

Teknisk 2   1 3 

Självständig   2 1 3 

Krigare     2 2 

Logisk 1 1   2 

Aggressiv   1 1 2 

Principfast   1   1 

Vara en hjälte     1 1 

Bra lokalsinne   1   1 

Praktiskt   1   1 

Totalt 5 12 10  

 

Karaktärernas överensstämmelse med Josefsons sjutton typiskt manliga aktiviteter visas i tabell 

6.7.2.3. Den vanligast av dessa är att ta initiativ, en aktivitet som fyra olika karaktärer ägnar sig åt. 

Efter att ta initiativ följer att slåss och gilla spänning som tre olika karaktärer utför. Att ta för sig, 

hävda sin rätt och tävla är aktiviteter som respektive två karaktärer ägnar sig åt. Längst ner i 

tabellen kommer att bygga saker som bara en karaktär gör. Penny är den enda karaktären som 

inte ägnar sig åt någon av Josefsons typiskt manliga aktiviteter. Catwoman är den som gör flest 

typiskt manliga aktiviteter. Övervägande delen av Josefsons typiskt manliga aktiviteter hamnade 

dock utanför tabellen då ingen karaktär utförde dessa. De var att dejta och betala, köra snabbt, 

boxas, ha slips, bygga muskler, ha sex med många, bära kniv, spotta, rapa och bestämma. Det var 

alltså tio aktiviteter som hamnade utanför tabellen medan sju kunde ingå.  

6.7.2.3 Tabell: Typiskt manliga aktiviteter fördelat på karaktär 

Manliga 
aktiviteter 

Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Ta initiativ 1     1 1 1 4 

Slåss       1 1 1 3 

Gilla spänning     1 1   1 3 

Ta för sig       1   1 2 

Hävda sin rätt     1 1     2 

Tävla     1 1     2 

Bygga saker 1           1 

Totalt 2 0 3 6 2 4  
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Ser man till hur de typiskt manliga aktiviteterna fördelar sig över årtiondena redovisas detta i 

tabell 6.7.2.4. Fyra karaktärer ägnar sig åt att ta initiativ och det är den enda aktiviteten som görs 

av karaktärer i samtliga årtionden. Att hävda sin rätt och att tävla är det bara 90-tals karaktärerna 

som ägnar sig åt, medan bygga saker bara utförs av en karaktär från 80-talet. Tabellen visar att 

karaktärerna från 80-talet är de som i minst utsträckning ägnar sig åt de typiskt manliga 

aktiviteterna medan 90-talskaraktärerna är de som ägnar sig åt flest. 

6.7.2.4 Tabell: Typiskt manliga aktiviteter fördelat på årtionde 

Manliga aktiviteter 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Ta initiativ 1 1 2 4 

Slåss   1 2 3 

Gilla spänning   2 1 3 

Ta för sig   1 1 2 

Hävda sin rätt   2   2 

Tävla   2   2 

Bygga saker 1     1 

Totalt 2 9 6  

 

Bland de manliga normer som Josefson beskriver är det flera som stämmer in på de analyserade 

karaktärerna. Detta visas i tabell 6.7.2.5. Normen att vara beredd att offra sig för laget eller för 

landet är den som stämmer in på flest karaktärer tillsammans med normen att kunna klara sig 

själv och inte be om hjälp. Båda dessa normer stämmer in på tre av karaktärerna, dock tre olika 

karaktärer var. Att vara teknisk och rationell stämmer in på två av karaktärerna, båda från 80-

talsserierna. De tre normerna att vara kontrollerad och hålla masken, inte gråta och visa svaghet, 

aldrig visa osäkerhet samt att jobba hårt även om det går ut över den egna hälsan, prestera och 

tävla och vara en vinnare stämmer in på en karaktär vardera. De två sista normerna stämmer inte 

in på någon av karaktärerna. Dessa två är att vara ”bättre än kvinnor, ta hand om och vägleda 

”sin” kvinna, kunna försörja sig själv och att alltid vilja ha sex, ta initiativ till sex och inte värdera 

andra former av närhet lika mycket. När det gäller fördelningen mellan karaktärerna finns det en 

del intressant att titta på. Siri uppvisar exempelvis inga manliga normer enligt Josefsons teori. 

Penny och Ahsoka ligger också lågt med bara en norm vardera som stämmer in. Pärlan och 

Hawkgirl har två normer vardera som överensstämmer. Catwoman skjuter ifrån med fem manliga 

normer och är också den av karaktärerna som har flest.  
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6.7.2.5 Tabell: Manliga normer fördelat på karaktär 

Manliga normer Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Vara beredd att offra sig för laget 
eller för landet 

      1 1 1 3 

Klara sig själv och inte be om hjälp 1     1 1   3 

Vara kontrollerad och hålla masken       1     1 

Inte gråta och visa svaghet, aldrig 
visa osäkerhet 

      1     1 

Jobba hårt även om det går ut över 
den egna hälsan, prestera och tävla 
och vara en "vinnare" 

      1     1 

Vara teknisk och rationell och känna 
sig ansvarig 

1 1         2 

Vara "bättre" än kvinnor, ta hand 
om och vägleda "sin" kvinna, kunna 
försörja sig själv 

            0 

Alltid vilja ha sex, ta initiativ till sex 
och inte värdera andra former av 
närhet lika mycket  

            0 

Totalt 2 1 0 5 2 1  

 

Om man ser till de manliga normerna över tid är det egentligen inte mycket skillnad. Det man 

kan notera i tabell 6.7.2.6 är att normen vara beredd att offra sig för laget eller landet ökar stadigt 

från ingenting på 80-talet till två karaktärer på 00-talet. Tvärtom kan vi se att normen vara teknisk 

och rationell och känna sig ansvarig har minskat från två stycken på 80-talet till inget alls de 

senare åren. Vidare kan vi se att normen klara sig själv och inte be om hjälp har varit konstant 

under alla årtionden.  
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6.7.2.6 Tabell: Manliga normer fördelat på årtionde 

Manliga normer 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Vara beredd att offra sig för laget 
eller för landet 

  1 2 3 

Klara sig själv och inte be om hjälp 1 1 1 3 

Vara kontrollerad och hålla masken   1   1 

Inte gråta och visa svaghet, aldrig 
visa osäkerhet 

  1   1 

Jobba hårt även om det går ut över 
den egna hälsan, prestera och tävla 
och vara en "vinnare" 

  1   1 

Vara teknisk och rationell och känna 
sig ansvarig 

2     2 

Vara "bättre" än kvinnor, ta hand 
om och vägleda "sin" kvinna, kunna 
försörja sig själv 

      0 

Alltid vilja ha sex, ta initiativ till sex 
och inte värdera andra former av 
närhet lika mycket  

      0 

Totalt 3 5 3  

 

6.8 Översikt Rönnberg 

6.8.1 Feminina stereotyper 

Det som är mest uppseendeväckande med den tabell 6.8.1.1 är att samtliga av de analyserade 

karaktärerna stämmer in på stereotypen den självständiga (yrkes)kvinnan. Utöver detta är det bara 

Penny och Catwoman som sticker ut med stereotyperna den fogliga flickan respektive häxan. 

Stereotyperna bruden och hönshjärnan passar inte ihop med någon av de analyserade 

karaktärerna. 

6.8.1.1 Tabell: Feminina stereotyper fördelat på karaktär 

Feminina stereotyper Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Den självständiga (yrkes)kvinnan 1 1 1 1 1 1 6 

Skönheten             0 

Modern             0 

Häxan       1     1 

Den fogliga flickan    1         1 

Bruden             0 

Hönshjärnan             0 

Totalt 1 2 1 2 1 1  
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När det gäller stereotyperna över de olika tidsperioderna, som visas i tabell 6.8.1.2 finns inte 

mycket att tillägga. Det enda noterbara är att 00-talet är det enda årtal som inte har någon annan 

stereotyp utöver den självständiga (yrkes)kvinnan.  

6.8.1.2 Tabell: Feminina stereotyper fördelat på årtionde 

Feminina stereotyper 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Den självständiga (yrkes)kvinnan 2 2 2 6 

Skönheten       0 

Modern       0 

Häxan   1   1 

Den fogliga flickan  1     1 

Bruden       0 

Hönshjärnan       0 

Totalt 3 3 2  

 

6.8.2 Maskulina stereotyper 

När det gäller de manliga stereotyperna är normerna jämnt fördelade då de flesta karaktärer bara 

passar in på en stereotyp. Detta syns i tabell 6.8.2.1. Enda undantaget är Penny som passar in på 

tre av de manliga stereotyperna. Den stereotyp som passar in på flest karaktärer, tre stycken, är 

polisen/sheriffen. Därefter kommer vännen/hjälparen som passar in på två karaktärer. 

Stereotyperna ensamvargen, superhjälten samt vitsmakaren passar in på vardera en karaktär. Den 

enda manliga stereotypen som inte passar på någon är den nyfikne spejaren.  

6.8.2.1 Tabell: Maskulina stereotyper fördelat på karaktär 

Manliga stereotyper Pärlan Penny Siri Catwoman Hawkgirl Ahsoka Totalt 

Polisen/Sheriffen   1     1 1 3 

Vännen/Hjälparen 1 1         2 

Ensamvargen       1     1 

Superhjälten   1         1 

Vitsmakaren     1       1 

Den nyfikne spejaren             0 

Totalt 1 3 1 1 1 1  

 

När det gäller de manliga stereotyperna över tid finns inga direkt uppseendeväckande resultat 

som tabell 6.8.2.2 visar. Det man kan notera är att 00-talet inte har så stor variation medan 80-

talet har varierat mest även om det inte är någon signifikant skillnad.  
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6.8.2.2 Tabell: Maskulina stereotyper fördelat på årtionde 

Manliga stereotyper 80-talet 90-talet 00-talet Totalt 

Polisen/Sheriffen 1   2 3 

Vännen/Hjälparen 2     2 

Ensamvargen   1   1 

Superhjälten 1     1 

Vitsmakaren   1   1 

Den nyfikne spejaren       0 

Totalt 4 2 2  
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7 Resultatdiskussion 

I diskussionskapitlet klargörs det om frågeställningarna besvaras och om hypoteserna kan 

konfirmeras eller dementeras. Det är också här som vi resonerar kring resultatet.  

7.1 Framställning 

Efter att vi genomfört våra analyser av de sex karaktärerna stod det genast klart att det finns 

skillnad mellan hur de framställs. Dock är dessa skillnader inte nödvändigtvis kopplade till de 

olika årtiondena. Karaktärerna framställs på olika sätt och har olika beteenden som kännetecknar 

dem. Man kan dock se vissa tendenser till att en del av Josefsons typiska egenskaper och 

aktiviteter är mer förekommande än andra. Detta beror givetvis delvis på att de inte är anpassade 

till barnprogram men påvisar också att det finns skillnader mellan karaktärerna.  

7.1.1 Utseende 

Bland de kvinnliga karaktärerna är det flera som har mycket framträdande kvinnliga former. 

Dessa karaktärer har dessutom kläder som avslöjar mycket om deras kroppsliga utseende. Ingen 

av dem visar egentligen särskilt mycket bar hud men de har tighta kläder på sig. Det handlar om 

de karaktärer som framställs som vuxna: Pärlan, Catwoman och Hawkgirl. Penny och Siri som är 

i skolåldern har däremot inga framträdande former och deras kläder framhäver inte heller deras 

figur. Ahsoka som åldersmässigt befinner sig mellan de två tidigare kategorierna har också ett 

kroppsligt utseende som är mellan vuxen och barn. Samtidigt som hon har vissa kvinnliga former 

är dessa inte särskilt framträdande och hennes kläder döljer inte heller hennes figur. Ett problem 

med att jämföra karaktärernas figurer är just denna åldersskillnad dem emellan. Det hade kunnat 

uppfattas som underligt om de vuxna kvinnorna helt hade saknat kurviga former, eller om 

barnkaraktärerna hade haft desamma. Samma problematik kan man även se när det gäller deras 

kläder. Det är sällan som vuxna, ungdomar och barn har samma klädstil.  

Vi lade också märke till att alla de karaktärer med ett mänskligt utseende har ljus hy. Dessutom 

har Pärlan ljus päls medan Siris päls är rosa. Det finns alltså ingen mörkhyad karaktär. Inte heller 

finns det någon karaktär med en mer rultig kroppsfigur. Det är svårt att säga vad detta beror på, 

men det går inte utesluta att schablonmässiga skönhetsideal för kvinnor kan ha påverkat 

utformandet av karaktärernas utseende. Flera av dem har också typiskt tjejiga kläder, undantaget 

är Penny. Hon bär ju bara en vanlig t-shirt och långbyxor medan de andra bär kjol, heldräkter 

med kvinnlig skärning eller toppar med viss urringning. Samtliga karaktärer har också en typisk 

kvinnofrisyr, åtminstone av dem som har hår. Siri saknar hår på huvudet men har ändå en slags 

frisyr i och med att hon har en lila rosett på varje öra. Tidsperioden då karaktärerna skapades 
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verkar inte ha påverkat deras utseende. Det går inte att se något mönster för förändringar över 

tid.  

7.1.2 Personlighet 

Karaktärernas personligheter är väldigt olika. Detta beror bland annat på att de skiljer sig åt 

genom olika åldrar, ursprungsplatser och funktioner i serien. Trots detta kan man se vissa 

likheter. Pärlan och Penny är karaktärerna från 80-talet. Det är tydligt att båda har tekniska 

kunskaper som de använder till att komma på idéer och lösningar. Båda agerar ofta stöttande 

gentemot sina kamrater och oroar sig för deras välbefinnande. Just de tekniska kunskaperna är 

något som är tydligt framträdande hos karaktärerna från 80-talet, men som inte finns hos de 

senare karaktärerna i samma utsträckning. Både Pärlan och Penny har rollerna som den tekniskt 

kunniga bifiguren, en karaktär som antingen saknas eller innehas av en manlig karaktär i de andra 

serierna. De emotionella personlighetsdragen finns mer eller mindre hos de övriga analyserade 

karaktärerna. Dock har Pärlan och Penny också ett par saker som skiljer dem åt. Dels framställs 

Pärlan som intelligent men väldigt vimsig och har lätt för att tappa fokus. Penny däremot är 

intelligent i princip hela tiden och gör sällan misstag. Penny kommenteras aldrig heller angående 

sitt utseende på samma sätt som Pärlan, som får ett flertal komplimanger. Detta kan bero på att 

Penny är ett barn i skolåldern och då förväntas hon inte få den sortens uppmärksamhet från 

omgivningen. Att Pärlan är en mus och Penny en människa påverkar inte på något nämnvärt sätt. 

Siri och Catwoman som representerar 90-talet har också de några gemensamma drag. De är båda 

manipulativa emellanåt och spelar på andras känslor för att ta sig fram. De har också förmågan 

att vara ganska kyliga gentemot andra och ser till sitt eget bästa i första hand. Dock visar de även 

sin mjukare sida inför sina närmaste, särskilt när dessa behöver hjälp av något slag. När det gäller 

skillnaderna mellan Siri och Catwoman så är återigen ålder en bidragande orsak till karaktärernas 

olikheter. Dessa två serier är de som skiljer sig mest från varandra jämfört med de andra 

årtiondenas serier. Det faktum att deras respektive serier är väldigt olika kan också vara en orsak. 

Catwoman figurerar i Batman: The Animated Series, som är en ganska mörk och allvarlig serie, 

medan Tiny Toon Adventures är betydligt lättsammare och skojfriskare. Som redan nämnts har Siri 

och Catwoman olika funktioner i sina respektive serier. Siri är mästare på komedi precis som 

resten av karaktärerna i hennes serie medan Catwoman balanserar på gränsen mellan att vara 

hjälte och skurk. De har helt skilda utmaningar där Siris problem består i att få uppmärksamhet 

från Sigge, vara populär, rolig och klara proven i skolan. Catwoman är en dedikerad förkämpe för 

kattdjurs rätt till existens och bra liv. Hon tar risker i farliga uppdrag och slåss mot fiender gång 

på gång.  
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Hawkgirl och Ahsokas tydligaste likhet är deras vilja att slåss för det de tycker är rätt. Ingen av 

dem drar sig för strid, även om Hawkgirl tenderar att mer aktivt söka upp strider än vad Ahsoka 

gör. Båda har också uppgiften att rädda världen, även om Ahsokas värld inte är just planeten 

Jorden. Hawkgirl och Ahsoka har dessutom förmågan att ta snabba beslut utan att tänka på 

konsekvenserna. Ahsoka och Hawkgirl har gemensamt att de båda är utomjordingar, men det 

finns flera saker som skiljer dem åt. Även i detta fall är åldersskillnaden en bidragande faktor då 

Ahsoka är tonåring och Hawkgirl är vuxen till skillnader dem emellan. Det som skiljer Hawkgirl 

mest från Ahsoka och även de andra kvinnliga karaktärerna i analysen är hennes temperament. 

Hon uppträder betydligt mer aggressivt och våldsamt, vilket är mer stereotypt manligt. Därför 

blev vi förvånade när hon inte ens visade svag tendens till att vara typiskt manlig enligt Josefsons 

listade egenskaper. Detta kan bero på att utöver just hennes temperament visar hon inte speciellt 

många manliga drag i sitt uppträdande. Förutom Hawkgirls hetsiga humör blir hon heller inte 

vägledd på samma sätt som Ahsoka. Som Padawan är det Ahsokas uppgift att lära sig av de andra 

mer erfarna Jediriddarna. Hon är inte jämlik med de flesta andra karaktärer medan Hawkgirls 

status är likställd med de andra i Justice League. Hawkgirl tar mer initiativ och är fysiskt starkare 

än Ahsoka. Hon har även en mer utvecklad stridsduglighet. Ahsoka litar till sitt vapen medan 

Hawkgirl klarar sig bra utan. Hawkgirl kan dessutom gå in i, och vinna, en strid trots någon form 

av underläge, till exempel om hennes händer är bakbundna. En annan stor skillnad mellan de 

båda karaktärerna från 00-talet är att Hawkgirl ofta är misstänksam mot andra medan Ahsoka är 

väldigt godtrogen. 

I stort sett är karaktärerna mest lika varandra inom varje tidsperiod, de som har minst likheter 

inom sitt årtionde är Siri och Catwoman. De har dock mer gemensamt med varandra än med 

någon av karaktärerna från de andra årtiondena. Vi blev förvånade över att två så olika karaktärer 

som Siri och Catwoman ändå har flera gemensamma personlighetsdrag när de har långtifrån 

samma funktion i sina respektive serier.  

7.1.3 Egenskaper 

Helena Josefsons typiskt kvinnliga egenskaper är totalt elva till antalet. Som resultatkapitlet visade 

fanns tio av dessa bland de analyserade karaktärerna. Av karaktärerna i analysen är det bara Pärlan 

och Ahsoka som visar en svag tendens till att vara typiskt kvinnliga. De andra har visserligen 

också vissa personlighetsdrag som stämmer överens med Josefsons typiskt kvinnliga egenskaper, 

men inte tillräckligt många för att det ska visa någon tendens. Tittar man istället på hur det ser ut 
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för årtiondena så visar det inte heller på någon tendens. Man kan alltså inte se att karaktärerna 

från någon tidsperiod är typiskt kvinnliga. Däremot ser man att 90-talet är det årtionde vars 

karaktärer passar minst in på de typiskt kvinnliga egenskaperna. 

Vad gäller de typiskt manliga egenskaperna är det bara Catwoman som visar en svag tendens till 

att vara typiskt manlig, de andra karaktärerna har inte tillräckligt många egenskaper för att 

uppvisa någon tendens. Catwoman tillhör också 90-talet som är det enda årtionde där man kan se 

en svag tendens till att karaktärerna är typiskt kvinnliga. Att årtiondet uppvisar tendensen 

överhuvudtaget kan till stor del bero på att det är just där som Catwoman ingår. Siri har nämligen 

inte nämnvärt fler typiskt manliga egenskaper än karaktärerna från de andra årtiondena. Man ska 

också minnas vad som skrivits ovan, att 90-talet är det årtionde vars karaktärer gemensamt passar 

minst in på de typiskt kvinnliga egenskaperna.  

Vi hade väntat oss att se tydliga tendenser till att karaktärerna skulle vara typiskt kvinnliga. Att 

bara Pärlan och Ahsoka endast visar svaga tendenser motbevisar vår hypotes om att de kvinnliga 

karaktärerna skulle kunna tillskrivas flertalet typiskt kvinnliga egenskaper. Det faktum att 

Catwoman visar en svag tendens till att vara typiskt manlig sett till hennes egenskaper stärker 

bevisningen för att vår hypotes var fel. Vad gäller förändringen över tid sett till karaktärernas 

egenskaper kan man se vissa indikationer på att det eventuellt finns en förändring från det typiskt 

kvinnliga, men vi har inte tillräckligt med belägg för att kunna säga att det är så. En sådan 

generalisering hindras också till viss del av att Ahsoka, som är en av de senare karaktärerna, också 

visar en svag tendens till att vara typiskt kvinnlig.   

7.1.4 Aktiviteter 

När det gäller hur karaktärerna överensstämmer med Helena Josefsons 21 typiskt kvinnliga 

aktiviteter så är det ingen av karaktärerna som ägnar sig åt tillräckligt många av dem för att ens 

visa svaga tendenser. En bidragande orsak till detta kan vara att flera av aktiviteterna är sådana 

som inte är en del av karaktärernas liv i serierna. Till exempel att duka vackert är inget som någon 

av dem ägnar sig åt, men å andra sidan finns det egentligen inget belägg för att karaktären inte 

dukar vackert. Det handlar om en situation som aldrig varit aktuell i det empiriska materialet. 

Man kan se att det inte finns någon dragning åt att aktiviteter som rör utseendet skulle vara 

vanligare bland de kvinnliga karaktärerna än andra aktiviteter. De karaktärer som mest ägnar sig 

åt typiskt kvinnliga aktiviteter är Siri och Catwoman. Det betyder då givetvis att 90-talet är det 

årtionde där karaktärerna utför flest typiskt kvinnliga aktiviteter eftersom de båda tillhör denna 

tidsperiod. Som framkommit i resultatet är det en markant skillnad mellan 90-talet och de andra 
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årtiondena när det gäller just de typiskt kvinnliga aktiviteterna. Detta trots att inte 90-talets 

karaktärer ägnar sig åt dessa aktiviteter i tillräckligt stor utsträckning för att visa någon tendens.   

När det kommer till de 17 typiskt manliga aktiviteterna finns det inte heller här några tendenser 

bland karaktärerna. Även här finns problematiken med att flera av Josefsons typiskt manliga 

aktiviteter aldrig är direkt aktuella i serierna, alltså samma bekymmer som med den typiskt 

kvinnliga aktiviteten att duka vackert. Den karaktär som ägnar sig åt flest typiskt manliga 

aktiviteter är Catwoman, men hon kommer ändå inte upp i det antal som behövs för att ens visa 

en svag tendens. Detsamma gäller när man tittar på årtiondena. 90-talets karaktärer ägnar sig i 

störst utsträckning åt de typiskt manliga aktiviteterna. Det gör att karaktärerna från 90-talet utför 

flest av både de typiskt kvinnliga och typiskt manliga aktiviteterna. 

Eftersom ingen av karaktärerna visar upp några tendenser kring de typiskt kvinnliga eller manliga 

aktiviteterna uppvisar inte heller årtiondena några tendenser. Återigen motbevisas vår hypotes. 

Det finns inget som antyder att de kvinnliga karaktärerna skulle ägna sig åt fler typiskt kvinnliga 

aktiviteter i de äldre programmen jämfört med de senare. Det är intressant att notera hur 90-talet 

är det årtionde där karaktärerna mest ägnar sig åt både typiskt kvinnliga och typiskt manliga 

aktiviteter. En av orsakerna till detta kan vara, som konstaterades tidigare, att Siri och Catwoman 

är de karaktärer som är mest olika varandra under sitt årtionde. De har inte heller samma 

funktion i respektive serie och därför har 90-talets karaktärer mest spridning på sina aktiviteter.  

7.1.5 Normer 

Till skillnad från de olika typiska egenskaperna och aktiviteterna är det ett flertal normer som 

stämmer in på karaktärerna. Det finns åtta olika normer och den karaktär som stämmer in på 

minst av dem är Hawkgirl, som bara stämmer in på en av dem. Ahsoka däremot stämmer in på 

hela sju stycken av de åtta normerna. Detta är intressant eftersom det finns flera likheter mellan 

de båda karaktärerna och deras respektive serier är från samma årtionde. Hawkgirl stämde även in 

på väldigt få typiskt kvinnliga egenskaper och aktiviteter, men desto fler av de typiskt manliga. 

Det är ytterligare en indikation på att vår första hypotes är motbevisad. När det kommer till 

Ahsoka och Pärlan, som visade svag tendens till att vara typiskt kvinnliga när det gäller 

egenskaper, visar det sig att de tillsammans med Siri är de som stämmer in på flest kvinnliga 

normer. Samtidigt stämmer de in på få manliga normer, något som även gäller de andra 

karaktärerna, med undantag för Catwoman, som passar in på hela fem stycken. 

Detta tror vi till viss del kan bero på att de typiskt manliga normerna i många fall är något 

extrema. De typiskt kvinnliga normerna anser vi däremot vara sådana som samhället förväntar sig 
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av båda könen. Därför är det inte förvånande att de passar in på flera av de kvinnliga 

karaktärerna. De två manliga normerna att vara ”bättre” än kvinnor, ta hand om ”sin” kvinna, 

kunna försörja sig själv och att alltid vilja ha sex, ta initiativ till sex och inte värdera andra former 

av närhet lika mycket är i detta sammanhang nästintill omöjliga för kvinnor att stämma in på. 

Den första av dem inte kan stämma in eftersom de analyserade karaktärerna själva är kvinnor och 

det är ovanligt med homosexualitet i västerländska barnprogram. Det är också ovanligt med sex i 

barnprogram vilket även gör den andra normen väldigt osannolik. Vi har dessutom i vår 

definition av barnprogram sagt att de inte ska innehålla pornografiskt material, vilket utesluter 

möjligheten att sådant kan förekomma. 

Inte heller när det gäller normerna kan man se någon tydlig förändring över tid. 90-talet är det 

årtionde vars karaktärer stämmer in på flest normer, både manliga och kvinnliga. Detta tror vi 

återigen kan bero på att det är dessa två karaktärer som skiljer sig mest åt från varandra. Även om 

90-talets karaktärer stämmer in på flest av normerna så är det ganska jämnt mellan alla årtionden. 

7.1.6 Stereotyper 

Bland de feminina stereotyperna är det en som samtliga karaktärer stämmer in på, nämligen den 

självständiga (yrkes)kvinnan. Detta kan ha att göra med att alla karaktärerna har en framträdande 

roll i sina respektive serier och således tar mer plats. Hade vi valt att göra analyser av kvinnliga 

karaktärer med mindre framträdande roller är det möjligt att resultatet hade blivit helt 

annorlunda. I övrigt är det bara två karaktärer som stämmer in på andra feminina stereotyper. 

Det är Penny som stämmer in på den fogliga flickan, samt Catwoman som stämmer in på häxan. 

Över årtiondena har det inte heller skett någon nämnvärd förändring utan det ligger på en jämn 

nivå hela tiden. Detta kan bero på att flera av de olika stereotyperna säger emot varandra, vilket 

gör det osannolikt att en karaktär skulle passa in på samtliga. 

Till skillnad från de feminina stereotyperna så är det betydligt större spridning bland de 

maskulina. Samtliga karaktärer stämmer in på minst en av de maskulina stereotyperna. Vi blev 

överraskade över att Penny är den som stämmer in på flest maskulina stereotyper, närmare 

bestämt tre stycken. Det kan bero på att hon inte stämmer in på dem helt och hållet, utan bara 

har vissa delar gemensamt med de tre stereotyperna. Inte heller de maskulina stereotyperna visar 

någon större förändring över årtiondena. 
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8 Slutsats 

I följande kapitel presenteras våra slutsatser som baseras på resultatredovisningen och 

resultatdiskussionen.  

Vi har alltså upptäckt att det skett förvånansvärt liten förändring i framställningen av kvinnliga 

karaktärer i barnprogram. En förändring som vi faktiskt har uppfattat är att karaktärerna blivit 

mer och mer handlingskraftiga med årens gång. Det syns tydligt om man till exempel jämför 

Penny med Hawkgirl. Penny håller sig mer i bakgrunden för det mesta samtidigt som Hawkgirl 

tar betydligt större plats och går sin egen väg.  Men den stereotypa skildringen som vi förväntade 

oss fanns inte i den utsträckning vi trodde. Detta tror vi till stor del beror på det begränsade 

urvalet av serier och karaktärer. Även om likheter mellan karaktärerna fanns för varje årtionde så 

kan vi inte dra några konkreta slutsatser eller se ett tydligt förändringsmönster över tid. Det kan 

också vara så att det helt enkelt inte finns något mönster att se. 

Sammanfattningsvis kan vi se att karaktärerna överlag är väldigt olika varandra, men att 

förändringen över tid är betydligt mindre än vad vi hade trott. Faktum är att det knappt går att se 

någon generell förändring. Vi kan inte se några bevis för att kvinnliga karaktärers framställning 

blivit mindre stereotyp med tiden då de inte varit direkt stereotypa från början. Detta betyder att 

båda våra hypoteser därmed är motbevisade. 
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9 Förslag till vidare forskning 

Det finns en rad olika sätt att följa upp forskningen som presenterats i denna studie. De serier 

som vi slumpmässigt valt ut är inte nödvändigtvis representativa för sina respektive årtionden 

utan mer ingående analyser behövs innan generella slutsatser kan dras. Därför är ett förslag till 

vidare forskning att utöka studien med analyser av fler serier och även välja serier från fler olika 

årtionden. Detta för att mer ingående undersöka eventuella förändringar i framställandet av 

kvinnliga karaktärer genom årtiondena. Vissa serier innehåller också mer än en framstående 

kvinnlig karaktär, så ett alternativ kan vara att granska samtliga, eller åtminstone flera av dessa 

karaktärer för att på så sätt få en tydligare bild av hur kvinnliga karaktärer framställs i just den 

serien. Alternativt så kan en sådan studie också analysera de kvinnliga karaktärer som bara har en 

biroll för att se hur det skiljer sig gentemot de mer framstående karaktärerna. Ett annat förslag är 

att inkludera seriernas manliga karaktärer i analysen. Då finns möjligheten att ställa de kvinnliga 

karaktärerna mot de manliga och på så sätt se skillnader och likheter mellan hur de framställs. Då 

blir det även möjligt att kunna undersöka huruvida karaktärerna framställs på ett jämställt sätt 

eller inte. 

Vi valde att avgränsa oss till att urvalet bara bestod av tecknade serier som inte presenterar andra 

program i sitt eget. Ett förslag annat förslag till vidare forskning är att alternera dessa 

urvalsavgränsningar. Då kan man få ett bredare och mer varierat urval av empiriskt material. Är 

det någon skillnad mellan olika sorters barnprogram? 

Ett annat förslag på vidare forskning att man formulerar kriterier för vad som räknas som en 

serie som riktar sig till flickor respektive pojkar. Därefter kan man välja att inrikta sig på serier 

som vänder sig till antingen ett av könen eller båda två och sedan jämföra resultaten. Har man 

formulerat kriteriet för de båda extremerna finns även möjligheten att analysera mellantinget, 

serier som riktar sig till båda könen. 

Den geografiska och kulturella aspekten kan också vara en intressant del att belysa i eventuell 

fortsatt forskning. Kvinnliga karaktärer kanske framställas på olika sätt beroende på i vilket land 

serien har producerats och därför kan den aspekten vara intressant att analysera, exempelvis att 

jämföra de skandinaviska länderna eller europeiska länder med USA. Med tanke på den stora 

marknaden för tecknade serier i Japan skulle det även vara intressant med en jämförelse mellan 

japanska och västerländska serier, eller kanske ännu hellre jämföra österländska och 

västerländska. 
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