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Abstract 

 

Historically, films from the mainstream American animation companies have had an almost 

non-existent representation of homosexual characters. Previously, it has been proven that the 

heteronormative has had a strong dominance in these companies. Considering the companies 

constantly produce new films, we aim to explore if this is still accurate. Within this context, 

this research offers an updated perspective on current representation by analyzing five 

animated feature films: Zootopia (2016), ParaNorman (2012), Storks (2016), Finding Dory 

(2016) and Frozen (2013). We have, with semiotics as a foundation, conducted a qualitative 

inductive content analysis of these films. By diverging from the heteronormative perspective 

which is deeply rooted in society we have viewed these films with a different approach. This 

research shows that the inclusion of homosexual couples and queer characters in animated films 

has increased. However, despite this increase the characters remain in small roles which are 

only included for a short time. This shows that the heteronormative still dominates in American 

mainstream animation. The clues which are given about the characters’ sexuality are subtle, 

resulting in them being easily overlooked. 
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EXAMENSARBETE 
 

 

Alla är hetero tills motsatsen är bevisad? 

– En semiotisk innehållsanalys av homosexualitet och queer  

i fem animerade amerikanska mainstream-långfilmer 

 

Jakob Voldberg 

Erica Zontho 

 

Sammanfattning 

 

Filmerna från de stora amerikanska animationsbolagen har tidigare haft en näst intill obefintlig 

representation av homosexuella karaktärer. Tidigare har det bevisats att heteronormativet har 

dominerat i dessa bolag. Med tanke på att bolagen ständigt producerar nya filmer vi vill se om 

detta fortfarande stämmer. Denna undersökning ger därför en uppdaterad bild av den rådande 

representationen genom att undersöka fem animerade långfilmer, Zootopia (2016), 

ParaNorman (2012), Storks (2016), Finding Dory (2016) och Frozen (2013). Vi har, med 

semiotisk metod som grund, utfört en kvalitativ induktiv innehållsanalys av dessa filmer. 

Genom att frångå det heteronormativa synsätt som finns djupt rotat i vårt samhälle har vi tittat 

på dessa filmer från en ny infallsvinkel. I vår undersökning framgår det att inkluderingen av 

homosexuella par och queer-karaktärer har ökat. Trots denna ökning förblir det tidsmässiga 

utrymmet för dessa karaktärer kort, därmed bibehåller heteronormativet sitt grepp i den 

amerikanska mainstream-animationen. Ledtrådarna om karaktärernas sexualitet är subtila 

vilket resulterar i att de enkelt kan missas.   
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Förord 

 

Uppsatsen har skrivits av Jakob Voldberg och Erica Zontho genom en likvärdig uppdelning av 

arbetet.  

 

I vår 3D-utbildning har vi bl.a. studerat animation och film och vi båda ser bildspråk som ett 

intressant område. Skildringen av sexuella läggningar inom animation blev vi intresserade av 

vid en tidigare kurs där vi utforskade olika minoriteter inom animerad film.  

 

Vi vill här tacka vår handledare Margareta Borg för hennes goda råd och tips som har gjort 

detta arbete till en betryggande och lärorik process.  
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1 Inledning 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

År 2016 skedde en uppmärksammad kampanj på Twitter under hashtaggen 

#GiveElsaAGirlfriend vilket var ett försök att få Disney att visa Elsa som homosexuell i en 

uppföljare till deras film Frozen (Contrera, 2016).  

 

Att visa upp kärleksförhållanden i amerikansk animerad långfilm är ingenting nytt, Skönheten 

& Odjuret, Jasmine & Aladdin och Shrek & Fiona är några av de par som har porträtterats 

genom åren. Heterosexuella par och heteronormen har haft ett starkt grepp över animerad 

långfilm (Tanner m.fl., 2003). En undersökning som studerat 26 långfilmer från Disney mellan 

åren 1937-2000 konstaterar att inga samkönade äktenskap förekommer i någon av filmerna 

(Towbin m.fl., 2003, s. 33). Således kan hashtaggen ses som en reaktion på denna gamla trend, 

då flera människor idag efterfrågar ett bredare spektra av sexualiteter i animerad långfilm.  

 

Sedan intåget av TV-kanaler som är nischade mot animation, internet och moderna 

produktionssätt har animationen blivit allt mer närvarande i samhället. Media är med och styr 

normen över våra värderingar och stora animationsbolag som Disney, Pixar och Dreamworks 

är en del av detta då de har stort inflytande över kultur och hur unga lär sig om sig själva och 

sin omgivning (Giroux 1999 se Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugos 2009, s. 167). Detta betyder 

att heteronormen når ut till många människor och dess budskap påverkar och formar 

värderingar. Tidigare forskning har belyst homosexualitet i animerad film. Dessa arbeten 

undersöker främst filmer utgivna innan 2000-talet. Eftersom de stora amerikanska 

animationsbolagen ständigt producerar nya filmer och att samhällets acceptans mot 

homosexuella förändras ser vi ett värde i att bygga vidare på den tidigare forskningen för att se 

hur heteronormen ser ut idag.  

 

I detta arbete tar vi därför reda på hur representation av homosexuella karaktärer ser ut i 

animerad långfilm från de stora amerikanska animationsbolagen. Vi ämnar göra detta genom 

att analysera dessa karaktärer från fem filmer som valt att inkludera dem: Zootopia (2016), 

ParaNorman (2012), Storks (2016), Finding Dory (2016) och Frozen (2013). Urvalskriterierna 

för dessa filmer förklaras vidare under metodkapitlet. Med representation avser vi följande som 

är kopplat till karaktären; utseende, personlighet, beteende och deras kontext (d.v.s. karaktärens 

miljö, umgänge och tid de är inkluderade). Vi kommer även i viss mån jämföra deras 

framställande med de heterosexuella paren i filmerna, t.ex. vilka slags roller de har och 

huruvida de får visa ömhet mot sin partner. 

 

I vår analys behöver vi ta hänsyn till att animation har särdrag som skiljer den från andra former 

av rörliga bilder. Animation har t.ex. möjlighet att frångå de begränsningar som finns i den 
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verkliga världen och kan därför skapa unika karaktärer, miljöer och berättelser (Wells, 1998, 

s. 6). Det finns många stilar och uttryckssätt men en stark tradition i västvärlden är att 

karaktärerna präglats av överdrift och karikerande uttryck i syfte att förstärka det humoristiska 

i berättandet. På grund av detta är det inte ovanligt att stereotypa karaktärer och karaktärsdrag 

förekommer (Wells, 1998, s. 131). Därför är det viktigt att i vår undersökning beakta 

karaktärernas utseende, beteende och sociala kontext. Detta konkretiseras i vår frågeställning. 

 

Animation är en del av populärkulturen, (Wells, 1998, s. 7) och strävar efter att vara tilltalande 

på flera nivåer för att nå ut till både barn och vuxna (Rönnberg, 2005, s. 16). Då animation har 

möjlighet att tilltala människor i olika åldrar är det grundläggande att vi reflekterar över för 

vilka representationen är till för.  

 

Ett begrepp som förekommer i vår text är HBTQ, vilket står för Homosexuell, Bisexuell, 

Transsexuell och Queer. Den sista benämningen förklaras vidare under kapitlet om teori men 

vi vill redan här bringa klarhet i termen. Queer beskriver i detta arbete karaktärer som bryter 

könsnormer och som därför kan ses som en homosexuell stereotyp men inte nödvändigtvis 

behöver ha sin läggning uttalad. Vårt sätt att tolka och analysera karaktärerna är endast ett sätt 

av många. Eftersom animerade karaktärer inte existerar i verkligheten finns det, som Nordin 

säger, utrymme för oss att skapa vår egen mening i det vi ser (2015, s. 1). Detta arbete tog 

avstamp med intentionen om att finna homo-och bisexuella karaktärer i animerad långfilm. Vi 

fann i filmerna ingen bisexuell karaktär, därför utesluts de från detta arbete. Dock finns alltid 

möjligheten att vi kan ha missat deras tecken.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Vårt arbete syftar till att ge en uppdaterad bild av hur representationen av homosexuella och 

queer-karaktärer i amerikansk animerad mainstream-långfilm ser ut genom att titta på en del 

av det utbud som finns. På så sätt vill vi bidra med kunskap till forskningsfältet i ämnet. Syftet 

är även att belysa heteronormativet genom att tolka filmernas karaktärer ur ett icke-

heteronormativt perspektiv. Genom att göra detta är vår förhoppning att arbetet ska bredda 

förståelsehorisonten hos filmens publik och utmana deras eventuellt heterosexuellt 

predisponerade uppfattningar om karaktärers sexualiteter. Vi vill att undersökningen ska ge 

inspiration och idéer till filmskapare och på så sätt bidra till en bredare representation av 

sexuella läggningar i framtiden. 
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1.3 Frågeställning 

 

För att uppnå vårt syfte tänker vi svara på huvudfrågan: 

 

- Hur ser representationen av homosexuella och queer-karaktärer ut i våra fem utvalda 

amerikanska mainstream-filmer? 

 

För att lyckas med detta, och för att specificera vad vi menar med representation, har vi 

formulerat följande underfrågor:  

 

- Vilka yttre attribut, aktioner och personlighetsdrag finns hos karaktärerna och vilka 

miljöer och umgängen visas de upp i för att publiken ska kunna uppfatta dem som 

homosexuella eller queer? 

 

- Hur tydligt visas dessa tecken och för vilken publik riktar de sig till? 

 

- Vilka sorts roller får karaktärerna och hur mycket tid ges de? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vårt arbete utgår endast från animation som har producerats i USA eftersom den ligger nära 

vår egen kulturella referenspunkt och samtidigt når ut till många människor i det samhälle vi 

själva vuxit upp i. Detta innebär att vi fokuserar på mainstream-filmer och väljer bort många 

av världens animationsstudior, däribland en av världens största, Studio Ghibli från Japan. 

 

Vårt fokus ligger på animerad långfilm riktad mot barn och ej animerade filmer som tydligt är 

riktade mot en vuxen publik eftersom vårt fokusområde då hade blivit för spretigt. 

 

Vi har också valt bort animerade serier. Film och serier skiljer sig åt i deras berättarteknik och 

vi anser det orättvis att jämföra dem med varandra.  
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2 Teori och tidigare forskning 
 

 

 

 

2.1 Teori 

 

För att besvara vår frågeställning kommer vi lyfta fram teorier som vi ska kunna använda för 

att förstå vår empiri, de berör både filmspråk, könsroller och sexualitet.  

 

 

2.1.1 Semiotik 

 

Semiotiken är en bred språkvetenskaplig disciplin och inkluderar allt från bild och ljud till text 

och siffror (Lindgren & Nordström, 2009). I detta arbete är det tal och bild som analyseras. I 

detta kapitel belyser vi den teoretiska delen som för oss blir ett nödvändigt fundament för att 

kunna analysera filmerna. 

 

Semiotik är den vetenskapliga studien av tecken och syftar till att undersöka deras 

kommunikativa funktionalitet och egenskaper (Lindgren & Nordström, 2009, s. 37). Ett tecken 

delas upp i två komponenter, uttryck och innehåll. Uttryck är det konkreta som möjliggör 

tolkning av det abstrakta innehållet. Uttryck kan exempelvis vara en bild, en text eller ett ljud 

och uttryckets innebörd är innehållet. Uttryck och innehåll är oskiljbara och båda behövs för 

att bilda ett tecken (Lindgren & Nordström, 2009, s. 38). Lindgren & Nordström menar att 

tecken alltid står för någonting annat och är “något mer än sin sinnliga och materiella närvaro” 

(2009, s. 37). De förklarar begreppet med hjälp av termen ägg: 

 

Ett ägg kan aldrig vara tecken för ett annat ägg. Det kan vara tecken för sin användning, att ätas  

eller kastas mot klandervärda personer. Ett enda ägg kan stå som tecken för många ägg, t.ex. alla  

ägg som kommer från en och samma bondgård eller som en viss höna har värpt. En bit skal från  

ett ägg kan vara tecknet för ett helt ägg. Och på det symboliska planet kan ett ägg vara tecken  

(symbol) för hela skapelsen eller växandet. (Lindgren & Nordström 2009, s. 37) 

 

En förutsättning för att kunna tolka ett tecken är förekomsten av en kod. Koden skapar tecknet 

och ger den betydelse (Lindgren & Nordström, 2009, s. 42). I en kommunikationsprocess kodar 

avsändaren sitt budskap och mottagaren avkodar det. Om sändaren och mottagaren utgår från 

samma kod kommer korrekt informationen att nå fram. I verkligheten finns det alltid brister i 

kommunikationen som gör att budskapet inte avkodas som det var tänkt. Kod kan ses som 

normer för hur tecken ska avläsas i en viss social kultur (Lotman & Uspenskij 1971 se 

Shukman, 1977, s. 46). Koderna vi människor har är troligtvis inlärda men det finns även 

möjlighet att vissa är medfödda (Lindgren & Nordström, 2009, s. 42). De tolkningar vi 
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presenterar i detta arbete utgår från den västerländska kulturen vilket gör att vårt sätt att tolka 

och avkoda filmerna har högre samstämmighet inom den kontexten. 

 

Två centrala grundbegrepp inom semiotiken är denotation och konnotation. Denotation är de 

tecken vi ser och som tillsammans skapar meningar i både retorik, form, tematik och diskurser. 

Konnotation är den del som förklarar denotationens betydelse “genom att det relateras till 

förmodade intentioner och kontexter” (Lindgren & Nordström, 2009, s. 69, 72). 

En konnotation kan beskrivas som en vedertagen kulturell association. När associationen är 

sprungen ur egna erfarenheter är det inte längre en konnotation utan en privat association 

(Lindgren & Nordström, 2009, s. 72). I detta arbete exkluderar vi privata associationer. 

 

 

2.1.2 Genus och heteronormativitet 

 

Genusteori och heteronormativitet används som en förlängning av vår semiotiska tolkning 

genom att belysa skillnader i vad som ses som traditionellt manligt och kvinnligt och genom 

det kunna visa vad som skiljer sig från normen. Extra hjälpsamt blir det när vi tittar närmare 

på de karaktärer som inte har en tydlig homosexuell framställning utan snarare är uppbyggda 

med utseende och personlighetsdrag som kan anses queer codade. Detta är lämpligt eftersom 

konnotationer handlar om att göra kulturella tolkningar av de denotationer som finns (Lindgren 

& Nordström, 2009, s. 72) och genusteorin menar att våra könsroller är djupt kulturellt rotade 

(Connell, 2002, s. 61). Detta gäller även heteronormativet som har ett starkt fäste i det 

västerländska samhället (Allen & Mendez, 2018, s. 72).   

 

R.W. Connell förklarar följande i sin bok om genus:  

 

Varje gång vi talar om ‘en kvinna’ eller ‘en man’, hänvisar vi till ett jättelikt system av  

tolkningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela  

vår kulturs historia. ‘Innebörderna’ av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska  

kategorierna hane och hona. (2002, s. 89)  

 

Genus lär oss om och uppmärksammar de olika skillnader som finns i hur män och kvinnor 

formas av deras miljö, allt från fördelningen av hushållssysslor till skillnaden i deras kläder. 

Det finns en utbredd tro som menar att det förekommer flera biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor, som t.ex. att män är aggressiva och kvinnor omvårdande, att män gillar sport och 

kvinnor skvaller (Connell, 2002, s. 46). Alla de skillnader som finns har blivit så vanliga för 

oss att de faller sig som en del av naturens ordning. Connell beskriver här att när personer 

avviker från detta system, som exempelvis homosexuella, anses det som dåligt och onaturligt 

(2002, s. 11-15). 

 

Heteronormativitet definieras som en ideologisk sammansättning av tre sammanhängande 

binärer. Dessa tre komponenter inkluderar kön, sexualitet och familj. Kön är i ett 

heteronormativt samhälle antingen manligt eller kvinnligt. Mannen förväntas vara maskulin 
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och kvinnan förväntas vara feminin. Sexualitet i ett heteronormativt samhälle innebär att en 

man förväntas ha relationer med en kvinna och tvärtom. Familjen syftar på att man utgår ifrån 

att ett barn har två föräldrar av skilda kön (Oswald, Blume & Marks, 2005 se Allen & Mendez, 

2018, s. 70). Heteronormativet präglar hela det västerländska samhället och den som avviker 

från denna normativitet riskerar i större utsträckning att utsättas för kränkningar och 

diskriminering (Allen & Mendez, 2018, s. 72).  

 

 

2.1.3 Queer, queer coding och queerbaiting.  

 

Queer har en direkt koppling till heteronormativet och kommer i detta arbete att användas till 

karaktärer som bryter mot könsnormer. En sådan karaktär kan framställas som en stereotyp för 

homosexuella karaktärer (Towbin m.fl., 2003, s. 33). Begreppet är nödvändigt i detta arbete då 

det är mer inkluderande och öppet tolkbart än att sätta en homosexuell identifiering på en 

karaktär. Det behövs också som bakgrund och referens till queer coding och queerbaiting som 

beskrivs nedan. Queer coding är en del av det semiotiska begreppet kod och hänvisar till 

specifika tecken kopplade till queer-karaktärer.  

 

Queer är ett begrepp vars definition har en lång historia med varierad mening. Ibland används 

ordet som ett paraplybegrepp för dem som definierar sig inom HBTQ-communityt och ibland 

som en teori som kritiserar heteronormativitet (Ambjörnsson, 2006, s. 8-9). I Emma Nordins 

artikel From Queer Reading to Queerbaiting skriver hon att Nikki Sullivan (2003) förklarar 

queer som ett tidigare negativt laddat begrepp för homosexuell och som en synonym till 

“konstig”. På senare tid har begreppet dock ändrats och syftar istället till en normbrytande 

attityd eller förhållningssätt. Vidare menar Sullivan att queer egentligen inte borde definiera 

vem och vilka som ingår i begreppet då det blir motsägelsefullt mot begreppets inkluderande 

anda (Sullivan 2003, se Nordin, 2015, s. 9). 

 

Queer coding används i detta arbete för att beskriva de tecken som getts en karaktär vilket kan 

leda oss att tolka dem som queer. Det är ett begrepp som det är svårt att finna konkreta 

definitioner till och likt queerbaiting framstår det som om det finns fler diskurser inom HBTQ-

communityt än i vetenskapen. Pauline Greenhill använder begreppet och väljer att dela upp 

queer och coding för att skapa klarhet i det. Det ges aldrig en tydlig definition av begreppet 

queer men författaren använder det för att inkludera homosexuella, bisexuella och transsexuella 

(Greenhill, 2015). Vidare använder hon Radners & Lansers (1993) definition av coding. De 

förklarar coding som former, ord och/eller beteende som signalerar en betydelse och som 

skyddar skaparen från konsekvenser som kan uppstå av att öppet uttrycka det. Budskapet är till 

för de som är kunniga och villiga att tolka och förstå det (Radner & Lanser 1993 se Greenhill 

2015, s. 111-112). I vårt arbete utgår vi från denna förklaring av coding men vi tänker 

kombinera det med den tidigare definitionen av queer vi redogjorde för i stycket ovan. På så 

sätt använder vi termen queer coding till karaktärer som tillskrivits inre och yttre attribut som 

vanligtvis associeras till queer-personer.  
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Queerbaiting är ett teoretiskt begrepp som har vuxit fram av personer engagerade i queer-

communityt och är ett begrepp som har ändrats över tid och som fortfarande är under 

utveckling. Termens exakta betydelse varierar beroende på vem man frågar (Nordin, 2015, s. 

2, 4). Judith Fathallah (2015, s. 419) definierar queerbaiting som en strategi som används av 

filmskapare för att, med hjälp av skämt eller tecken, hinta till queer-communityt att det kan 

finnas en relation mellan två karaktärer av samma kön för att vid ett senare tillfälle förneka 

eller skämta bort den möjliga relationen. Vidare menar Fathallah att denna typ av förnekelse 

leder till ett heteronormativt berättande som bekostas av queer-communityt. 

 

Emma Nordin tycker inte att Fathallahs beskrivning är tillräcklig utan menar istället att termen 

är större och mer komplex (2015, s. 63). Kärnan i hennes definition är dock att queerbaiting 

alltid beskrivs som något negativt. Hon menar att termens definition inte är självklar men att 

den handlar om att representationen upplevs retlig, förnekande och är ett uttryck för homofobi 

och exploatering av HBTQ-communityt. Vad som anses vara queerbaiting förändras över tid; 

något som var queerbaiting förr, behöver inte vara det idag eftersom gränserna för vad som är 

socialt accepterat att visa hela tiden förändras (Nordin, 2015, s. 63). 

 

För att kunna ringa in i vilken kontext en del av de karaktärer vi analyserar visas upp i kommer 

vi utgå från Fathallahs mer konkreta definition av queerbaiting samtidigt som vi kommer väga 

in den mer komplexa syn Nordin beskriver. Detta gör vi för att Fathallah har använt 

queerbaiting i ett praktiskt exempel i sin text, precis som vi tänker göra. Vi respekterar dock 

Nordins fördjupning av begreppet och vill härmed även poängtera att termen fortfarande är ny 

och att ingen äger den faktiska definitionen. Vårt sätt att använda begreppet är endast ett sätt 

av flera. 

 

 

2.1.4 Animation 

 

Begreppet animation är brett. Själva ordet animation kommer från det latinska verbet animare 

som bl.a. betyder “att ge liv åt”. Ett tecken på liv är rörelse och det är det som förenar olika 

versioner av animation; i s.k. ‘mekanisk animation’ ger man liv åt en docka med hjälp av 

spiralfjädrar, i ‘teknisk animation’ får man exempelvis en neonskylt att blinka och i 

‘datoranimation’ används datorns teknik och program för att skapa konstgjord rörelse 

(Ajanović, 2009, s. 17-19). I detta arbete reducerar vi begreppsbetydelsen till animerad film, 

vilket är en filmform beståendes av artificiellt frambringade rörelser (Ajanović, 2009,  s. 22). 

Animation produceras världen över och förekommer i flera stilar och genrer men förknippas 

vanligtvis med att vara riktad mot barn (Wells, 1998, s. 175).  

 

Wells beskriver att animation har en tradition av överdrivna uttrycksmetoder som har syftat till 

att sända ett satiriskt budskap eller fungera som en komisk effekt. Överdrift är också en 

designstrategi för att skapa en estetisk tilltalande miljö eller karaktär. Animationens unika sätt 

att uttrycka och överdriva former gör att den har bildat säregna, och i flera fall stereotypiska, 

tecken för hur exempelvis manligt, kvinnligt eller olika etniciteter ser ut (1998, s. 188). I film 
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är färg ett grundläggande element för att förmedla en berättelse samt känsla (Brown, Street & 

Watkins, 2013, s. 1) och animerad film har en tradition av att arbeta med starka och lekfulla 

färger (Wells, 1998, s. 12). Färg är kulturellt laddat och i västvärlden förknippas vanligtvis rosa 

med tjejer och blått med killar och animerad film är med och bidrar till denna kulturella norm 

(Änggård, 2005, s. 541, 551).  

 

Animation har blivit en del av populärkulturen (Wells, 1998, s. 7), d.v.s. kultur för den breda 

massan. Filmernas innehåll består av flera nivåer och i de filmer som riktar sig mot barn 

förekommer skämt och associationer som tilltalar vuxna (Rönnberg, 2005, s. 16).  

Rönnberg diskuterar att Disney har vuxenfierats och att mindre fokus läggs på deras tidigare 

kärnpublik, barn under nio år. Detta har skett genom att berättelserna har blivit mer invecklade 

och humorn har blivit mer avancerad (2005, s. 17). Det senaste årtiondet har Disney 

tillsammans med Pixar gjort filmer som inte handlar om barnerfarenheter och den 3D-

animerade stilen som blivit allt mer vanlig, beskrivs som mer tilltalande för vuxenpubliken 

(Rönnberg, 2005. s. 16).  

  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

I den här delen kommer vi belysa forskning kring HBTQ och/eller animation. Forskningen 

ligger nära våra egna teoretiska utgångspunkter och utgör basen i vårt arbete för att utveckla 

vår diskussion och slutsats.  

 

Levina, Waldo & Fitzgerald undersökte huruvida heterosexuellas attityder gentemot 

homosexuella påverkades genom att låta dem se spelfilmer med ett “anti-gay” eller “pro-gay” 

budskap. Efter filmerna testades deltagarnas uppfattningar, och vad de kom fram till var att 

personer som fick se “anti-gay” filmer visade upp en negativare inställning till homosexuella 

och vice versa (2000, s. 744, 748). Deltagarna var inte medvetna om vad som faktiskt 

undersöktes. Ytterligare en avstämning gjordes och även då visades liknande resultat. Vidare i 

diskussionen lyfter Levina, Waldo & Fitzgerald (2000, s. 753) fram att visuell media kan 

påverka människors attityd mot homosexuella. Media har överlag varit dåliga på att visa upp 

relationer mellan personer av samma kön. Kärlek mellan en man och kvinna visas ofta som de 

enda möjliga relationerna. Detta har lett till att media visar en värld där alla förutsätts att vara 

heterosexuella. Vid de få tillfällen homosexuella framställs är det ofta män som visats upp och 

de har framställts som roliga, sexuella och flamboyanta (d.v.s. uppseendeväckande i stil och 

uttryck) (Levina, Waldo & Fitzgerald, 2000, s. 742).   

 

Den ensidiga representationen förekommer även i animerad film (Towbin m.fl., 2003, s. 33). I 

en undersökning av Disneys filmer från 1937 till 2000 förekommer ingen homosexuell relation. 

Towbin m.fl. (2003, s. 40) konstaterar att utelämnandet av dessa relationer förstärker 

osynligheten hos homosexuella i samhället. Inga tydliga förhållanden har visats, däremot har 

negativa stereotyper förekommit. Disney har en lång historia av att tillskriva manliga attribut 

till kvinnliga karaktärer och vise versa. Vad författarna redovisar för i sin rapport är att det 
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inom Disney funnits en tendens att visa upp manliga skurkar med feminina attribut. De menar 

att detta bygger på en stereotyp där homosexuella män och kvinnor visar upp drag från det 

motsatta könet (Towbin m.fl., 2003, s. 33-34). Ett exempel de nämner är Prins John som har 

en ljus röst, tunna vrister, bär mycket smycken och är för liten för att manteln och tronen ska 

passa. Towbin m.fl. finner även män som visar upp feminina drag men som inte är antagonister. 

Två exempel är Peter Pan som är liten och tunn och Tarzan som uttrycker känslor och 

reflekterar över sig själv och sitt beteende (2003, s. 34). Vidare beskriver Towbin m.fl. (2003, 

s. 34) att i flera animerade filmer har tillgivenhet mellan två män visats upp som förlöjligande 

och något icke önskvärt. I en scen mellan Clocksworth och Lumiere från Skönheten och 

Odjuret kysser Lumiere Clocksworth på bägge kinderna varvid den senare uttrycker ett starkt 

obehag mot handlingen. 

 

Att inkludera homosexuella i TV-program har blivit allt mer vanligt under de senaste 

årtiondena. Men i program riktade mot barn lyser homosexuella personer med sin frånvaro; 

antingen för att barn inte ska veta att de existerar eller för att skaparna är rädda för bakslag från 

publiken (Dennis, 2009 s. 738). Dennis skriver dock att det förekommer flera hintar om 

samkönade förhållanden i de animerade TV-serier han studerat (bl.a. Fairly Odd Parents och 

Foster’s Home) (2009, s. 743-746). En förklaring är att hintar kan användas som en subtil 

politisk strategi för att promota en bredare representation. En annan förklaring är att hintar inte 

är menade till barnen utan istället är skämt för vuxenpubliken. En sista möjlighet skulle vara 

att det är ett omedvetet misstag av filmskaparna, dock är denna förklaring minst sannolik menar 

Dennis. Oavsett anledning förekommer referenser till samkönade relationer trots det dominanta 

heteronormativitet och även om hintarna är få och subtila är de tillräckliga för att HBTQ-

personer kan märka dem (Dennis, 2009, s. 751-752). 

 

Tanner m.fl. belyser i sin artikel olika familjekonstellationer som förekommer i Disneys filmer. 

De studerade 26 filmer och kunde inte hitta några familjer med homo- eller bisexuella 

karaktärer i dem (2003, s. 355, 360). Detta innebär enligt dem att barn ur sådana familjeenheter 

inte får samma chans som andra att se sig själva representerade. Det innebär också att barn som 

lever i en kärnfamilj, d.v.s. mamma, pappa och biologiska barn, inte får chans att se att andra 

konstellationer är möjliga. Alternativa familjer förekommer, exempelvis ensamstående 

föräldrar eller styvföräldrar. Dessa familjer framställs dock ofta negativt, exempelvis att efter 

en skilsmässa umgås barnet endast med en förälder eller att styvmodern är elak. Detta menar 

författarna är skadligt för barn då upprepade bilder av hur en familj kan se ut kan ge en 

orealistisk och felaktig bild av barnens familjer (Tanner m.fl., 2003, s. 368). 

 

I Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugos artikel som bl.a. undersöker sexualitet i fyra barnfilmer 

hänvisar de till Henry Giroux (1999) som menar att stora bolag såsom Disney, Pixar och 

Dreamworks har stort inflytande över både kultur och hur unga lär sig om sig själva och deras 

roll i samhället. Media, menar han, är en av de största spelarna när det gäller att sätta standarden 

för vad som anses som normen inom värderingar och smak. Han menar också att underhållning 

är ett starkt verktyg för att lära sig och på så sätt kan animerad film ses som ett nytt slags 

läroverk (Giroux 1999 se Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugos 2009, s. 167).  
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Enligt författarna påstår även flera röster inom HBTQ-communityt att animerade karaktärer 

inte har sexualiteter. Detta påstående väcktes i samband med en diskussion som påstod att 

Tinky Winky från Teletubbies är homosexuell (ett uttalande baserat på hans lila färg och att 

han bär på en handväska). Men det är svårt att förbise att karaktärer faktiskt visar upp 

heterosexualitet (2009, s. 171). Överlag noterar de ett starkt heteronormativ i animerad film 

och i två av de filmer som artikeln undersöker har man gett karaktärer en heterosexualitet när 

ingen sexualitet egentligen var nödvändig att visa upp. De menar här att animerade barnfilmer 

är väldigt lika spelfilm för vuxna där man nästan alltid kan hitta en kärlekshistoria mellan en 

man och en kvinna. Men det som skiljer sig åt är att den vuxna publiken upptäckt sin sexualitet 

medan barnpubliken fortfarande inte har lärt sig om det heterosexuella idealet i samhället 

(Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugo, 2009, s. 173). 
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3 Material och metod 
 

 

 

 

Vi vill inleda detta kapitel med att poängtera att vi är väl medvetna om vår egen roll i detta 

arbete och det liberala synsätt vi har rörande HBTQ-frågor. Vi är också medvetna om att vi 

vuxit upp i ett samhälle där specifika stereotyper av homosexuella är vanliga. Dessa element 

kan på ett både medvetet och omedvetet plan ha varit med och påverkat våra val, diskussioner 

och tolkningar av filmernas karaktärer. I vårt arbete är vi beroende av att tolka visuella tecken 

och se hur traditionella stereotyper används. Vi vill samtidigt klargöra att vi tycker det är viktigt 

att olika personligheter får framkomma och karaktärer ska få vara som de är utan att behöva 

kategoriseras.  

 

 

3.1 Urval 
 

Syftet med detta arbete är som tidigare nämnt att få en uppdaterad bild av homosexuella och 

queer-karaktärers framställning i animerad långfilm och därför ville vi arbeta med så 

nyproducerade filmer som möjligt. För att hitta tillräckligt många filmer att studera blev vi 

tvungna att utöka vårt sökfält till de tio senaste åren. Vi granskade nedanstående bolag vilka vi 

anser vara stora inom animation och/eller film i stort utifrån den avgränsning vi jobbar mot. 

Siffrorna bakom namnen indikerar antalet filmer vi överblickade från varje bolag för att finna 

vår empiri.  

 

Blue Sky Studios (20th Century Fox), 9 st 

DreamWorks Animation, 19 st 

Illumination Entertainment (Universal Studios), 8 st 

Laika, 4 st 

Pixar Animation Studios, 11 st 

Sony Pictures Animation, 13 st  

Walt Disney Animation Studios, 9 st 

Warner Bros. Animation, 4 st  

 

För att hitta filmer att undersöka sökte vi på nätet efter namnet på filmen samt sökord som “gay 

character”, “lgbtq” och “homosexual”. På detta sätt hittade vi allt från nyhetsartiklar till blogg-

inlägg och IMDB-sidor som hjälpte oss avgöra vilka filmer som var relevanta för vår 

undersökning. Av de 77 filmer vi granskade fann vi tio stycken med hintar om HBTQ. Fem 

filmer tog sig inte igenom urvalsprocessen då de hade långsökta fan-teorier som kopplade dem 

till HBTQ-communityt. Ett sådant exempel är filmen Trolls vars karaktärer förekommer i flera 

färgglada nyanser, vilket enligt fan-teorin refererar till gay-kulturen (Lengel, 2016). Ett annat 
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exempel är filmen How to train your dragon 2 där en karaktär vid namn Gobber vid ett tillfälle 

nämner, 

  

“This is why I never married. This and one other reason” (Labrecque, 2014). 

 

Även om uttrycket kan syfta på en homosexuell läggning var det för lite att utgå ifrån för att 

göra en djupare analys. Dessutom hade karaktären inte en uttalad partner vilket de resterande 

fem filmerna hade. Detta gjorde våra fem utvalda filmer till de mest intressanta att analysera.  

 

Vår empiri är därmed Zootopia (2016), ParaNorman (2012), Storks (2016), Finding Dory 

(2016) och Frozen (2013). Då vi ville få en bild av filmernas handling, karaktärernas kontexter 

och för att eventuellt upptäcka fler karaktärer än de vi redan kände till, valde vi att titta på hela 

filmerna och inte bara de delar där våra utvalda karaktärer förekom. Vi upptäckte då flera 

karaktärer som var intressanta för vår undersökning men som vi inte hade funnit något skrivet 

om. De kategoriseras här nedan i Tabell 1 som queer. En av filmerna, Finding Dory, tänkte vi 

först inte inkludera i arbetet p.g.a. att scenen som var omskriven var kort och otydlig. Efter att 

ha sett hela filmen valde vi dock att inkludera den ändå tack vare två andra karaktärer vi fann 

intressanta. I arbetet analyseras båda paren trots att det förstnämnda paret har färst tecken kring 

deras sexualitet av de karaktärer som inkluderats i arbetet. 

 

Utöver de homosexuella och queer codade karaktärerna tittade vi också på de heterosexuella i 

filmerna, par eller de som visar intresse för det andra könet. Detta gjordes för att kunna utläsa 

och jämföra likheter/olikheter mellan hetero- och homo/queer-karaktärer och kommer därför 

inte få någon djupare karaktärsanalys.  
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 Homo Queer Hetero 

Zootopia 

2016 

Walt Disney 

Animation Studios 

Bucky och Pronk 

Oryx-Antlerson 

Benjamin Clawhauser Bonnie och Stu Hopps 

 

Mrs och Mr Emmitt 

Otterton 

ParaNorman 

2012 

Laika 

Mitch Downe  Sandra och Perry 

Babcock 

 

Courtney Babcock 

 

Alvin 

Storks 

2016 

Warner Bros 

Animation 

Tre homosexuella par i 

ett av filmens 

slutmontage. 

Alpha Wolf 

 

Beta Wolf 

Pigeon Toady 

 

Sarah och Henry 

Gardner 

Finding Dory 

2016 

Pixar Animation 

Studios 

Två kvinnliga 

besökare vid 

havslivsinstitutet. 

Fluke och Rudder Två krabbor som 

hjälper Dory 

Frozen  

2013 

Walt Disney 

Animation Studios 

Oaken Olaf the Snowman Anna och Hans 

 

Anna och Kristoff 

Tabell 1 

 

 

3.2 Resumé av materialet 

 

Zootopia 

 

Filmen är producerad av Walt Disney Animation Studios och utspelar sig i en värld bestående 

av civiliserade djur där rovdjur och växtätare lever i harmoni med varandra. Huvudpersonen i 

filmen är kaninen Judy Hopps som drömmer om att bli polis i huvudstaden Zootopia där “Vem 

som helst kan bli vad som helst” och lämnar sitt liv på landet för att nå sitt mål. Trots motgångar 

och starkt motstånd lyckas hon uppfylla sin dröm och bli den första kaninen i poliskåren som i 

övrigt består av större och starkare djur. Till en början får Judy endast lappa bilar men tar sig 

så småningom själv an ett fall om att hitta en försvunnen utter vid namn Emmitt Otterton. Under 

utredningen lär hon känna den listiga och bluffaktiga räven Nick och längs fallets gång bildar 

de vad som tidigare setts omöjligt mellan en kanin och en räv: ett starkt vänskapsband. De två 
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vännerna löser fallet som var större än de trodde och tillsammans räddar de stadens rovdjur 

från att bli exkluderade i samhället.  

 

 

ParaNorman 

 

Till skillnad från de andra filmerna är ParaNorman en stop motion-animation producerad av 

Laika Entertainment. Filmen handlar om Norman, en pojke som, till sin fars irritation kan prata 

med de döda. Hans förmåga leder till att han blir retad i skolan och hans enda kompis Neil, är 

också han utstött p.g.a. sin övervikt. Över den lilla staden där vännerna bor vilar en häxas 

förbannelse och det är upp till Norman att bryta den. Efter en rad slumpartade händelser får 

han sin mobbare Alvin, Neil, sin syster Courtney och Neils bror Mitch med på uppdraget. 

Förutom Norman är dessa karaktärer de mest framstående i filmen, tillsammans med Normans 

föräldrar Sandra och Perry. Under filmens gång går Norman från att vara mobbad av Alvin och 

kritiserad av sin far till att bli accepterad av bägge när de lär sig att det som gör honom unik är 

just det som hjälpt rädda dem och staden.  

 

 

Storks 

 

Storks från 2016 är en animerad långfilm skapad av Warner Bros Animation. Filmen handlar 

om storken Junior och en mänsklig tjej vid namn Tulip. De arbetar på ett jättelikt postkontor 

uppe i luften som tidigare levererade barn men som har övergått till att leverera paket. Efter att 

ha blivit förvisad till den gamla brevsorteringsavdelningen råkar Tulip dra igång den maskin 

som en gång tillverkade barn och Junior och Tulip blir tvungna att i smyg leverera ett nytt barn 

till sitt hem. Juniors chef hinner mot filmens slut ikapp dem och det blir en konfrontation dem 

emellan vilket resulterar i att maskinen som tillverkar barn dras igång och skapar ett överflöd 

av bebisar. Detta leder till ett montage där vi får se storkarna leverera barn till olika 

familjekonstellationer. 

 

 

Finding Dory 

 

Filmen är skapad av Pixar Animation Studios. Dory är en fisk som lider av närminnesförlust 

och som liten kom bort från sin mamma och pappa, vilket är grunden för filmens handling. I 

början får vi se hur minnen av dem sakta men säkert kommer tillbaka och tillsammans med 

sina vänner Marvin och Nemo försöker hon hitta tillbaka till sina föräldrar. Jakten på dem leder 

Dory till ett havslivsinstitut där fiskar kontrolleras och förvaras för att så småningom släppas 

tillbaka ut i havet. Här träffar trion på flera spännande karaktärer som hjälper henne hitta 

tillbaka till sina föräldrar.  
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Frozen 

 

Detta är ytterligare en film från Walt Disney Animation Studios. I Frozen är det syskonkärleken 

mellan Anna och Elsa som står i fokus, två prinsessor som under sin uppväxt förlorar sina 

föräldrar. Som små leker de ofta tillsammans, tills den dag då Elsa orsakar en olycka p.g.a. 

hennes krafter att kunna skapa is och snö. Efter incidenten hålls de ifrån varandra tills de blir 

vuxna och det är först vid Elsas kröning till drottning vi får se dem interagera igen. Anna, nykär 

och oförstående till Elsas illvilja att ge hennes godkännande till giftermålet mellan henne och 

Prins Hans, pressar sin syster till den grad att hon blir upprörd och fryser delar av palatset till 

is. Elsa flyr från byn och Anna beger sig ut för att finna henne igen. 

 

 

3.3 Metod 

 

I genomförandet av detta arbete använder vi oss av en kvalitativ metod vilket innebär att vi 

fokuserar på ett fåtal filmer istället för ett brett spektra. Metoden är hjälpsam i komplexa 

situationer och letar inte efter ett “rätt” svar utan tillåter flera. Diskussionen vi för är endast ett 

sätt att tolka empirin och fler svar är möjliga (Denscombe, 2017, s. 416-417). Vi tillämpar den 

för att få en så djup förståelse av filmernas öppna och dolda budskap som möjligt samt ge oss 

spelrum för egna nyanserade tolkningar och slutsatser i vad som kan vara ett komplext material. 

I detta arbete gör vi en semiotisk induktiv innehållsanalys där vi undersöker filmernas uttryck 

och innehåll. Induktiv forskning innebär att vi utforskar ett område, till skillnad från deduktiv 

forskning som syftar till att pröva en hypotes (David & Sutton, 2016, s. 83). 

 

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som används för att tolka och dra slutsatser kring 

budskap av det som kommuniceras. Metoden kan användas för att analysera bilder, text och 

ljud. Innehållsanalysen tillåter oss att undersöka innehållet i filmerna utan att behöva ta hänsyn 

till vad skaparna faktiskt ville signalera med sitt budskap. Istället har vi möjlighet att studera 

filmerna som en del av ett kulturellt sammanhang och undersöka om andra djupt rotade 

budskap framträder. För att analysera materialet använder sig analysmetoden av kodning 

(Denscombe, 2017, s. 392-393). Det praktiska begreppet kodning inom innehållsanalys bör 

inte blandas ihop med det mer teoretiska begreppet kodning inom semiotiken. I analysmetoden 

är kodning en process där forskaren kodar innehållet för att kunna jämföra likheter och 

olikheter i materialet. Att koda innebär att kategorisera innehållet till nyckelord, uttryck eller 

teman. Detta görs i syfte att reducera ett större material till ett hanterbart analysmaterial och 

för att fokusera på de områden forskaren finner intressanta (David & Sutton, 2016, s. 19).  

 

Det finns flera typer av kodning och vi använder oss av två olika, sammanfattningskodning och 

mönsterkodning. Sammanfattningskodning inriktar sig på allmänna egenskaper i syfte att ge 

forskaren en grundläggande bild över det som studerats. En vanlig utgångspunkt i skapandet 

av dessa koder är att fråga vem, var, vad, när och hur. Dessa frågor utgick vi ifrån när vi skapade 

vårt observationsschema och som även reflekteras i vår frågeställning. Sammanfattningskoder 

håller sig objektiva och förvränger inte innehållet (David & Sutton, 2016, s. 274-275). 
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Resultatet av våra sammanfattningskoder, observationsschemat, går vi igenom under kapitel 

fyra där vi redogör koderna i löpande text. I kapitel fem presenterar vi mönsterkodningen av 

sammanfattningskoderna, även detta sker i löpande text. Det innebär att vi går djupare in på 

materialet för att tolka och förstå det. Mönsterkodning försöker visa på förekomsten av 

bakomliggande mönster i materialet och låter oss undersöka relationer till innehållet. Inom 

denna kodning kan teman identifieras i syfte att tolka innehållet och på vilket sätt de är 

kopplade till varandra (David & Sutton, 2016, s. 276). Våra teman som diskuteras under kapitel 

fem är följande: heteronormativet, queer coding, tydlighet, queerbaiting och olikheter.  

 

Det är vi själva som ansvarar för analysen vilket innebär att våra egna bedömningar och 

observationer av filmerna kommer prägla arbetet. Detta skiljer sig från intentionsanalys som 

undersöker sändarens avsikt eller receptionsanalys som undersöker mottagarens upplevelser 

(Hansson, Karlsson & Nordström 2006, s. 166-167). Våra identiteter, övertygelser och 

värderingar kan inte lämnas utanför arbetet men vi strävar efter att vara transparenta i vår analys 

genom att tydligt förklara hur och varför vi tolkar filmerna på ett visst sätt. Anledningen att 

vårt arbete har detta förhållningssätt är för att det höjer trovärdigheten i undersökningen 

(Denscombes, 2017, s. 412).  

 

Inom en innehållsanalys är det essentiellt att kunna jämföra resultatet. För att göra det 

utformade vi gemensamma sammanfattningskoder att utgå ifrån i vårt observationsschema, 

något som möjliggör jämförelse av filmernas tecken (David & Sutton, 2016, s. 33, 271). 

Sammanfattningskoderna är följande: 

 

Namn 

Kön 

Ålder 

Tid som karaktären är med* 

Tid som karaktären uppvisar sin sexualitet genom tal eller handling.  

Kläder 

Färg 

Fysik 

Tal 

Kroppsspråk 

Kontext 

Personlighet/Övrigt 

 

*Mättes genom att ta tid så länge karaktären är med antingen i bild eller ljud. Däremot tog vi inte tid på Mitch 

eftersom han var med under en längre sekvens av scener utan att fokus låg på honom vilket gjorde hans tid 

svårmätt.  

 

En kvalitativ forskning präglas av att inte kunna presentera all data (Denscombe, 2017, s. 407) 

men genom att analysera ovanstående variabler (som utgår från frågorna vem, var, vad, när och 

hur) hjälper det oss att få en bred bild över representationen. Variablerna redovisas i varierande 
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omfattning i följande kapitel där vi med hjälp av denotation, vad vi faktiskt ser, och 

konnotation, hur vi tolkar det vi ser (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 168),   

presenterar våra karaktärer. 
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4 Resultatredovisning och analys 
 

 

 

 

I detta kapitel ämnar vi att analysera samtliga filmer var för sig. Vi går igenom de delar som 

har fångat vår uppmärksamhet och visar på semiotiska koder och tecken som hjälper oss att 

svara på vår frågeställning. I nästkommande kapitel gör vi en djupare diskussion av vårt 

analyserade material där vi vidare väver in våra observationer i relation till våra teorier.  

 

 

 

Zootopia  

 

Nyinflyttad i sin lägenhet träffar Judy på sina närmaste grannar, två antiloper vid namn Bucky 

och Pronx Oryx-Antlerson som är vårt första homosexuella par på listan. Mötet får dock ett 

abrupt avslut efter att Judy hälsar glatt och trevligt på dem med,  

 

“Hi! I’m Judy, your new neighbour”  

 

varvid de båda antiloperna drygt svarar,  

 

“Yeah, and we’re loud.”  

“Don’t expect us to apologize for it.”  

 

De smäller igen dörren efter sig och tack var den oerhört lyhörda lägenheten hör vi dem bråka 

med varandra. I en senare scen hör vi dem igen genom väggen då Judy känner sig nedstämd 

och spelar en sorglig låt på radion. Denna gång hör vi dem tydligare och följande ordväxling 

sker, 

 

“Turn down that depressing music.” 

“She feels like a failure.”  

”Oh shut up!” 

“You shut up!” 

 

För den vaksamma tittaren syns faktiskt Bucky och Pronx vid ytterligare ett tillfälle; gående 

bredvid varandra i bakgrunden på en nudistklubb. Summerar vi dessa tre scener är de totalt 

med ca nio sekunder, varav fem då de är med i bild. 

 

Utseendemässigt bär bägge grå byxor och den ena en röd tröja och den andra en blå. En har 

raka horn, den andra böjda. Båda har dålig hållning med böjda ryggar och när de går förbi Judy 

utanför hennes lägenhet öppnar antilopen med röd tröja en drickburk, antilopen med blå tröja 
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går bakom bärandes på en matkasse. Ingen av dem tittar på Judy när de går förbi och bägge 

uppfattas som otrevliga när de nonchalerar henne. Överlag i sättet de konstant bråkar upplevs 

de som ett bittert par eller som stereotypiskt gapiga tonåringar. Till viss del uttrycker de en 

självsäkerhet i att inte bry sig om vad Judy tycker och tänker om dem.  

 

Det är inte självklart att de är ett par men nedan listas de ledtrådar som får oss att tolka dem 

som ett, 

 

A. I deras första scen ropar Judy att hon är deras nya granne innan de kommit in i bild. 

Detta ger tittaren uppfattningen av att “personerna” vi snart kommer få se bor ihop. 

B. De har olika typer av horn och ansiktsmönster vilket kan tyda på att de inte är från 

samma släkt (här menar vi alltså inte djursläkte utan familj). 

C. De både pratar och klär sig synkroniserat, något som kan tyda på att de känt varandra 

länge och börjat “växa ihop”.  

D. De har handlat tillsammans, något som kan ses som en paraktivitet.   

E. Sättet de bråkar på, högt och intensivt, ger en ledtråd till att de står varandra nära. Två 

personer som gnabbas/bråkar brukar vara en klassisk ledtråd till att de är tillsammans 

eller intresserade av varandra.  

F. De besöker en nudistklubb tillsammans.  

G. I eftertexten får vi se att de delar samma dubbelefternamn, Oryx-Antlerson. Just det 

dubbla efternamnet är en tydligare signal om att de är gifta än om det hade varit ett 

enkelnamn; vilket mer hade kunnat setts som att de kom från samma släkt.  

 

De två sista ledtrådarna är inte lika tydliga som de andra är, utan de fungerar mer som ett “easter 

egg”, d.v.s. en svårfunnen överraskning, för den skarpsynta tittaren. Man kan dock ifrågasätta 

om de övriga ledtrådarna bjuder på en tillräcklig tydlighet för alla.  

 

Nästa karaktär på listan är Benjamin Clawhauser, en gepard som jobbar som receptionist i 

Zootopias polishus. Hans faktiska sexualitet får vi dock inte veta, men det som gör att vi 

uppfattar honom som queer är bl.a. hans tal och kroppsspråk som överskrider könsrollerna. 

 

A. Han har en överdriven och dramatisk personlighet. 

B. Hans röst är ljus och drar mot det feminina hållet, speciellt när han blir exalterad eller 

nedstämd.  

C. Han jobbar som receptionist vilket är ett traditionellt kvinnoyrke.  

D. Han är ett stort fan av popsångerskan Gazelle, något som framkommer flera gånger i 

filmen. På sitt skrivbord förvarar han bl.a. en rosa mugg med ett hjärttryck och Gazelles 

namn, samt en lila snöglob som innehåller en miniversion av sångerskan. Nedladdad 

till sin telefon har han också en app som erbjuder användaren att klistra sitt eget ansikte 

över en av Gazelles dansare så det ser ut som om man dansar själv med henne. Vid ett 

tillfälle får han reda på att hans väldigt maskulina buffel-chef också har appen, vilket 

gör honom väldigt exalterad. I filmens slutscen ser vi Benjamin och hans chef dansa 

bredvid varandra på en Gazelle-konsert.  
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E. Han är lättskrämd vilket visar sig när Judy kastar in en stor konstgjord donut med en 

skurk intryckt i den på polisstationen. Donuts är för övrigt något han äter ofta.  

F. Han är väldigt snäll och fungerar som en av filmens “comic reliefs”. I en scen när han 

blir tvungen att byta arbetsplats p.g.a. att han är ett rovdjur blir han uppriktigt ledsen 

och vi får se en ny sida av honom. Han behåller dock sin komiska och dramatiska 

personlighet när han berättar för Judy om sin nya arbetsplats, 

 

  “They’re gonna move me to records... it’s downstairs.”   

 

 Han lägger sedan till, 

 

  “It’s by the boiler.” 

 

Ytterligare ett sätt Benjamin Clawhauser bryter normerna på är att han är en överviktig gepard, 

ett djur känt som världens snabbaste på land. Han flåsar tungt i en scen där han blivit tvungen 

att springa. Filmen igenom är han iklädd mörkblå polisskjorta och byxor, en svart slips och ett 

svart polisbälte.  

 

Till skillnad mot Bucky och Pronx har Benjamin en halvstor biroll i filmen och är med totalt 

ca 3 ½ minut utspritt på nio olika tillfällen. Några andra biroller är Judys föräldrar, Bonnie och 

Stu, och paret Otterton, vilka är två par av de heterosexuella förhållanden som förekommer. 

När det gäller deras yttre har man gett dem stereotypiska kläder i enlighet med deras kön. Mrs. 

Otterton bär exempelvis på en handväska och både hon och Bonnie bär kvinnliga färger; lila 

respektive rosa. Männen har istället blivit iklädda grönt, blått och orange.  

 

Bonnie och Stu förekommer i flertalet scener som varma och kärleksfulla föräldrar som är 

oroliga för sin dotter och hennes nya farliga jobb. Judy är inte deras enda barn, filmen nämner 

Judys alla 275 syskon, något som refererar till att kaniner är bra på att para och föröka sig. När 

Judy tar sitt avsked på tågstationen innan hon far till Zootopia får vi se ytterligare bevis på 

deras förhållande genom att de håller om varandra och sedan håller varandras hand. Mr. och 

Mrs. Otterton är två gifta uttrar med två barn, vilket framkommer när Mrs. Otterton visar Judy 

ett familjefoto för att hjälpa henne leta efter hennes försvunne make. Väl funnen och tillfrisknad 

får vi i slutet av filmen se dem kramas i hans sjukhussäng.  

 

 

ParaNorman 

 

Om vi ser till den tydliga heterosexualitet som framkommer i filmen är den mellan Normans 

föräldrar, Courtney som visar intresse för Mitch från första scenen de träffas och från Alvin 

som försöker flörta med Courtney. I en scen där vännerna tar varandras hand klipper kameran 

till Courtney och Alvin som står bredvid varandra och skämtet blir då, 

 

“That’s not my hand Alvin” 
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vilket indikerar att han tagit henne på rumpan.  

 

Hos dessa karaktär har kvinnorna klätts i rosa och lila och männen i mörkare färger som rött, 

brunt och blått. Vi får alltså se kvinnorna i typiskt feminina färger och männen i mörka manliga 

färger vilket följer samma trend som i Zootopia.  

 

Mitch är den karaktär som vi i filmens sista minuter får veta har en pojkvän och alltså är i ett 

homosexuellt förhållande. Detta avslöjas i en 15 sekunders scen där Courtney frågar om de ska 

se en film tillsammans, men, 

 

“Nothing scary” (p.g.a. vad de just varit med om)  

 

varpå Mitch svarar att det låter som en bra idé och lägger sedan till,  

 

“You know, you’re gonna love my boyfriend, he’s like a total chick flick nut”.  

 

Mitchs sexualitet avslöjas i hans allra sista scen vilket ger en något komisk, genom Courtneys 

besvikelse, och inte minst överraskande effekt. Överraskande blir det eftersom vi inte fått 

någon tidigare indikation om att han är i ett förhållande. Kanske skulle man kunna se hans 

ointresse för Courtney genom filmen som en hint om hans sexualitet men den är inte stark nog 

för att leda oss till en sådan tydlighet. Vidare kan avslöjandet också ses som överraskande 

eftersom han inte faller in under stereotypen av en homosexuell man.  

 

Courtney blir genast betuttad i Mitch, eller åtminstone i hans muskulösa kropp, första gången 

hon ser honom när han i en scen öppnar ytterdörren iklädd bara en handduk kring midjan och 

en duschmössa på huvudet. Mitch har en smal midja med överdrivet stora axlar och 

välpumpade armar. Hans haka är lång och hans käklinje skarp. Han har en kort, stubbig frisyr 

och en svart tatuering som går runt hans vänstra biceps. När han är påklädd bär han filmen 

igenom en tight vit t-shirt tillsammans med blå knälånga shorts och runt höger handled något 

som ser ut som ett grönt armband.  

 

I hans introducerande scen ligger Mitch och mekar under en bil och under filmens gång kallar 

han den sin ‘baby’ vilket gör att vi drar slutsatsen att bilar är ett av hans starka intressen. Ett 

intresse som traditionellt sett varit förknippat med män vilket tillsammans med hans utseende 

ytterligare befäster hans maskulinitet.  

 

Som person framstår han som något enfaldig. Vid ett tillfälle påpekar gruppen att han är äldst 

bland dem och borde därför veta vad de ska göra varpå han svarar att han är mentalt yngre. Vid 

ett annat tillfälle kör han på en zombie och förstår först inte att det är en levande död han skadat 

då han försöker återuppliva varelsen. När gruppen befinner sig i stadsbiblioteket för att leta 

efter en text till sitt uppdrag fäller Mitch en negativ kommentar om att inte gilla läsning.  
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Sättet han talar på förstärker också hans tafatthet. Vidare upplevs hans också som snäll och 

beskyddande mot sin bror. Han är t.ex. snabb med att hjälpa till att hitta Norman när Courtney 

frågar efter hans och Neils hjälp. 

 

Bland de karaktärer vi har analyserat är Mitch den som i sin biroll har fått allra störst utrymme 

med flertalet repliker och interaktioner med andra karaktärer. Han är med i stora delar av filmen 

där scener flyter in och går om vartannat. Just därför valde vi att inte ta tid på honom. 

 

 

Storks 

 

I filmens slutmontage susar otaliga par förbi i ett snabbt tempo och bland dessa finns tre 

homosexuella par: två av dem kvinnliga och ett manligt. Tillsammans är de med i ca två 

sekunder. Ingen av dem har någon talroll.  

 

Alla sex är normalbyggda, varken tunnare eller större än någon annan mänsklig karaktär i 

filmen. Vi ser endast vad de har på sig på överdelen och där noterar vi att kvinnorna bär tröja 

och linne i vitt, lila respektive ljusblå färg och männen bär piké och tröja i röd respektive grå 

färg. Värt att notera är att klippen sveper förbi så snabbt att hade vi inte pausat filmen finns det 

risk att vi missat dem helt, än mindre uppfattat vad de bär för kläder. 

 

Filmen har alltså valt att presentera homosexuella förhållanden sist i filmen när det finns en 

uppsjö av barn att dela ut. I slutmontaget ser vi också många heterosexuella karaktärer, vilket 

vi även gör i resten av filmen. Bland annat träffar vi på Pigeon Toady som visar upp en bild av 

sin flickvän på sin telefon. Han är en liten duva med välkammat hår och använder ofta uttryck 

som “bro” och “cool” och har ett intresse för fotboll. Runt halsen bär han en vit krage och röd 

slips. Det par som får mest utrymme i filmen är Sarah och Henry Gardener, föräldrar till en 

pojke som önskat sig ett syskon vilket är det barn som Junior och Tulip i hemlighet försöker 

leverera. De är båda stressade mäklare med lite tid över till sin son. Sarah är klädd i vit blus 

med brun kjol och Henry i en ljusbrun kostym, röd slips och vit skjorta. När de får på sig 

ledigare klädsel bär Sarah lila och ljusgrått och Henry blå färger. Vi får se dem göra många 

saker tillsammans: jobba, samarbeta med sonen, hålla om varandra och sova i samma säng. 

 

Det kanske mest intressanta paret sett från detta arbetes utgångspunkt hittar vi i en vargflock. 

Där möter vi Alpha och Beta Wolf, två till synes väldigt arga vargar men som blir alldeles till 

sig av faderskänslor när de möter det barn som Junior och Tulip är på väg att leverera. Vi ser 

dem inte uttrycka någon kärlek till varandra, snarare tvärtom då de uppvisar en rivalitet dem 

emellan när vi först lär känna dem. Men det finns ändå tecken som skulle kunna bidra att tolka 

dem som ett par: 

 

A. När de hör barnet skratta för första gången får de stora “valpögon” med vidgade pupiller 

vilket ger dem ett mjukare uttryck. Värt att notera är att alla vargar i deras flock reagerar 

på samma sätt. Däremot när barnet senare i scenen fortsätter skratta håller de om 
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varandra i en kram medan de tittar på barnet med stora ögon. Det gör ingen av övriga 

vargar.   

B. De båda pratar om att äta upp barnet men när de hoppar in för att försöka börjar de 

istället slicka på barnets kind. Beta Wolf uttrycker då, 

 

 “It tastes like flowers.” 

 

C. Efter detta tittar de på varandra och utbyter följande angående barnet, 

 

 “Are you in love?” 

 “I am in love. Are you in love?” 

 “I am in love too.” 

 “I agree, I agree, I agree.” 

 

De vänder sig sedan mot resten av vargarna och deklarerar,  

 

 “Hey guys!” 

 “This tiny thing is now a wolf everybody!” 

 “We’re keeping it.” 

 

Detta visar en samhörighet dem emellan då de både tänker och tycker likadant och tar 

ett gemensamt beslut om barnets framtid. De pratar också om vad de ska lära barnet för 

något. Tillsammans med flocken gör de allt för att jaga ifatt barnet när de förlorar det 

till Junior och Tulip. 

D. När de senare får fatt på barnet igen och färdas i en “minibuss” (formad av övriga 

vargars kroppar), konstaterar de att de kör för snabbt och uttrycker unisont,   

  

 “We’re parents now.” 

 

Beta Wolf lägger då sin hand på Alpha Wolfs hand och säger,  

 

 “Just go slower” 

 

varpå Alpha Wolf svarar, 

 

 “You’re right, you’re right, you’re right” 

 

vilket möts av ett lätt leende från Beta Wolf.  

 

Att uttrycka att den andre har rätt är starkt förknippat med en parrelation. Även den 

uppmuntrande handen och det lilla leendet förstärker känslan. Det är dock så subtilt gjort att 

vi, trots att vi letade efter tecken som dessa, missade dem första gången vi såg scenen.  
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Finding Dory 

 

I denna film hittar vi ett kvinnligt par på besök vid havslivsinstitutet. De är med i ca sju 

sekunder i en scen som inleds med att Dory och hennes nyfunna bläckfiskvän Hank kör en 

barnvagn genom institutets park. Hank styr farten och Dory navigerar dem från hennes plats i 

en vattenfylld babymugg. När de tvärnitar för att undvika att kollidera med ett barn (de 

misslyckas) ramlar både Hank och muggen med Dory i ut ur barnvagnen och landar vid de två 

kvinnorna. Den ena kvinnan sträcker sig då efter muggen och säger, 

 

 “Oh poor baby, let me get that for you.” 

 

Hon sträcker fram muggen mot barnvagnen och flämtar till när hon får se Hank, i en dålig 

bebisutklädnad, ligga i vagnen. Fort tar hon tag i den andra kvinnans arm och vänder dem båda 

om. I bakgrunden ser vi det påkörda barnet bli tröstat av vad som troligtvis är hennes mamma.  

 

Vi bedömer kvinnorna som normalbyggda. Den ena kvinnan har axellångt mörkt hår, och bär 

en grå lång tröja, jeans samt en ljus tröja knuten runt midjan tillsammans med bruna 

vardagsskor. Den andra kvinnan har en kort, brun page. Hon har på sig en svart och vitrandig 

polo tillsammans med bruna shorts och mörka strumpbyxor under en mörklila kappa. På 

fötterna bär hon svarta höga boots med klack. Deras kroppsspråk är förhållandevis neutralt, 

möjligtvis åt det feminina hållet i sättet de reagerar på när de får se Hank.  

 

Eftersom det finns få andra människor att analysera i denna film säger dock denna information 

oss inte särskilt mycket. Av vad vi kan utläsa finns det ingenting som talar för att de skulle vara 

homosexuella, men det finns inte heller något som indikerar på att de skulle vara heterosexuella. 

Deras sexualitet är snarare ett oskrivet blad som tittaren själv får fylla i. 

 

Detta är alltså vad vi funnit blivit uppmärksammat angående homosexualitet i Finding Dory. 

Vad vi inte kunde finna något skrivet om men som vi från vår frågeställning ser som mer 

intressant att titta på är Fluke och Rudder, ett par sjölejon som Marvin och Nemo träffar på 

utanför havslivsinstitutet. Totalt är de med 4 ½ min vid fyra olika tillfällen och ses för det mesta 

ligga på en sten. En sten som de är väldigt beskyddande över och låter inte någon annan komma 

upp på; de jagar konstant bort ett annat sjölejon vid namn Gerald när han försöker.  

 

Vad är det då som gör att vi kan se dem som ett par?  

 

A. En av dem är stor och mörk, den andre liten och brun vilket kan upplevas som att de 

kommer från olika släkter och därför utesluter att de är från samma familj. Dessutom, 

hade en av dem varit en kvinna hade vi troligtvis tolkat att de var tillsammans.  

B. De ses ofta ligga tätt tillsammans och har vid flera tillfällen kroppskontakt. 

C. De är samspelta när de pratar och vad de pratar om.  
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D. Det stora sjölejonet har koll på det mindre sjölejonets tidigare drömmar när han berättar 

om en ny han precis vaknat upp från. Detta indikerar att de ofta sover ihop och/eller 

ofta pratar med varandra.  

E. Stenen de är så beskyddande över skulle kunna ses som deras hem, vilket betyder att 

de alltså bor tillsammans.  

 

Däremot finns det några punkter som möjligtvis talar emot att de vore ett par. De pratar med 

en nordengelsk dialekt vilket för tankarna till krogkompisar tack vare landets pubtradition. Om 

vi bytt ut en av dem till kvinna hade de fortfarande kunnat ses som vänner eftersom de inte 

visar någon direkt ömhet dem emellan. Det faktum att de ligger nära varandra skulle lika väl 

kunna tillskrivas att det är ett naturligt beteende hos sjölejonen som art. Även om vårt intresse 

väcktes av dem kan vi efteråt konstatera att precis som med kvinnorna finns inte heller här 

övertygande argument att dra åt något håll angående deras läggning.  

 

I en kort scen i filmen presenteras ett par krabbor som ger Dory vägbeskrivning. De har en mer 

tydlig och övertygande pardynamik än de två ovan. En kvinnlig krabba med ljus och vänlig 

röst pratar med Dory och förklarar vart hennes föräldrar tagit vägen. Ett par gånger kallar hon 

Dory för ‘honey’ och tack vare detta och hennes hjälpsamhet upplever man henne som mycket 

omtänksam. Bakom henne befinner sig en manlig krabba som klipper ner sjögräs med sina klor 

på stenen de befinner sig på - han klipper alltså gräset i deras hem. När Dory förklarar att hon 

inte kan klara sig ensam leder detta till att de smågnabbas,  

 

“Then I guess you’re stuck here.” 

 “You’re not helping Bill!” 

 

Trots den korta scenen är dessa tecken - sättet hon pratar, gräsklippningen och smågnabbet - 

allt som behövs för att övertyga oss att de är ett par. Eftersom filmens skapare här väljer att 

presentera ett par på ett snabbt och tydligt sätt blir det än svårare att tolka de andra karaktärerna 

som romantiska par.    

 

 

Frozen 

 

Anna och Prins Hans blir kära i deras första scen tillsammans då de upprepade gånger ramlar i 

varandras famn. Vi ser dem senare dansa tillsammans, hålla varandras händer och ett par scener 

efter de träffas bestämmer de sig för giftermål. Utseendemässigt är de framställda med 

kvinnliga respektive manliga attribut. Hon har långt hår uppsatt i flätor, en grön klänning med 

djup urringning som visar upp hennes byst, halsband, klackar och är i kroppen liten och nätt. 

Han är lång med markerade axlar, framträdande polisonger, stora händer och klädd i kungliga 

ljusa kläder.   

 

Heteronormativet ger sig tillkänna när Anna, efter hon gett sig ut för att finna sin syster, blir 

bekant med Kristoff och hans ren Sven. När Kristoff så småningom presenterar henne för hans 
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familj, som är ett gäng stentroll, försöker de genast få de två att gifta sig med varandra och de 

förutsätter alltså att Anna är heterosexuell (eller möjligtvis bisexuell) och att de två är ett par.  

 

Det är dock när de träffas för första gången som filmens enda påstådda homosexuella karaktär 

kommer in i bilden, en man vid namn Oaken. Han driver den självbetitlade affären "Wandering 

Oaken's Trading Post and Sauna". När Anna kliver in i hans affär hälsar han på henne med ett 

Hoo hoo-ljud för att sedan muntert berätta att han rear ut sommarprylar, bl.a. sin egengjorda 

sollotion (ett skämt som bygger på att Elsa efter hennes flykt har spridit en karg vinter över 

hela landet). Hans röst är ljus och han låter genom sitt säljprat mycket vänlig. Han bryter på 

något som vi förmodar ska vara en nordisk dialekt då filmens värld utspelar sig i Norge. Han 

har på sig en grönmönstrad stickad tröja med matchande mössa, bruna hängslen och ljusbruna 

byxor, vilka är färger som faller in under “manliga”. Han har blå ögon, rosiga kinder och en 

blond mustasch som växer samman med hans långa polisonger. 

 

Oaken är en mycket storvuxen man, med en överdrivet maskulin kropp. Det visas inte minst 

när han tornar upp över Kristoff för att slänga ut honom efter han kallat Oaken för en skurk.  

 

 “What did you call me?” 

 

frågar han och ser snarare förnärmad, ledsen och förvånad ut än arg. Som om han inte ens kan 

förstå hur någon skulle kunna kalla honom det. Efter att ha kastat Kristoff flera meter från huset 

visar han dock även då sin vänliga sida när han med lättsam stämma säger hej då till Kristoff 

innan han försvinner in i butiken igen för att be om ursäkt till Anna för det hela.  

 

Totalt är Oaken med i 2 min och 13 sek och under denna tid finns det flera tecken som pekar 

på att han skulle kunna ses som en homosexuell man.   

 

A. Som redan nämnt är hans röst ljus och hans framtoning vänlig.  

B. Han har en humoristisk framtoning vilket framförallt kommer fram när han bjuder Anna 

på en burk lutfisk till hennes köp för att be om ursäkt för “våldet” mot Kristoff. 

C. Han gestikulerar och trummar upprepande sina fingrar mot varandra.  

D. Han tillverkar sin egna sollotion. Krämer och skönhetsprodukter förknippas ofta med 

kvinnor.  

E. Den tydligaste hinten kommer när han erbjuder Kristoff ett besök i bastun och vinkar 

in mot en grupp människor som redan sitter där. Han uttrycker glatt, 

 

 “Hoo hoo. Hi family” 

 

varpå de svarar, 

 

 “Hoo hoo!” 

 

I bastun sitter en storvuxen blond man omringad av fyra mindre brunhåriga personer 
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vilka framstår som barn. Det faktum att både Oaken och mannen i bastun är blonda 

och resten brunhåriga skulle kunna tyda på att barnen är adopterade. Det går dock att 

ifrågasätta åldern på en av döttrarna då hon likväl skulle kunna vara en tjej i tonåren 

som ung kvinna. Därmed kan man också dra slutsatsen om att det är hon och mannen 

i mitten som är i ett förhållande och fått brunhåriga barn tillsammans. Oakens relation 

till dem blir då oklar, däremot finns det tecken som pekar emot denna teori. Mannen 

är placerad i mitten och eftersom att han är blond och stor dras våra blickar först till 

honom, det är med andra ord han som är viktigast att se. Då detta är ett klipp på ca en 

sekund så är det svårt att fokusera på mycket mer än honom första gången man ser 

filmen. Genom att han omringas av brunhåriga personer ramas han in ytterligare. Vi 

anser att detta är nog för att se honom som Oakens man.  

 

Kan detta inte då vara en familj som kommit för att besöka Oakens bastu, det är ju 

trots allt det han annonserar på skylten utanför huset? Detta kan man argumentera 

emot genom att Oaken tidigare nämner för Anna att, 

 

 “Only one crazy enough to be out in this storm is you dear”.  

 

Vi kan därför förutsätta att detta faktiskt är Oakens egen familj. Dessutom, att de 

uttrycker sig på liknande sätt visar på en samhörighet. 

 

Även om de andra tecknen inte är övertygande nog så är klippet med familjen det. Däremot 

visas det så snabbt att det är lätt att missa, speciellt om man ser filmen med heteronormativa 

glasögon.   

 

Vi skulle också kunna argumentera för att Olaf, den hjälpsamma snögubben, är queer codad 

då han är snäll, humoristisk, överdriven och pratar med ljus röst. Vad som däremot skiljer Olaf 

från resten av karaktärerna i Frozen, och därför inte fångar vår uppmärksamhet på samma sätt 

när det gäller att hitta queer-karaktärer, är att han är en snögubbe, ensam av sitt slag, i en 

berättelse som utgår från människornas perspektiv. Därför utelämnar vi Olaf i diskussionen 

nedan. 
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5 Diskussion och slutsats 
 

 

 

Innan vi för diskussionen vidare vill vi peka ut att vår intention inte är att misskreditera dessa 

specifika filmer för hur de har framställt sina homosexuella och queer codade karaktärer. Vi 

vill ge dem ett erkännande då dessa är några av de få filmer i vår urvalsprocess som faktiskt 

valt att inkludera homosexuella och queer-karaktärer. Trots det vill vi kunna problematisera 

styrkor och svagheter i deras framställning av karaktärerna. 

 

Även om urvalet kan ses som skralt finns det idag ändå ett större inkluderande än tidigare då 

inga samkönade förhållanden gick att hitta i de Disney-filmer Tanner m.fl. undersökte (2003, 

s. 360). I detta arbete har vi funnit nio olika förhållanden, både tydliga och potentiella sådana, 

och även om det är utanför vårt undersökningsområde noterar vi att två kommer från nämnda 

Disney. Allra flest homosexuella och queer-par hittar vi i Storks från Warner Bros.  

 

 

Heteronormativet 

 

Heterosexuella par är dock de vi ser oftast och precis som Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugo 

(2009, s. 173) noterar ett starkt heteronormativ i de filmer de tittat på gör också vi det i våra. 

Samtliga filmer innehåller förhållanden mellan en man och en kvinna. Som en parentes kan vi 

nämna att dessa förhållanden inte utgör en del av filmernas teman. Vi har undersökt huruvida 

karaktärer får visa ömhet mot varandra, hur deras sexualitet presenteras och hur mycket tid den 

får uttryckas. På samtliga undersökningsområden finns det tydliga skillnader där 

heterosexuellas relation är kärleksfullare, mer explicit och vanligare. Exempelvis faller Anna 

och Prins Hans från Frozen pladask för varandra medan uttrycket för Oakens läggning sveper 

förbi så snabbt att den är lätt att missa. Vidare får vi vid flera tillfällen i Zootopia se Judys 

föräldrar visa ömhet dem emellan och paret Otterton ser vi kramas i sjukhussängen. Jämför vi 

dem med hur Bucky och Pronx från samma film konstant bråkar blir skillnaderna påtagliga. I 

ParaNorman kommer Mitchs sexualitet fram i slutet medan Courtney och Alvin båda får 

uttrycka intresse för motsatt kön filmen igenom. Pigeon Toady stoltserar med en bild på sin 

tjej i hans första scen i Storks och Sarah och Henry Gardener ses ligga i samma säng medan de 

homosexuella paren i filmen knappt visas upp i ett par sekunder dem emellan. Krabborna i 

Finding Dory smågnabbas och vi tolkar dem snabbt som ett par. Det kvinnliga paret i filmen 

har en så pass liten roll och stor otydlighet kring sin sexualitet att vi har svårt att förstå varför 

bloggar har uppmärksammat dem. Värt att notera är att det finns en svårighet i att jämföra stora 

och små roller eftersom de inte är jämbördiga från början. Det intressanta i denna diskussion 

är ändå att belysa vad heteropar tillåts att visa när de homosexuella knappt visas. Något som 

förstärker heteronormativitet.  
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Heteronormen ger sig även till känna när Mitch berättar om sin pojkvän. Anledningen till att 

skämtet och överraskningsmomentet fungerar är för att Courtney tillsammans med oss, 

publiken, går filmen igenom i tron om att han är heterosexuell. Filmskaparna har här lekt med 

tittaren och vänt heteronormen till sin fördel. Heteronormen kommer också fram hos bl.a. 

vargarna i Storks. Som Oswald, Blume & Marks (2005) skriver utgår heteronormen från att ett 

barn har en mamma och en pappa och att ett par består av en kvinna och en man (Oswald, 

Blume & Marks, 2005 se Allen & Mendez, 2018, s. 70). Vargarna bryter alltså mot denna norm 

när de pratar om att vara föräldrar tillsammans och visar kärleksfulla tecken mot varandra. Här 

vill vi poängtera att bara för att två samkönade, som i det här fallet manliga, karaktärer visar 

ömhet mot varandra behöver det inte betyda att de är homosexuella/queer. Detta tankemönster 

leder in i tron om att män som avviker från den traditionella könsrollen är homosexuella 

(Towbin m.fl., 2003, s. 33-34). Samtidigt spär det på heteronormativet att inte kunna erkänna 

att två män som visar ömhet mot varandra kan vara homosexuella.  

 

 

Queer coding 

 

Oswald, Blume & Marks (2005) skriver också angående heteronormativet att män förväntas 

vara maskulina och kvinnor feminina (Oswald, Blume & Marks, 2005 se Allen & Mendez, 

2018, s. 70) vilket kan ställas i relation till vår mest könsöverskridande karaktär: Benjamin 

Clawhauser. Könsroller är kulturellt rotade (Connell, 2002, s. 61) och att uppfatta någon som 

queer eller homosexuell bygger till stor del på stereotyper som är en produkt av det samhälle 

vi lever i (Towbin m.fl., 2003, s. 33-34; Connell, 2002, s. 89). När vi klassar Clawhauser som 

den som tydligast uppvisar könsbrytande mönster gör vi det med detta som bakgrund. 

Benjamin Clawhauser visar upp många feminina drag; hans ljusa röst, dramatiska sätt och den 

miljö han befinner sig i: receptionist och rosa färger på sitt skrivbord. Den rosa färgen 

återkommer också på kvinnliga karaktärers kläder i flera av våra filmer vilket ger ytterligare 

djup till att se honom som könsöverskridande. Dessa attribut tillsammans med animationens 

tradition att jobba med stereotyper (Wells, 1998, s. 188) gör att vi tolkar honom som queer.  

Clawhauser är också humoristisk vilket stämmer överens med den stereotyp som homosexuella 

män ofta tillskrivs (Levina, Waldo & Fitzgerald, 2000, s. 742).  

 

Hos våra övriga queer-karaktärer hittas inte samma tydliga queer coding, varken sjölejonen 

eller vargarna uppvisar samma femininitet som hos Clawhauser. Istället uppvisar båda par en 

aggressivitet vilket ofta tolkas som traditionellt manligt (Connell, 2002, s. 46). Vad alla 

däremot har gemensamt är att vi främst hittar deras queer coding i deras personlighet och/eller 

handlingar och inte så mycket i deras utseende. Detta skiljer sig från de queer codade skurkar 

som Towbin m.fl. (2003, s. 34) analyserat där yttre attribut står mer i fokus. Värt att notera är 

att ingen skurk i de filmer vi studerat har attribut från det motsatta könet. 
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Tydlighet 

 

För att återgå till våra homosexuella karaktärer kan vi konstatera att ett av detta arbetes centrala 

resultat är hur subtilt deras läggning visas upp. Förutom Mitch, är de alla med under en mycket 

kort tid vilket är ett av de största hindren för att hinna uttyda deras sexuella läggning. Vad 

ParaNorman gör som skiljer sig från de övriga filmerna är att karaktären uttryckligen säger att 

han har en pojkvän. Vi behöver inte gissa oss till det utan det finns en hög grad av tydlighet 

kring hans sexualitet. Däremot ger filmen inga ledtrådar om hans läggning förrän avslöjandet 

i hans sista scen och vi går genom hela filmen utan att ge hans sexualitet någon uppmärksamhet. 

Detta kan ses som att skaparna gömmer undan hans sexualitet och bara nyttjar den för komisk 

effekt när de väljer att inte visa den förrän filmens slut. Vi kan också argumentera för att han 

är så mycket mer än bara sin sexualitet och det är inte det väsentliga att visa upp. 

 

Däremot kan vi ifrågasätta om de tecken vi läser ut från våra karaktärer är tydliga nog för att 

barnpubliken kan uppfatta dem. Rönnberg menar att animerad film har gett större fokus till sin 

vuxna publik med skämt och associationer som tilltalar dem samt mer invecklade berättelser 

(2005, s. 16-17) och kanske är just de homosexuella och queer-karaktärerna till för dem. Men 

tecknen kring dessa karaktärer kräver också att mottagaren är villig att tolka och förstå dem 

(Radners & Lansers 1993, se Greenhill, 2015, s. 111-112) vilket inte är säkert att alla gör då 

flera är svåra att upptäcka. Dennis (2009, s. 751-752) menar att många av de hintar som finns 

om samkönade relationer är subtila men ändå tillräckliga för att en HBTQ-publik kan märka 

dem.  

 

 

Queerbaiting 

 

Om inte Disney hade slängt in den lilla vinkningen till Oakens familj i bastun kan vi ifrågasätta 

om karaktärens sexualitet framkommit överhuvudtaget. Den “lilla” vinkningen är egentligen 

mycket större när man tänker på att Disney har skapat fem extra karaktärer och en bastumiljö 

för att ge Oaken en familj. På så sätt kan den snabba vinkningen inte bara ses som en hälsning 

mellan karaktärerna utan också som en metaforisk vinkning till HBTQ-publiken. 

  

Vad alla korta, och otydliga, representationer av de homosexuella paren säger oss är att deras 

framställning inte är för filmernas barnpublik att se utan för den vuxne åskådaren att upptäcka. 

Detta överensstämmer med en av Dennis förklaringar om varför man hintar med 

homosexualitet i de TV-serier han studerat (2009, s. 751-752). Jämför vi med vad Towbin m.fl. 

(2003, s. 34) skriver om hur homosexualitet görs narr av är det inget vi finner i de filmer vi 

studerat. Karaktärer får lov att vara roliga, men det är inte på bekostnad av deras sexualitet. På 

så sätt kan vi trots den korta representationstiden ändå identifiera en positiv utveckling inom 

detta område. Däremot verkar den istället för att göras narr av ha gömts undan som ett “easter 

egg” för den skarpsynte att finna och producenterna kan därför beskyllas för att queerbaita sin 

publik. Tvärtemot vad Fathallah (2015, s. 419) skriver i sin definition av queerbaiting så 

förnekas eller skämtas inte relationer bort i de filmer vi tittat på. Det finns därför brister i 
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Fathallahs något förenklade förklaring av queerbaiting och därför stödjer vi Nordin när hon 

säger att termen är mer komplex vilket bl.a. beror på den tidskontext verket befinner sig i (2015, 

s. 63). Däremot har vi svårt att se att Nordins beskrivning av att queerbaiting alltid upplevs 

som något negativt (2015, s. 63) skulle passa i vårt sammanhang.  Hur våra karaktärer visas 

upp anser vi inte vara negativt eftersom de ej görs narr av för sin sexualitet och de sticker inte 

ut från de andra karaktärerna utan är “en del av gruppen”. Däremot kan själva sättet att 

inkludera dem under en kort tid och de vaga tecken kring deras sexualitet (speciellt i jämförelse 

med de heterosexuella) ses som negativt och därmed skulle man kunna dela upp queerbaiting 

i 'att' de inkluderas och 'hur' de inkluderas. Dennis menar dock att hintar om samkönade 

förhållanden kan vara en politisk strategi för att promota en bredare representation (2009, s. 

751-752) vilket i sig kan vara en positiv form av queerbaiting då det kanske är det bästa 

animationsbolagen kan göra utan att stöta bort tittare. Vi anser att en subtil inkludering är bättre 

än ingen inkludering även om det inte är tillräckligt för att nå jämlikhet.   

 

 

Olikheter 

 

Vad vi finner positivt med de karaktärer vi studerat är deras vida variation i utseende, 

personlighet och kontext de förekommer i och på så sätt visar de upp en stor mångfald. Därför 

går det inte heller att dra några slutsatser om hur en homosexuell eller queer-karaktär ser ut 

eller beter sig i animerad film. Några liknande drag går ändå att hitta, Mitch och Oaken är 

exempelvis båda muskulösa och snälla. Sjölejonen, antiloperna och vargarna kan ses som 

ganska så otrevliga, men där stannar också deras likheter. Detta innebär att homosexuella män 

inte enbart visas som roliga, sexuella och flamboyanta som Levina, Waldo & Fitzgerald (2000, 

s. 742) tidigare rapporterat. Däremot undrar vi vart kvinnorna är. Endast tre av de par som 

studerats är kvinnor och dessa är med i de kortaste scenerna.  

 

 

Svårigheter i undersökningen 

 

Eftersom film är ett medium som konstant växlar bilder blir det i samband med karaktärernas 

korta scener svårt att tolka dem. Därför behövde vi pausa filmerna och se om samtliga scener 

flera gånger. Vargarna i Storks bjuder egentligen på vad som kan ses som väldigt tydliga 

indikationer på att de kan vara queer när de håller om varandra, pratar om att vara föräldrar 

tillsammans och när den ena lägger handen på den andres men ändå missar vi dessa tecken de 

första gångerna vi ser dem. Här kan vi ifrågasätta både vår egen förmåga att uppmärksamma 

detaljer, avsändarens tydlighet och den starka heteronorm som sannolikt påverkar detta. Det 

får oss också att undra vad gemene tittare (som troligtvis inte pausar filmen) hinner uppfatta 

om vi som aktivt letar tecken och ser scener upprepade gånger har svårt att upptäcka allt det 

som visas. Även när vi får längre tid på oss att tolka karaktärer, som i fallet med Oaken och 

Mitch, ges deras läggning uttryck för under en kort tid vilket gör även dem svårtolkade. Detta 

problem väcker frågan om hur många potentiella homosexuella och queer-karaktärer som gått 

oss förbi.  
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Det finns också flera tillfällen då vi ifrågasatt hur vi hade tittat på filmerna om vi inte hade 

analyserat dem. Exempelvis hade vi troligen inte inkluderat sjölejonen från Finding Dory 

eftersom deras sexuella läggningar var svåra att avgöra och därför också lätta att missa. Snarare 

hade vi enbart sett dem som kompisar. Men genom att titta på tecken som talar för en eventuell 

romans istället för att utgå ifrån karaktärernas kön har vår undersökning utmanat 

heteronormativet. Vårt sätt att aktivt leta efter och identifiera både tydliga och potentiella 

karaktärer ledde också till att vi fann fler karaktärer än vad vi inledningsvis ämnat studera.  

 

 

Avslutande ord 

  

Vår undersökning har syftat till att ge en uppdaterad bild av hur representationen av 

homosexuella och queer-karaktärer ser ut i amerikansk animerad mainstream-film. Värt att 

notera är att ingen av de filmer vi studerat har haft heterosexuell kärlek som tema, utom 

möjligtvis Frozen. Däremot är den heterosexuella kärleken tydligare i sitt sätt att presenteras. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i de filmer vi undersökt har homosexuella, och hintar 

till homosexualitet varit med i bakgrunden. Heteronormen kan på så sätt ses som dominant. 

Mitch är den som i sin biroll fått längst representationstid men hans sexualitet var aldrig i fokus. 

Bristen av tydlighet skulle kunna beskrivas som queerbaiting. Däremot anser vi inte att 

queerbaiting alltid måste ses som något dåligt. Vi har funnit nyanserad queer coding i våra 

utvalda filmer och de karaktärer vi studerat skiljer sig åt i utseende och beteende.  

 

Med utgångspunkt i twittertrenden #GiveElsaAGirlfriend:s syfte att få se ett bredare spektra 

av sexualiteter i animerad långfilm, är den representation vi analyserat inte tillräcklig. Genom 

att titta på filmerna från ett icke-heteronormativt perspektiv fann vi visserligen fler HBTQ-

karaktärer än vad vi först räknat med. Dock är tiden de får vara med i filmerna oansenlig. Dessa 

filmer utesluter därför en stor grupp människor från att bli rättvist inkluderade i den del av 

populärkulturen som den amerikanska mainstream-animationen företräder. Även om dagens 

representation är otillräcklig och undermålig i amerikansk mainstream-animation är vi 

hoppfulla om att vi en dag ska få se en prinsessa med en flickvän. 

 

 

5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

 

I detta arbete har vi genom en induktiv innehållsanalys tittat på hur homosexuella och queer-

karaktärer representeras i animerad film. Vi har bl.a. konstaterat att de förekommer i små roller 

och tydligheten kring deras sexualitet är diffus.  

 

Vad vi inte tittat på är varför det ser ut på detta sätt och därför skulle en intentionsanalys, 

avsändarens syfte, vara intressant att genomföra för att ta reda på filmskaparnas avsikt med 

karaktärerna. En sådan analys kan också undersöka produktionsbolagens roll i representationen 

av homosexuella och queer-karaktärer. Mitch är t.ex. den enda av de talroller vi sett som tydligt 
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får uttrycka sin sexualitet och han är skapad av Laika, det minsta av de fyra bolag som 

producerat vår empiri.  

 

Eftersom tydligheten kring våra karaktärer är en stor fråga hade en receptionsanalys varit 

intressant att genomföra för att ta reda på den faktiske mottagarens uppfattning och vilka 

samhällsgrupper som främst kan identifiera karaktärernas tecken och ledtrådar.  

 

Ett annat ämne för vidare studier vore att ta reda på varför homosexuella och queer-kvinnor 

inte ges större utrymme.  
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