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Abstract 
 
This study aims to examine how and what Disney communicate to their target audience, by 
analyzing the four animated feature films Peter Pan (1953), The Lion King (1994), Pocahontas 
(1995), and Princess and the Frog (2009). The animated movies have been analyzed through a 
qualitative method to get a better understanding of how Disney portray their male antagonists 
through queer coding. Through semiotics, and Peter Dahlgren’s approach to analyzing media 
texts, we have gained a deeper understanding of what Disney is communicating. The study 
shows that there are many obvious cases of queer coding because of the stereotypically feminine 
way that the male villains are portrayed. The villains show signs of this femininity through 
everything from facial features to bodily movements. Through this detailed analysis it has come 
to our attention, that there is no doubt that the villains are being portrayed in a much more 
feminine way in comparison to the remaining characters in the movies. 
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EXAMENSARBETE 
 

De formade ögonbrynens ilska  
– Queer coding inom Disney 

Alma Hjertén 
Betsy Alva Soplin 

 

Sammanfattning 
 
Den här studien syftar till att undersöka hur och vad Disney kommunicerar genom de fyra 
animerade filmerna Peter Pan (1953), Lejonkungen (1994), Pocahontas (1995) och Prinsessan 
och grodan (2009). Målet har varit att få en djupare förståelse för hur Disney porträtterar sina 
manliga antagonister utifrån queer coding.  I den här studien analyserades filmerna genom en 
kvalitativ och semiotisk textanalys med hjälp av Peter Dahlgrens metod för att analysera 
medietexter. Studien visar att det förekommer flera antydningar till queer coding, nämligen 
stereotypiska porträtteringar av genuskonstruktioner, hos de manliga skurkarna. Vi har 
analyserat att de signalerar stereotypisk femininitet genom allt från ansiktsdrag till 
rörelsemönster. Att de manliga antagonisterna porträtteras med tydligt feminina drag, särskilt i 
jämförelse med övriga karaktärer inom filmerna, är uppenbart.  
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Förord 
 
Uppsatsen har skrivits av Alma Hjertén och Betsy Alva Soplin genom en likvärdig uppdelning 
av arbetet. 
 
Då Disneys filmer alltid har spelat en stor roll i bådas liv kändes det uppenbart att fördjupa oss 
inom dess värld på något vis. Ett hjärtligt tack riktas till Walt Disney Pictures som under vår 
uppväxt gett oss så många roliga äventyr att följa och som dessutom givit oss chansen att arbeta 
med dem under vuxen ålder.  
 
Framförallt vill vi tacka vår handledare Birgitte Christiansen som stöttat och givit oss en 
värdefull vägledning genom hela processen. Dessutom vill vi tacka våra klasskompisar och 
Margareta Borg som under förberedande seminarier hjälpt oss att finna vår slutliga inriktning. 
 

“Keep moving forward.” 
- Walt Disney  
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras de ämnen som studien undersöker, följt av en kort bakgrund till 
dessa. Slutligen presenteras studiens syfte och problemformulering. 
 
 
Walt Disneys filmer har under många år underhållit och inspirerat barn, tonåringar och vuxna 
med dess magiska värld. Sedan den första långfilmen Snövit (1937) släpptes, har företaget 
expanderat enormt. Disney har lyckats skapa en rad med ikoniska karaktärer i deras animerade 
filmer som främst barn ser upp till, men som också är en del av populärkulturen och den breda 
massan (Wells, 1998, s. 7).  
 
Animation betyder “att ge liv till” och har ursprung från det latinska ordet anima, som betyder 
själ (Kerlow, 2009, s. 295). Konstformen har en tradition av att arbeta med överdrivna former 
och uttryck för att nå en komisk effekt. På grund av detta används tecken inom animationer som 
kan uppfattas vara stereotypiska när det kommer till exempelvis representationen av etnicitet 
eller manligt och kvinnligt (Wells, 1998, s. 188). Med tanke på detta har forskare  analyserat, 
temaindelat och kategoriserat de genuskonstruktioner som har funnits och som finns än idag. I 
takt med att samhället utvecklas genom tiden, gör populärkulturen likaså - oftast. Genom 
intresseväckande studier och jämförande analyser har man iakttagit kontraster och likheter 
mellan Disneys olika karaktärer; vad de kommunicerar och det bakomliggande av dessa 
konstateranden. 
 
Forskare har diskuterat och tagit fram statistik kring den könsstereotypiska porträtteringen av 
kvinnliga karaktärer inom animerad film. Disney är inget undantag. Genom till exempel ett 
flertal studier kring deras kvinnliga karaktärer har man kommit fram till att det förekommer 
stereotypiska porträtteringar även här. Towbin m.fl. (2008) utförde en studie av 26 utvalda 
Disneyfilmer och kom fram till att kvinnorna, jämfört med männen, bland annat porträtteras 
som svaga, passiva och omhändertagande. Kvinnornas syfte i Disneys filmer är med största 
sannolikhet kopplat till deras utseende och de har sällan ett arbete utanför hemmet. Animation 
är baserad på bilder som inte är hämtade från den verkliga världen (Kerlow, 2009, s. 295). Trots 
att forskarna har i åtanke att animationer inte porträtterar helt realistiska karaktärer har de i 
dessa studier upptäckt att den könsporträttering som förekommer är problematisk inom Disneys 
filmer. Detta leder därför till ett ökat intresse av att även undersöka hur männen porträtteras. På 
samma vis som att publiken ser på protagonisterna som förebilder av hur man ska vara, får de 
också förståelse via antagonisterna om hur man inte ska vara (Gökçearslan, 2010). Med en 
analys av dessa manliga antagonister får man således en djupare förståelse för hur män 
porträtteras utifrån queer coding. 
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1.1 Bakgrund 
Queerteori har sedan början av 1990-talet diskuterat och ifrågasatt det normala gentemot det 
onormala inom olika sammanhang. Begreppet är brett och i denna studie behandlas samt 
diskuteras främst det sätt som queerness denormaliserar heteronormen inom Disneys animerade 
filmer genom stereotyper, sociala genuskonstruktioner och den narrativa dynamiken.  
 
När det kommer till ämnen som fokuserar på genusperspektiv inom film, talar man om vikten 
av det yttre hos karaktärerna och hur dessa egenskaper kommer till att påverka åskådarens 
uppfattning. “The villain as sissy” är ett begrepp som används av Li-Vollmer och LaPointe 
(2003) i deras studie, för att beskriva det nyare fenomenet inom animerade barnfilmer, där de 
manliga skurkarna har upptäckts vara porträtterade med allt mer feminina drag. Dessa skurkar 
besitter beteenden, fysiska egenskaper och ett verbalt manér som gick att finna hos de klassiska 
kvinnliga skurkarna från förr. Forskare menar att dessa porträtteringar av feminina och 
emotionellt svaga skurkar ger målgruppen, vars majoritet är barn, en negativ uppfattning av att 
vara en feminin man (Li-Vollmer & LaPointe, 2003, s. 105). Genom att söka efter de drag som 
associeras med en villain-as-sissy, genom en form av queer coding, kan vi få en fördjupad 
förståelse för porträtteringen av de manliga antagonisterna. 
 
Denna kodning uppnås genom tillämpning av semiotisk analys, där man gör tolkningar av 
tecken och dess betydelse. Semiotiken används som redskap inom studien för att behandla de 
stereotypiska könsroller och genusrelaterade aspekterna som förekommer inom Disneys 
animerade filmer. 
 
Inom genusforskningen har man sedan 1980-talet skiljt på genus och kön, där genus syftar på 
det sociala könet och kön syftar på det biologiska könet. Studier har sedan behandlat hur män 
och kvinnor inte enbart är “naturligt” olika, genom att jämföra könsrelaterade normer inom 
olika kulturer och tidsepoker (Holmes, 2007). Dessa normer leder till stereotyper, d.v.s. 
förutfattade meningar kring beteenden hos individer som tillhör en specifik grupp, som i detta 
fall tillämpas på en individs biologiska kön (Ellemers, 2017). Dessa individer befinner sig i 
filmernas narrativa kontext och beter sig därför utefter denna. Det narrativa syftar på filmens 
berättarstruktur, som enligt Vladimir Propp (1968) kan delas upp i de sex olika kategorierna; 
inledning, komplikation, förflyttning, strid, återvändo och igenkänning. 
 
Eftersom existerande studier till största del behandlar jämförelser mellan män och kvinnor, 
enbart analyserar kvinnor eller till största del studerar protagonisterna, har de manliga 
antagonisterna inte fått stort fokus. Trots att tre av de fyra filmerna som analyseras i denna 
studie ingår i Towbin m.fl. analys, och två av fyra ingår i Li-Vollmer och LaPointes analys, så 
bidrar vi med en närmare analys av dess karaktärer. Inom tidigare studier behandlas 
karaktärerna ur bredare perspektiv, i förhållande till exempelvis homosexualitet, och går sällan 
in i detalj av respektive antagonist. Denna studie bidrar därför med en mer djupgående 
uppfattning av det queer kodande som uppstår inom fyra av Disneys animationer. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

1.2.1 Syfte 

Med tanke på att tidigare studier till största del har behandlat hur kvinnor representeras i 
Disneys animerade filmer, är det av intresse att fördjupa sig i hur män porträtteras. Detta är 
viktigt med tanke på den bild som publiken får av vad män bör eller inte bör göra samt vara 
eller inte vara (Gökçearslan, 2010). Genom att besvara punkterna i problemformuleringen, med 
hjälp av en kvalitativ och semiotisk textanalys, hoppas vi bidra till fortsatt forskning och arbete 
kring animerad film. Vi hoppas att studien kan bidra till medvetenhet om användning av 
stereotyper. 
 
1.2.2 Problemformulering 

För att kunna uppfylla det syfte som anges skall vi i uppsatsen: 
 

• Skapa en fördjupad förståelse för hur och vad Disney kommunicerar genom 
porträtteringen av de manliga skurkarna utifrån queer coding. 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar enbart på manliga antagonister och därför har urvalet för filmerna med 
kvinnliga antagonister valts bort. De analyserade filmerna ska inte komma till att jämföras 
baseras på det år som respektive film blivit producerad, då studien inte fokuserar på historisk 
inverkan. Vi har valt att enbart analysera fyra filmer för att få en så djupgående analys som 
möjligt. Slutligen har vi valt att avgränsa oss från att analysera faktorer såsom filmernas resurser 
och ekonomiska framgång. 
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2 Teori och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras relevant teori och tidigare forskning som ligger till grund för 
analysarbetet. Här beskrivs de teoretiska utgångspunkterna inom queerteori, könsroller, 
semiotik och narratologi. 
 
 

2.1 Queerteori 
Queerteori dök upp bland teoretiker på 1990-talet då diskussion och frågesättning av det 
normala gentemot det onormala ökade bland teoretiker, vilket ledde till studier som behandlade 
och utvecklade teorier kring queerteori (Watson, 2005). Termen queer är bred och innefattar 
olika föreställningar om det som inte anses vara “normalt”. Queerteori består bland annat av 
begrepp som berör genus och sexualitet, ur både övergripande och specifika perspektiv, hos 
individer och inom större sammanhang. Michael Warner (1993) diskuterar hur queerness 
denormaliserar heterosexualitet och påverkar de könsnormer som har konstruerats av samhället. 
Queerteori inom medier är relevant eftersom det förekommer stereotypiska porträtteringar av 
skillnaderna mellan det normala och det avvikande, det goda och det onda. 
 
2.1.1 Genus 

Begreppet genus, eller socialt kön, introducerades för svenska forskare kring 1980-talet, då det 
föreslogs att man skulle använda begreppet i de sammanhang där man tidigare hade använt 
begreppet kön (Liinason, 2008). Fram till denna tidpunkt innefattade kön både biologiskt- och 
socialt kön, men kom sedan till att medvetet delas upp i två olika termer (ibid.). Genus ansågs 
nu vara ett komplext fenomen som först gick att förstå genom att etablera dessa skillnader 
mellan det biologiska och det sociala.  
 
Man ville sedan undersöka hur och varför män och kvinnor inte enbart var “naturligt” olika, 
och gjorde detta genom att jämföra könsrelaterade uppfattningar inom olika kulturer samt 
genom olika tidsepoker (Holmes 2007, s. 172). En fattig, äldre kvinna i Kina som är van vid att 
bära på tunga laster är till exempel med största sannolikhet, fysiskt starkare än en ung man i 
USA som spenderar dagarna framför datorn (ibid.). De förväntningar och handlingsutrymmen 
som är kopplade till respektive biologiskt kön är därför beroende av den kulturella kontext 
vilken individen infinner sig. Ellemers (2017, s. 280) beskriver en sådan situation i Gender 
Stereotypes. Hon berättar om en kvinnlig konsult som hade god arbetsmoral, men som inte fick 
rollen som delägare då hon varken klädde sig, betedde sig eller sminkade sig tillräckligt 
feminint. Förväntningar, och misslyckandet av att fullfölja dessa, resulterar i konsekvenser. 
 
Kontexten, vilket i denna studie är västerländsk film, bör därför analyseras med detta i åtanke. 
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2.1.2 Normativitet 

De flesta kulturer baseras på en heteronormativ könsordning där individer är klassade som män 
eller kvinnor och förväntas agera därefter (Holmes, 2007, s. 21). Denna könsordning kräver att 
man som individ tydligt visar om man är man eller kvinna, till följd av aspekter som exempelvis 
personlighet eller sexualitet. Martin (2009) utförde en analys av den statistik som togs fram, då 
man undersökte huruvida 600 amerikanska mammor normaliserade heterosexualitet hos sina 
barn, i åldrarna 3 till 6 år. Sedan kunde det konstateras att majoriteten av mammorna från första 
början uppfostrade ur ett genuskonstruerat och heteronormativt perspektiv. Därigenom gav de 
barnen information om hur män och kvinnor bör förhålla sig till varandra. Majoriteten av 
mammorna antog att deras barn var heterosexuella och diskussioner kring homosexuella män 
och kvinnor brukade inte förekomma.  
 
De flesta av kvinnorna hade en konservativ, protestantisk bakgrund vilket återigen bevisar 
vikten av den kontext där individerna befinner sig. Religionen, vad uppehålls i en västerländsk 
kontext, jobbar för att förhindra homosexualitet. Heteronormen påverkas således av denna 
kontext och bestämmer hur maskulint och feminint de olika könen bör bete sig. Martin betonar 
att heteronormativitet är lika problematiskt som homofobi och heterosexism, i synnerhet med 
tanke på att majoriteten av de relationer som förekommer inom medier uppmuntrar 
heteronormativitet (ibid.). 
 
2.2 Könsroller och stereotyper 
Stereotyper är förutfattade meningar av beteenden hos individer som ingår i en särskild grupp. 
De olika grupperna kan röra yrken, kön, etnicitet, religion och intressen. Stereotyper är inte 
statiska och kan därför skifta beroende på den kontext där stereotypen förekommer. Olika 
situationer och grupper som jämförs kan avgöra relevansen i varje fördom (Ellemers, 2017). 
För de stereotyper som berör kön, finns det inte samma form av beroende till sammanhanget 
som det skulle göra om vi talade om etnicitet, eller gjorde en jämförelse av egenskaper hos 
specifika yrken.  Eftersom kön än idag anses vara en binär kategorisering - d.v.s. den 
traditionella synen som menar att kön enbart syftar på att det finns två olika; man och kvinna - 
blir det att människan gör en jämförelse av vad som är manligt och kvinnligt oberoende på 
situation (ibid.). Detta sker eftersom kön är en av de yttre faktorer inom perception som 
människan först lägger märke till (ibid.). 
 
Stereotypiska könsroller är en generalisering av skillnaden på manligt och kvinnligt beteende 
och intresse. Dessa stereotyper definieras inte enbart utifrån kroppens biologiska utseende och 
funktion, utan de har uppstått utifrån kulturella aspekter, sociala sammanhang och uppfostran 
(Bloomfield, 2015; Ellemers, 2017). I dagens samhälle är den stereotypiska kvinnan ämnad till 
att vara omhändertagande, tröstande och bra på att laga mat. Männen är ämnade till att vara 
aggressiva, bestämda och den som förser familjen ekonomiskt (Bloomfield, 2015). Studier har 
däremot idag funnit biologiska bevis som visar på en mer jämlik fördelning av egenskaper hos 
könsrollerna (Ellemers, 2017). Trots den biologiska studien har andra experimentella studier 
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visat att generaliseringen är bestående. En man eller kvinnas förmågor bedöms utefter de inlärda 
könsroller som formats ur sociala strukturer (ibid.).  
 
Egenskaper såsom tonläget på rösten hos en man eller en kvinna är också betydelsefullt när det 
gäller stereotyper. Genomsnittligt har kvinnor ett högre tonfall än män, men när det gäller 
ledarskap föredras det att den överordnade har ett lägre tonfall. En studie utfördes bland 800 
chefer inom offentliga bolag där det gjordes en jämförelse på chefernas röster, både manliga 
och kvinnliga (Ellemers, 2017). Det visade sig att de chefer som hade ett lägre tonläge också 
ledde större företag, tjänade mer och höll sin arbetsposition under längre tid. För kvinnorna var 
det mer krävande att hålla en låg ton i jämförelse med männen. 
 
Ellemers (2017) skriver ytterligare att porträtteringar av män och kvinnor i media har en stor 
påverkan och inflytelse hos oss som individer då internet, reklam, TV, film och serier allt som 
oftast förstärker de stereotyper som finns idag. 
 
Towbin m.fl. (2008) utförde en studie av 26 utvalda Disneyfilmer där de kategoriserade 
karaktärer i förhållande till kön, etnicitet, ålder samt sexuell läggning. Det dem fann var att 
stereotyper av dessa kategoriseringar var ett kvarstående inslag sedan den allra första 
långfilmen släpptes, nämligen Snövit år 1937.  
 
Inom porträtteringen av de manliga karaktärerna kom de fram till fem olika punkter: 
 

• Männen använder alltid ett fysiskt tillvägagångssätt för att uttrycka sina känslor. 
• Männen har ingen kontroll över deras sexualitet. 
• Männen är naturligt starka och hjältemodiga. 
• Männen har jobb som inte är relaterade till hushållet. 
• Överviktiga män har negativa karaktärsdrag. 

 
På den första punkten fick de genom sin analys en förståelse för att det handlade om att antingen 
visa känslorna fysiskt eller att helt och hållet hejda dem. De upptäckte även en frånvaro av 
homosexuella karaktärer, men att en del könsöverträdelser (se avsnitt 2.3) förekom åtminstone 
utifrån ett västerländskt perspektiv (ibid., s.28–34). Studiens resultat visade att Disney 
porträtterar minoriteter antingen negativt, marginaliserat eller exkluderande. Problematiken 
som återfunnits i denna studie är en viktig punkt till varför det är av betydelse att utföra analysen 
på skurkar. 
 
2.3 Gender performance och könsöverträdelse 
För att forskare ska kunna analysera porträtteringar av genus och dess normativitet krävs det att 
de ser genus som en social konstruktion. West och Zimmerman (1987, s. 129) beskriver att alla 
individer kan bedömas utefter deras förmåga att “göra” genus i förhållande till den normativa 
föreställning om vad som är manligt respektive kvinnligt. Manlighet och kvinnlighet ses som 
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prototyper av de vanligaste handlingarna, vilka gör att man inom sociala sammanhang lättare 
kan tolka andra individer. De sociala konstruktionerna som uppstår inom samhällen är så starka 
att man automatiskt formas till att framträda feminint eller maskulint (Holmes 2007, s. 40). 
 
Inom alla situationer sker därför någon form av gender performance där individens kvinnlighet 
eller manlighet går att bedöma utifrån deras gärningar. Judith Butler (1990) diskuterar i hennes 
bok, Gender trouble: Feminism and the subversion of identity, hur genuskonstruktioner 
presenteras i förhållande till heteronormen. Hon menar att dessa konstruktioner egentligen 
endast är ett framträdande i stunden - inte en definition av vem individen är. Vi deltar i 
konstruktionen av genus, samtidigt som den “görs” mot oss som individer i ett genuskonstruerat 
samhälle. Den “görs” mot oss på så vis att vi påverkas i takt med att det sociala samhället 
utvecklas (Kennelly, Merz & Lorber, 2001). Gender performance inom medier, som en del av 
det sociala samhället, spelar därför en lika stor roll när det kommer till utvecklingen av sociala 
genuskonstruktioner.  
 
Med tanke på att en individ bedöms utefter deras manliga respektive kvinnliga handlingar leder 
detta till ytterligare slutsatser kring individen beroende på de normer som är socialt kopplade 
till handlingarna. Överträdelser eller avvikelser av dessa normativa förväntningar bidrar därför 
till frågor utöver individens genus, såsom deras kompetens, sociala acceptans och moral. Gross 
& Woods (1999) förklarar att avvikelser spelar en viktig roll med tanke på att de uppstår för att 
definiera vad som inte är en avvikelse. Samhället kan på sätt och vis inte avgöra om en individ 
eller dess handling är god utan att erbjuda ett kontrasterande exempel av ondska. Samhället är 
därför de som definierar och sätter stämpel på det onormala delvis för att det står i kontrast till 
det som anses vara normalt i stunden. 
 
2.4 Semiotik 
Semiotik är en teori som berör tecken och dess betydelse. Dessa tecken kan bestå av bilder, ord, 
gester, objekt och ljud (Chandler, 2001, s. 2). Semiotikens historia började bland annat hos 
filosofen Charles Sanders Peirce. Han hävdade att semiotiken bestod av en trestegsmodell och 
denna i form av en representamen, en interpretent och ett objekt. Representamen är antingen 
det talade, skrivna eller den materiella formen av ett tecken. Interpretent innebär den tolkning 
som görs av tecknet samt att objektet är dess innebörd (ibid., s. 32). Förslagsvis skulle ett rött 
trafikljus vara representamen, bilar som stannar är objektet och impulsen av att en bil ska stanna 
vid rött ljus är interpretenten. 
 
Inom semiotiken ingår det ett antal grundbegrepp där två av dessa består av denotation och 
konnotation. Begreppen förklarar relationen mellan en signifier och dess signified; som 
analytiskt sett kan ha ytterligare varsin betydelse.  
 
Denotationen står för det som går att se och beskriva oberoende på vem tolkaren är, det ska 
alltså inte spela någon roll vad tolkaren har för bakgrund (ibid., s. 140). I analysen innebär detta 
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en förklaring på det som har skådats, i form av en scen eller porträttering av karaktär, utan ens 
egen personliga åsikt i förklaringen. Exempelvis bör en bild på två personer beskrivas som just 
det, givetvis bör kläder och ytterligare detaljer i bilden återfås i beskrivningen. Det som däremot 
inte får göras i en denotation är att påbörja en tolkning, i det avseende att beskrivningen 
utvecklas till en tolkning huruvida de två människorna är ett par, vänner eller om de kanske är 
familj. Om så är fallet, går analysen istället över till att vara en konnotation. 
 
Konnotationen är den tolkning vi kan göra av det vi ser. Detta begrepp är mer anknutet till det 
sociokulturella och personliga associationer som finns hos tolkaren. En konnotation kan därför 
särskiljas beroende på vem det är som tolkar (ibid.).  Om samma bild utifrån det förra exemplet 
skulle analyseras konnotativt hade det kunnat spekuleras om vilken situation personerna 
befinner sig i, hur kemin mellan de två uppfattas genom iakttagelse av deras kroppsspråk, osv. 
 
Fiske klargör i boken Kommunikationsteorier (1990, s.126) att terminologin för metafor lyder; 
vehicle (förmedlare) som står för vad som är känt och tenor (innebörd) som står för vad som är 
främmande. En metafor bortser alltså från bokstavliga eller denotativa liknelser, däremot 
fungerar den via ett samspel av skillnader och likheter (ibid.). Metaforen behöver inte alltid 
vara textuell, den kan också vara visuell. Inom film skulle det kunna handla om kompositionen 
av två olika klipp som visar på ett underförstått samband (Chandler, 2001, s. 128). Meningen 
“du är en klippa” är ett klassiskt exempel på en textuell metafor, där klippan står som 
förmedlaren och personen som blir kallad klippa är innebörden. Kunskapen om att klippan är 
stabil och stark är redan känt för uttrycket, men att just den personen besitter dessa egenskaper 
är, för den som läser, okänt. Genom metaforen har vi således fått en förklaring på personens 
egenskaper. 
 
Metonymi baseras på att en del representerar helheten (Chandler, 2001, s. 130). Exempelvis kan 
närliggande objekt såsom en gul taxibil vara ett tecken på New York. Som tolkare ska du alltså 
inte behöva se hela staden, det räcker med att se taxibilen för att direkt kunna förknippa dina 
tankar dit.   
 
Myter är det som uppstår vid en kombination av denotation och konnotation. Inom semiotiken 
kan en myt, som i vardagligt språk innebär något som är påhittat, tänkas som en förlängning av 
metaforen snarare än något som är falskt (Chandler, 2001, s.145). Semiotikern Barthes, 
grundare till uttrycket, menar att myter är en skildring av verkligheten där kulturen ligger till 
grund av dess betydelse (Fiske, 2001, s.121).  
 
Dessa semiotiska tecken går att finna inom bland annat karaktärers utseende, rörelser och 
handlingar inom animerad film. 
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2.5 Narratologi 
Narratologi handlar om konsten att berätta och inom detta ämne har det tillkommit flertalet 
teorier. En av de första var Vladimir Propp som analyserade ryska sagor, vilka är uppbyggda 
av ren fiktion, detsamma gäller för vårt urval av filmer som kanske även kan ses som dagens 
moderna sagor. Animeringen gör karaktärerna mer livliga, men enligt Propp utvecklas inte 
karaktärerna, utan förhåller sig till dess stereotyper som måste upprätthålla sina funktioner 
(Jivanyan, 2006). Jivanyan (ibid) menar att animerade filmer har ärvt enkelheten från Propps 
funktioner och med tanke på Propps funktioners livslängd, är det av intresse att analysera 
huruvida “dagens sagor” stämmer överens med tidigare teorier. 
 
I Vladimir Propps (1968) analys av ryska sagor, kom han fram till att sagorna gemensamt hade 
31 olika funktioner som byggde upp ett narrativ. Dessa funktioner innebär de handlingar som 
karaktärerna utför under berättelsens gång. Funktionerna är uppdelade i sex olika kategorier; 
inledning, komplikation, förflyttning, kampen, återvändo och igenkänning. Inom dessa 
kategorier ingår specifika händelser, nedan följer listan (ibid., s. 26–65): 
 

INLEDNING 
1. Frånvaro En av familjemedlemmarna lämnar hemmet. 
2. Förbud Hjälten får ett förbud - skurken träder fram. 
3. Överträdelse Förbudet överträds. 
4. Spaning Skurken försöker spana. 
5. Framförande Skurken får information om offret. 
6. Bedrägeri Skurken försöker lura eller ta över offrets 
  tillhörigheter. 
7. Delaktighet Offret blir lurad och hjälper ofrivilligt hens fiende. 
 
KOMPLIKATION 
8. Skurkaktighet Skurken skadar en familjemedlem. 
9. Brist En familjemedlem saknar eller har begär något. 
10. Förlikning Olyckan eller saknaden har meddelats; hjälten sänds efter. 
 
FÖRFLYTTNING 
11. Avresa Hjälten lämnar hemmet. 
12. Givarens 1a funktion Hjälten testas, förhörs, attackeras vilket leder till en 
  magisk agent eller hjälpare. 
13. Hjältens reaktion Hjälten reagerar till den magiska agenten eller hjälparen. 
14. Mottagande av agent Hjälten använder den magiska agenten. 
15. Förändring i rummet Hjälten är förflyttad, överlämnad eller led till platsen för  
  sökandet. 
 
STRID 
16. Strid Hjälten och skurken hamnar i direkt strid. 
17. Märkning Hjälten blir märkt. 
18. Seger Skurken är besegrad. 
19. Undanröjning Den inledande olyckan eller saknaden undanröjs. 
 
ÅTERVÄNDO 
20. Återvändo Hjälten återvänder. 



De formade ögonbrynens ilska  

– Queer coding inom Disneys porträttering av manliga skurkar 

 

 10 

21. Förföljelse Hjälten är förföljd. 
22. Räddning Hjälten blir räddad. 
23. Oigenkänd återvändo Hjälten kommer hem utan att kännas igen. 
24. Ogrundade krav En falsk hjälte framför ogrundade krav. 
25. Svår uppgift Hjälten ställs inför en svår uppgift. 
26. Lösning Uppgiften är löst. 
 
IGENKÄNNING 
27. Igenkänning Hjälten är igenkänd. 
28. Avslöjande Den falska hjälten eller skurken är avslöjad. 
29. Omgestaltning Hjälten får ett nytt utseende. 
30. Bestraffning Skurken blir bestraffad. 
31. Bröllop Hjälten gifter sig och tar över tronen. 

 
De funktioner, de fetstilta, som vi kommer att belysa under denna studie är dem som berör 
skurkens påstådda handlingar. Det är relevant att se hur Disney valt att framställa sina skurkars 
handlingar och därmed få en förståelse av dessa ur ett narrativt perspektiv. 
 
Propp belyste även att det förekom ett visst antal karaktärer i varje saga oberoende av 
handlingen. Dessa karaktärer består av skurken, givaren, hjälparen, prinsessan, avsändaren, 
hjälten och den falske hjälten (ibid., s. 79–80). Enligt Propps teorier är det skurken som 
genererar berättelsens komplikation. Den falske hjälten är den som under historiens gång 
framstått som god men som sedan blir påkommen, dennes onda handling kommer upp till ytan. 
Skurken skulle också kunna inneha rollen som den falske hjälten (ibid.). Vad gäller denna studie 
är naturligtvis skurken den viktigaste av dem alla och skurkarna från de utvalda filmerna 
kommer att jämföras med Propps teorier. 
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3 Metod och material 
I metodkapitlet presenteras arbetets upplägg och de tillvägagångssätt som används. Här 
beskrivs grundligt de analysmetoder, urval- och insamlingsmetoder samt forskningsmetoder 
som har tillämpats för att besvara problemformuleringen. Här behandlas vårt förhållningssätt 
till studien och hur vi bör beakta detta. Avslutningsvis presenteras sammanfattningen av 
materialet. 
 
 

3.1 Metod 
En textanalys syftar på olika former av texter som forskarens studie kan baseras på exempelvis 
tidskrifter, dagböcker, internet, musik eller medier. Analys av medietexter introducerades som 
en metod under 1920-talet i takt med att fler filmer började produceras. Man ansåg att den 
information som kommunicerades genom film, och liknande medier, ökade hastigt i takt med 
produktionerna och skulle därför förtjäna en närmare analys (Macnamara, 2005, s. 1). 
Medietexter är i grunden noggrant ihopsatta “konstruktioner” som representerar fakta eller 
fiktiva representationer av något (Dahlgren, 2000, s. 76). Som forskare “dekonstruerar” man 
dessa olika aspekter och dimensioner för att försöka förstå hur, och varför, de är komponerade 
på detta vis (ibid.). Fördelen med forskning som är baserad på medietexter är därför att de bland 
annat innehåller mycket information och de är en källa som kan kontrolleras av andra 
(Denscombe, 2009).  
 
Den här uppsatsen analyserar Disneys fyra filmer Peter Pan (1953), Lejonkungen (1994), 
Pocahontas (1995), och Prinsessan och grodan (2009) genom en kvalitativ näranalys där 
filmerna fungerar som medietexter. Analysen fokuserar på de semiotiska, stereotypiska och 
genusrelaterade aspekter som formar de manliga skurkarna i medietexterna och vilka 
intentioner dessa bidrar med. Att analysera dessa aspekter inom medietexterna ger en fördjupad 
förståelse för de budskap som framförs via respektive text, och förtydligar eventuell 
problematik som detta kan leda till. 
 
3.1.1 Urval och insamlingsmetod 

Om man som forskare vill säkerställa att ett visst antal egenskaper och enheter ska komma med 
i studien kan man dra nytta av ett stratifierat urval. Genom tillräcklig förkunskap kring 
populationen, vilket i detta fallet är filmerna, kan man skapa strator vilka innefattar de 
egenskaper man vill ska representeras (Pingel, 2015). Dessa strator kan representera en specifik 
egenskap, kön eller religion. I vårt fall bestod det av antagonister av det manliga könet som vi 
ansåg besitta queerkvalitéer. Utifrån de 31 filmer var det tolv stycken som vi tyckte utmärkte 
sig ur ett queerperspektiv. Vi tittade sedan igenom dessa filmer för att slutligen kunna välja ut 
fyra stycken, efter en rad upptäckter som trädde fram under tittandes gång. Det slutliga urvalet 
baserades på resultaten av tidigare etapper i undersökningen, alltså det vi hade sett i filmerna, 
där man under processens gång upptäcker egenskaper som riktar forskaren i en viss riktning 
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(Denscombe 2009, s. 52). Jämfört med en kvantitativ forskning gynnas kvalitativ forskning av 
en urvalsmetod som baseras på ett sekventiellt upptäckande av enheter, d.v.s. där speciella 
enheter inkluderas (Denscombe 2009, s. 54).  
 
Resultatet av denna urvalsprocess blev följande filmer: 
 

• Peter Pan med Captain Hook (1953) 
• The Lion King med Scar (1994) 
• Pocahontas med John Ratcliffe (1995) 
• The Princess and the Frog med Dr. Facilier (2009) 

 
* 

 
Analysen inleddes med en pilotstudie av en utav de fyra filmerna. Vi är medvetna om att vi inte 
kan dra alldeles för långtgående slutsatser utifrån enbart fyra filmer, men det kan bidra med 
tillräckligt spännande slutsatser till framtida forskning. 
 
Vi tog anteckningar under filmens gång, för att få en förståelse för de teorier och begrepp som 
skulle komma till att vara relevanta under den kommande textanalysen. För att få fram ett 
precist analysschema, fungerade pilotstudien på så vis att den markerade det väsentliga och 
mest relevanta teman inom textanalysen. En sådan pilotstudie ska slutligen få teman i schemat 
att begränsa sig till det allra viktigaste och mest relevanta. Att se tillbaka på tidigare 
undersökningar ger dessutom en idé om vilka inslag i analysen som bör stå i fokus (Denscombe, 
2009, s. 275). Analysschemat för den semiotiska analysen av materialet baserades slutligen på 
resultaten från pilotstudien, kombinerat med de slutsatser som hade dragits inom liknande 
vetenskapliga textanalyser. 
 
Genom sammanställningen av anteckningarna från pilotstudien och inspirationen från liknande 
vetenskapliga textanalyser fick vi fram de koder som skulle ingå i analysschemat (se Bilaga 1: 
Analysschema). Dessa koder delades sedan upp i tre separata analysscheman för ökad tydlighet 
under själva analysen; stereotypisk Disneyskurk, queer-stereotyper och fysiska egenskaper. 
Dessa separata scheman bestod av koder som exempelvis makt, manipulation, feminina 
ansiktsdrag, feminina händer, hållning och kroppsspråk. Varje film hade en kolumn var där vi 
kunde anteckna våra observationer under filmens gång. Specifika scener och teman i respektive 
film förtjänar en närmare analys då de återspeglade koderna är tydligare än andra. Dessa teman 
innefattade utseende, kläder och rekvisita, rörelser, personlighet, dialog samt gärningar, motiv 
och medhjälpare. Trots att koderna inte alltid gick att applicera på varje karaktär i respektive 
film, var dess frånvaro minst lika anmärkningsvärt. Utifrån analysschemat kunde vi sedan fånga 
upp de semiotiska egenskaper som diskuteras i resultat- och diskussionskapitlet. 
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3.1.2 Tillvägagångssätt 

Medietexter kan analyseras genom både kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med denna 
studie är dock att få en fördjupad förståelse för de semiotiska, stereotypiska och genusrelaterade 
aspekterna som är kopplade till problemformuleringen, vilket innebär att en kvalitativ 
forskningsmetod är att föredra. Jämfört med en kvalitativ metod, erbjuder inte en kvantitativ 
metod förklaringar kring hur och varför den samlade statistiken kan komma att skapa inflytande 
(Macnamara, 2005, s. 4). För att kunna genomföra en näranalys av de valda filmerna krävs det 
att som forskare ha en förklaring av datan som ska komma ur en mycket noggrann läsning av 
datan, dvs. en kvalitativ forskningsmetod (Denscombe, 2009, s. 367). Som forskare analyserar 
och producerar vi mening ur den rådata som vi hämtar från filmerna.  
 
Inom kvalitativ forskning jobbar man generellt med fem olika steg; förberedelse av data, 
förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av data 
(Denscombe, 2009, s. 369). Trots att man uppmuntras att följa stegen i en logisk ordning krävs 
det inte att man ska avsluta ett steg innan man påbörjar ett annat. Kvalitativ forskning bygger 
på tanken att man ska kunna röra sig fram och tillbaka mellan dessa steg, då man jobbar genom 
en så kallad hermeneutisk, repetitiv “dataanalysspiral” (Creswell, 1998; se Denscombe, 2009).  
 
Förberedelsen av datan blir således urvalet och insamlingen av filmerna och dess koder. 
Förtrogenheten med datan syftar på att vid upprepade tillfället titta på bilddatan för att få en 
fördjupad känsla för detaljerna, d.v.s. processer i samma anda som pilotstudien av en utav 
filmerna. Sedan följer den mer formella tolkningsprocessen, då vi utifrån förberedelserna kan 
tolka koder, kategorier och begrepp som sedan ska analyseras. Verifieringen av resultaten är 
viktigt då man inte kan ta för givet att slutsatserna är trovärdiga. De punkter som verifierar 
resultaten är dess validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. De variabler som 
ingår i dessa steg innefattar bland annat forskarens “jag” och behovet av objektivitet, vilket 
behandlas senare i texten. Verifieringen av trovärdigheten är svår att bedöma även med dessa 
steg beroende på den kontext som datan befinner sig i, men de kan användas som en kriterieram 
(Denscombe, 2009, s. 379). Slutligen kommer presentationen av datan, som sällan låter sig 
presenteras på ett lika koncist sätt som kvantitativ data (Denscombe, 2009, s. 387). På grund av 
detta blir presentationen komplicerad och behöver kortas ner till de prioriterade, centrala 
delarna (ibid.). 
 

* 
 
Dahlgren (2000) diskuterar i, “Vad säger medierna och vad betyder de?”, de sex steg som kan 
användas som redskap för att utföra en analytisk tolkning av en medietext. Stegen fungerar som 
en form av “tolkningskretslopp”, där man uppmuntras att hermeneutiskt röra sig mellan stegen. 
Dessa steg består av: 
 

• mediala sammanhang (vart, hur och när materialet förekommer) 
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• textens intentioner (vad materialet syftar till) 
• den avsedda/tänkbara publiken (vem den tänkbara målgruppen och den faktiska 

målgruppen är och hur de kan komma till att påverkas av materialet) 
• produktionsomständigheter (hur materialet har tillkommit) 
• textens uppbyggnad (en omfattande kartläggning av materialet uppbyggnad) 
• samhällssammanhang (diskussioner kring materialets samhällssammanhang) 

 
Idealistiskt ska insikterna hos de olika stegen förstärka varandra och fungera som frågor man 
kan ställa sig, för att få en så utförlig analytisk tolkning som möjligt (Dahlgren 2000, s. 84). 
Trots detta väljer vi att fördjupa oss inom enbart en av dessa steg under studiens gång, nämligen 
textens intentioner, då studiens tidsram inte tillåter samtliga steg. Valet grundas i att vi genom 
tolkning av filmerna vill få en fördjupad förståelse för bland annat de intentioner som ligger 
bakom antagonisterna. Medietexters intentioner kan vara många, vilket innebär att man även 
bör vara öppen för andra sorter. De vanligast förekommande är: 
 

• informativa 
• propositionella 
• övertalande 
• uppmanande 
• expressiva 
• underhållande 

 
Beroende på vilken form av medietext man jobbar med är en eller flera av dessa intentioner 
mer eller mindre viktig att ha i åtanke. När det kommer till fiktiva Disneyfilmer är kanske de 
mest uppenbara intentionerna de expressiva och underhållande, trots att de andra även spelar 
en roll. Filmernas förmåga att förmedla en stämning och en känsla av nöje kommer inte som en 
överraskning, men den informativa intentionen spelar också en dold roll. Denna studie 
analyserar hur filmerna kommunicerar denna information genom sina manliga skurkar ur ett 
semiotiskt perspektiv, alltså genom denotation och konnotation. 
 
3.1.3 Förhållningssätt 

Som forskare går det inte att förstå saker som man inte har någon bekantskap till, vilket är varför 
hermeneutik spelar en roll inom studien. Hermeneutik är tolkningslära som bygger på att man 
som forskare ska kunna förstå ett visst fenomen genom att tolka det i rätt kontext och samtidigt 
vara medveten om ens projektion mot fenomenet (Thurén, 2007, s. 94–97). Vi har under 
studiens gång jobbat i en hermeneutisk spiral, där vi har gått fram och tillbaka mellan 
medietexterna och teorin i takt med att vi har upptäckt nya egenskaper. Pilotstudien av 
analysschemat är en sådan situation, där nya kategorier uppenbarade sig och fick oss att tänka 
om. Eftersom fenomenets kontext och forskarens projicering mot fenomenet är ett problem ska 
man inte se resultaten som en sanning, utan som en tolkning (Thurén, 2007, s. 98). Andersson 
(2014, s. 55) skriver “Men det som utmärker texter är ju att vi förstår och tolkar dem på olika 
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sätt. De är inte entydiga”. Hermeneutiken jobbar alltså inte med förklaringar, utan med 
förståelse. Det är denna fördjupade förståelse kring problemformuleringen som vi strävar efter. 
 
Under studiens gång har det varit viktigt att ha i åtanke den förförståelse som vi besitter, då vi 
har vuxit upp med Disneys filmer. Det är viktigt att beakta att vår relation till filmerna, som har 
utvecklats sedan barnsben, inte får påverka de analyser och slutsatser som kommer att dras. Det 
är dessutom viktigt att under studiens gång förhålla sig till det faktum att läsarna med stor 
sannolikhet inte har samma förkunskaper kring filmerna och att därför presentera all nödvändig 
information. Som forskare gäller det att vara så objektiv som möjligt under en kvalitativ 
tolkningsprocess, men man ska också komma ihåg att all tolkning på något vis påverkas av den 
som tolkar. Man ska som forskare väga in hur man som person kan komma att påverka 
tolkningen av data samt hur man ska kunna överväga alternativ och konkurrerande förklaringar 
(Denscombe, 2009, s. 384).  
 
Inom kvalitativ textanalys är det av intresse att bedöma trovärdigheten av den analyserade 
datan. Som kvalitativ forskare finns det inget absolut sätt att visa att datan är träffsäker och 
exakt, men genom särskilda åtgärder kan man förklara och övertyga forskningens läsare att 
datan med rimlig sannolikhet är så trovärdig som möjligt (Denscombe, 2009, s. 380). I följande 
studie analyseras material som i stor utsträckning är offentlig och till för allmän beskådning. 
Trovärdigheten av det insamlade materialet behöver således inte ifrågasättas i en större 
utsträckning.  
 
3.2 Material 

3.2.1 Peter Pan 

Peter Pan var Disneys fjortonde animerade långfilm och släpptes år 1953. Den actionfyllda 
äventyrsfilmen togs emot väl och baseras på romanen och pjäsen av J. M. Barrie - Peter Pan; 
or the Boy Who Wouldn`t Grow Up från 1904.  
 
Filmen inleds med ett besök hos familjen Darling i Bloomsbury i London och det är början av 
1900-talet. De tre barnen består av storasystern Lena (i orig. Wendy) och de två bröderna John 
och Mikael. En afton bestämmer mamman Mary, och främst pappan Georg, att Lena är för 
gammal för att bo tillsammans med bröderna i barnkammaren. De tycker att det är dags för 
henne att växa upp och att sluta med hennes fantasifulla berättelser om karaktärer som Peter 
Pan. Under natten som följer dyker Peter Pan upp i barnkammaren med hans älvavän Tingeling. 
De lär barnen att flyga och försvinner iväg till Landet Ingenstans.  
 
Utanför ön i Landet Ingenstans ligger kapten Kroks skepp Jolly Roger. Man får veta att kapten 
Krok jagar Peter Pan och vill hämnas på grund av att Peter Pan högg av honom handen. Handen 
matades sedan till en krokodil, tillsammans med en väckarklocka. Krokodilen jagar ständigt 
Krok som ett resultat av detta, med förhoppningen av att få en till munsbit. Strax efter får man 
höra tickandet av en klocka, och krokodilen dyker upp nedanför skeppet. Den vettskrämda 
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kaptenen gömmer sig bakom sin underordnade Herr Smil (i orig. Smee) som beordras skrämma 
iväg krokodilen. De upptäcker att Pan har återvänt och börjar genast smida planer för att lura 
till sig honom. 
 
Peter Pan introducerar barnen till de vilda pojkarna, som består av sex små pojkar, och visar 
sedan vad som finns på ön. Lena och Pan hälsar på öns sjöjungfrur medans John och Mikael 
tillfångatas av öns indianer som misstänker dem för kidnappningen av hövdingens dotter 
Tigerlilja. I själva verket är det kapten Krok som använder Tigerlilja som lockbete för att lura 
till sig Peter Pan. Planen misslyckas, då Pan följer efter Krok till grottan där Tigerlilja hålls som 
fånge. Det uppstår en strid mellan Krok och Pan som avbryts då krokodilen dyker upp och jagar 
iväg Krok. Hövdingen får tillbaka sin dotter oskadd och detta firas tillsammans med Pan och 
barnen. 
 
På grund av Tingelings svartsjuka, då Peter Pan ger mer uppmärksamhet till Lena, slutar det 
med att Tingeling avslöjar för kapten Krok vart han kan hitta Peter Pans gömställe. Det slutar 
med att barnen och de vilda pojkarna tillfångatas på Jolly Roger samtidigt som att en tidsinställd 
bomb lämnas i Peter Pans gömställe. Tingeling lyckas däremot ta sig till honom i tid och räddar 
honom ur situationen. Sedan utspelas en strid mellan kapten Krok och Peter Pan på piratskeppet, 
som slutar med att kaptenen erövras och flyr med krokodilen hack i häl. Med hjälp av Tingelings 
älvstoft får de piratskeppet att flyga, och de beger sig allesammans tillbaka till London. Herr 
och fru Darling dyker sedan upp i barnkammaren där barnen ligger och sover, men Lena vaknar 
upp och berättar om alla de äventyr som de hade varit med om. De tittar sedan gemensamt ut 
ur fönstret och ser någonting som liknar ett piratskepp i himlen, vilket får Georg Darling att 
komma ihåg att han som barn såg något liknande utanför fönstret. 
 
3.2.2 Lejonkungen 

Lejonkungen släpptes år 1994 och kom till att bli världens mest inkomstbringande film under 
det året (Box Office Mojo, u.å). Med andra ord blev denna film en av de mest älskade filmer 
som Disney någonsin gjort och vid denna tidpunkt hade bolaget tidigare producerat ungefär 30 
långfilmer. Idag har två uppföljare gjorts och under nästkommande år är det planerat att en live-
action version ska släppas. 
 
I Afrika ligger Lejonklippan där lejonen regerar över landet och de resterande djuren. Mufasa 
är konung och i början av filmen visar han stolt upp sin nyfödde son Simba för riket. Denna 
ceremoni är något som Mufasas bror, Scar, struntar att närvara vid. När Simba blivit något äldre 
förklarar Mufasa vad det innebär att vara kung och att han en dag ska ta över sin pappas plats. 
 
Med glädje springer Simba iväg och berättar den roliga nyheten för sin farbror Scar, som 
egentligen inte kunde bry sig mindre eftersom Scar själv vill ha tronen. Simba berättar också 
att hans far har visat hela lejonriket för honom. Scar tar tillfället i akt och berättar för nyfikna 
Simba om elefantkyrkogården som ligger bortom lejonrikets gränser. Detta leder till att Simba 
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tar med sig sin nära vän, Nala, för att utforska platsen trots att han inte får vistas utanför 
gränserna. Det Simba inte vet är att Scar under tiden planerat, tillsammans med hyenorna 
Shenzi, Banzai och Flin, att mörda Simba. Planen går dock inte igenom eftersom Mufasa dyker 
upp och räddar de två unga vännerna. Hyenorna bli så pass skrämda att de springer iväg i panik. 
 
På grund av hyenornas misslyckande, får Scar tänka ut en ny plan. Denna gången lurar Scar ner 
Simba till ett bergspass och får brorsonen att stanna kvar där medan han går iväg och hämtar 
Mufasa. Under tiden som Simba befinner sig i bergspasset springer en flock med gnuer igenom 
passet. Mufasa kommer till platsen och försöker genast rädda sin son som han slänger upp i 
säkerhet bland bergen. Mufasa fastnar vid passet men lyckas ta sig upp på bergskanten. Han 
ber Scar om hjälp men istället för att hjälpa Mufasa, tar Scar tag i Mufasas tassar och släpper 
honom slutligen att han faller till sin död. När Simba hittar sin fars kropp kommer Scar fram 
och manipulerar Simba till att tro att det är hans fel att Mufasa har dött. Scar utvisar Simba från 
Lejonklippan och tar över tronen. 
 
Flera år senare, när Simba har blivit vuxen, hittas han av Nala som tar med honom hem till 
Lejonklippan för att han ska kunna göra anspråk till tronen. Det är trots allt Simba som är den 
rättmätige kungen. Alla djur, inklusive Scar, blir chockade av att se Simba vid liv och Scar får 
honom att erkänna mordet på sin far. Scar lyckas putta ut Simba nedför en klippa och återskapar 
situationen mellan honom och Mufasa, varpå Scar viskandes erkänner att det egentligen var han 
som dödade Mufasa. Detta gör Simba arg, vilket resulterar i att han slår ner sin farbror och låter 
hyenorna attackera och äta upp honom. Till slut är Simba tillbaka hos sin familj och ordningen 
i Lejonklippan är tillbaka. Livets stora cirkel får fortsätta vidare. 
 
3.2.3 Pocahontas 

Pocahontas släpptes 1995 och inspireras av den sanna historien om den infödda amerikanskan 
Pocahontas. Filmen är vagt baserad på hennes möte med engelsmannen John Smith och de 
övriga Virginia Company kolonisterna som tog sig till Jamestown, Virginia, år 1607. Filmen 
möttes av blandad kritik, då den fick beröm för sin animation, men kritik för det historiska 
återberättandet som ansågs vara felaktig. 
 
Kolonister från Virginia Company seglar från London till den nya världen år 1607 med 
Guvernör John Ratcliffe, och hans mops Percy och betjänt Wiggins, som ledare. Bland 
besättningen finns den omtyckta upptäcktsresande John Smith, som längtar efter att få se 
någonting nytt, och hans vän Thomas. Vid ankomst ger sig John genast ut i skogen för att se 
sig omkring och leta efter de så kallade “vildarna”, eller indianer. Pocahontas tillhör Powhatan 
stammen och är hövdingens dotter. Eftersom hon är äventyrlig och fritänkande blir hon orolig 
när hövdingen säger att hon bör gifta sig med stammens allvarliga krigare Kocoum. Hon beger 
sig ut och stöter på John, varpå de utvecklar en förbjuden relation efter några möten. 
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Ratcliffe beordrar besättningen att skövla skogen och börja gräva efter guld, utan att själv hjälpa 
till. Trots detta planerar han i hemlighet att ta åt sig äran när de väl har funnit guldet. Både 
Ratcliffe och Kocoum får nys om Pocahontas och Smiths relation och beordrar dem därför att 
sluta ses. Pocahontas och Smith möts upp för att planera hur de ska skapa fred mellan stammen 
och kolonin, och träffen avslutas med en kyss. Kocoum, som har spionerat på paret, anfaller av 
ilska och försöker döda John. Thomas, som också har skickats för att spionera på John, ingriper 
och dödar Kocoum men lyckas fly innan stammen kommer. Skulden faller då på John vilket 
resulterar i att han tillfångatas av stammen och döms till döden nästa morgon. Efter incidenten 
med Kocoum deklarerar stammen krig mot engelsmännen. 
 
När Thomas når Jamestown levererar han de hemska nyheterna, och Ratcliffe samlar genast 
besättningen för att gå mot attack. Ratcliffe ser detta som ett tillfälle att eliminera stammen en 
gång för alla och samtidigt komma åt det guldet som han tror att de besitter. När hövdingen är 
på väg att avrätta John nästa morgon ingriper Pocahontas och slänger sig beskyddande över 
honom. Till slut lyckas hon övertala hövdingen och stammen att skapa fred med engelsmännen. 
Ratcliffe tar argt saker i sina egna händer och avfyrar ett skott mot hövdingen, men träffar 
istället John som slängde sig framför och tog skottet. Ratcliffe anhålls genast av besättningen 
och skickas tillbaka till London för att bestraffas. John, som blev illa skadad, skickas också 
tillbaka för att få den hjälp han behöver. Innan han åker ber han Pocahontas att följa med, men 
hon väljer att stanna med sin stam. 
 
3.2.4 Prinsessan och grodan 

Prinsessan och grodan (2009) var den första filmen någonsin som bestod av en mörkhyad 
prinsessa i huvudrollen. Det var också den första filmen på fem år som gjordes i tecknat format 
istället för datoranimerat. Denna film var även den som efter lång tid väckte musikalgenren till 
liv igen, där karaktärerna både talar och sjunger samtliga låtar. 
 
Tiana och hennes vän Charlotte lyssnar på när Tianas mamma läser godnattsagan 
“Grodprinsen” för dem. Charlotte finner sagan romantisk medan Tiana blir äcklad och uttrycker 
sig om att hon minsann aldrig ska kyssa en groda. Året är 1912 och de befinner sig i New 
Orleans.  
 
Flera år senare har Tiana vuxit upp och kämpar dagligen med två jobb, för att lyckas med sin 
stora dröm om att få starta sin alldeles egna restaurang. En dag berättar Charlotte om prinsen 
Naveen som ska komma till staden ända från Maldonien för att hitta sig en fru. För att Charlotte 
ska kunna få en chans att träffa prinsen behöver hon ställa till med fest.  
 
Under tiden anländer prins Naveen till staden. Den första personen Naveen och hans betjänt 
Lawrence träffar är voodoomannen Dr. Facilier som lurar in de båda männen till sitt krypin. 
Där påstår Dr. Facilier att han kan få alla deras önskningar att gå i uppfyllelse. Lurendrejeriet 
slutar med att Naveen blir förvandlad till en groda samtidigt som Facilier rekryterar Lawrence 
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och får honom på sin sida. Lawrence får en talisman som gör att han kan se ut som prinsen. Dr. 
Faciliers plan går ut på att få Charlotte till att gifta sig med Lawrence, utklädd till Naveen, för 
att sedan kunna döda hennes far och yrka på familjens förmögenhet. 
 
På Charlottes fest lånar hon ut en klänning till Tiana som får henne att se ut som en vacker 
prinsessa. Naveen lyckas träffa Tiana i samband med detta och tror att hon är prinsessan som 
kan bryta hans förtrollning. Naveen frågar Tiana om hon kan hjälpa honom att bli en prins igen. 
Han vill alltså att hon kysser honom och efter många om och men gör Tiana det prinsen bett 
om. Det slutar med att hon också förvandlas till groda. I panik hoppar Tiana iväg och det slutar 
med att de båda grodorna blir jagade till en bayou. 
 
I bayoun träffar Tiana och Naveen en krokodil och en eldfluga, Louis och Ray, som visar dem 
vägen till Mama Odie. Louis och Ray menar att Mama Odie kan bryta förtrollningen och få 
dem att bli människor igen. Under resans gång får Tiana och Naveen känslor för varandra. När 
vännerna väl träffar Mama Odie, säger hon att det bara finns en lösning, att Naveen blir kysst 
av en riktig prinsessa. I staden pågår det en Mardi Gras-festival som Charlotte är med på, vilket 
innebär att Charlotte fram till midnatt är en prinsessa. Vännerna beger sig tillbaka till staden i 
hopp om att hinna i tid. 
 
För Dr. Facilier har planerna inte gått som de skulle och han har tvingats till att göra affärer 
med voodoo-andarna. Andarna skickade skuggdemoner till Facilier för att hjälpa honom 
tillfångata Naveen och skuggorna lyckas med sitt uppdrag. När Tiana försöker hitta Naveen, 
hittar hon istället Ray som lyckats lägga beslag på talismanen som i sin tur ger den till Tiana. 
Facilier dyker upp och försöker övertala Tiana om att ge honom talismanen i utbyte mot hennes 
största dröm - hennes egna restaurang. Hon tvekar ett tag men inser sedan att hon är förälskad 
i Naveen och krossar talismanen. Naveen blir frisläppt och Dr. Facilier blir nerdragen till 
andevärlden av de arga voodoo-andarna.  
 
När klockan slagit midnatt försöker Charlotte ge Naveen en kyss, men det är alldeles försent 
och Tiana och Naveen förblir grodor. Trots att det är tvärtemot vad de ursprungligen ville, är 
båda två lyckliga eftersom de får vara tillsammans. Senare bestämmer de sig för att gifta sig. 
Under bröllopsceremonin kysser de varandra och blir återigen människor, eftersom Tiana då är 
en prinsessa på riktigt. 
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4 Resultat och diskussion 
I följande kapitel presenteras analysen och resultatet av materialet. Inom varje kategori 
presenteras en denotation följt av en konnotation av respektive karaktär. 
 
 
4.1 Utseende 
Kapten Krok har ett långt och smalt ansikte med accentuerade drag. Hakan är avlång och näsan 
är krokig. Ögonbrynen är smala, formade och har en spetsig båge. Ögonlocken ser ut att ha en 
lila ögonskugga som lägger sig kring ögonen. Håret är långt, svart, fylligt och vågigt, jämfört 
med mustaschen som är smal och spetsig. Kroks händer är långa med smala fingrar. Likt 
händerna är kroppen också lång och slank, särskilt i jämförelse med den muskulösa 
besättningen på piratskeppet. 
 
Scar särskiljer sig från resterande lejon i filmen. Manen är svart och håret är livligare, det är 
vågigt och hänger fritt. Mufasa har en röd man som sällan rör sig. Ansiktet är avlångt och smalt, 
på hakan har han skägg vars form påminner om getskägg. Han har även hår på de främre benen. 
På ansiktet har han ett distinkt ärr över ögat som är rosafärgat. Ögonen har en spetsigare och 
mer definierad form. Färgerna skiljer sig från resterande då Scar har grön ögonfärg, vilket 
skapar kontrast mot ögonvitan som i detta fallet är gul. Ögonbrynen är svarta, smala och 
formade med en spetsig båge. Hans ögonlock är mörkfärgade, de går i en lila nyans och ser ut 
som ögonskugga. Även nosen ser ut att vara sminkad då den är skuggad längst fram. På tassarna 
har Scar alltid sina vassa klor framme. 
 
John Ratcliffe, jämfört med de övriga i besättningen, är mycket stor i både kropp och ansikte. 
Trots att ansiktet är mycket tjockt, är det även avlångt med en mycket krokig näsa. Läpparna är 
fylliga och ljusrosa, inramade av en liten, svart mustasch och ett getskägg. Ögonen är små med 
lila ögonlock som ser målade ut. Precis som Kapten Krok och Scar är ögonbrynen välformade, 
markerade och spetsiga. Ratcliffe besitter en stor överkropp med breda armar och små, smala 
ben. Det svarta, raka håret hänger ner över axlarna i två små tofsar som hålls på plats av röda 
rosetter. 
 
Dr. Facilier är en ovanligt lång och smal karaktär. Överkroppen är kort och bredaxlad med en 
smal midja. Hans kropp är oproportionerlig då hans ben och armar är långa och smala, samt 
att händerna är enorma.  Handflatan är bred men fingrarna är taniga och krokiga. Ansiktet är 
avlångt med en lång och spetsiga haka, men vid käken är han något bredare. Ögonen är stora 
och något utdragna med lila pupiller. Omkring ögonen kan man se en mörkare nyans som ser 
ut som smink. Ögonbrynen är smala med spetsig båge och de är högt uppsatta på pannan. 
Munnen är stor, han kan få till ett stort gap och precis ovanför överläppen har han en markant, 
smal mustasch. Läpparna är stora och tjocka med en mörkare ton. Dr. Facilier har en glugg 
och hans tänder är stora i kontrast till resten av ansiktet. Hans kindben är höga och 
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välmarkerade på ansiktet. Öronen är inte särskilt stora och har en trattliknande form. Håret är 
svart, högt och vågigt men oftast skyld av en hatt. 
4.1.1 Analys 

De fyra antagonisterna har redan vid första ögonkastet märkvärdiga likheter när det kommer 
till det yttre. Metonymi är återkommande när det kommer till bland annat ansiktsdrag och hår. 
Metonymin agerar inom semiotiken som en del vars syfte är att representera en helhet 
(Chandler, 2001, s. 130). Antagonisterna har flera gemensamma ansiktsdrag som skiljer sig från 
filmernas övriga karaktärer som exempelvis formade ögonbryn, en lätt skuggning på 
ögonlocken, fylliga eller markanta läppar och avlånga ansikten. Dessa enskilda enheter inom 
det större systemet bildar större koder som man som åskådare ytligt “avkodar” (Dahlgren, 
2000). “Avkodningen” i detta sammanhang resulterar i feminina associationer, eftersom man 
associerar ansiktsdragen till helheten som i detta fall är kvinnor.  
 
Alla dessa drag är märkbart feminina och avvikande från de övriga manliga karaktärerna och 
blir därför tydliga könsöverträdelser. Gross & Woods (1999) diskuterar hur framförallt media 
porträtterar berättelser och sammanhang där publiken får en visuell uppfattning av vad som kan 
komma till att vara kulturella och sociala överträdelser. Kontraster mot protagonisternas 
ansikten är distinkt, även bland djurkaraktärer som Scar. Hans smala och spetsiga ansikte skiljer 
sig gentemot Mufasas breda ansikte och haka. Dessa överträdelser används sedan för att visa 
avvikelse och därigenom ondskefullhet hos karaktärerna, samtidigt som det riskerar att 
förstärka och normalisera heterosexualitet (Li-Vollmer & LaPointe, 2003). Utöver ansiktet har 
de fyra skurkarna välvårdat hår som är både svart och fylligt. Denna metonymi av fylligt och 
välvårdat hår går hand i hand med helheten, och därav uppfattningen, av fåfänga. Skurkarnas 
unikt vackra hår kan i detta sammanhang göra denna kopplingen, då filmernas protagonister 
inte besitter liknande hårkvalitet. John Ratcliffe, som jämfört med de andra är stor i kroppen, 
har håret i två tofsar med rosetter likt en ung flicka. Även här fungerar håret som en metonymi. 
Dessa detaljer gör honom flickig och feminin trots hans stora kropp, och upprätthåller således 
den tydliga, fysiska könsöverträdelsen.  
 
Samtidigt bör dessa metonymier också kunna ses som myter med tanke på att en kombination 
av denotation och konnotation skapar en ny aspekt baserat på kulturella värderingar (Fiske, 
2001). Vi ser sminket på de manliga karaktärerna, detta är vår denotation, men konnotativt 
bidrar sminket med en känsla av femininitet och glamour på grund av hur omvärlden och vår 
kultur porträtterar smink i exempelvis modetidningar. Detta spinner vidare i myten om vad 
som anses vara maskulint respektive feminint, därför kan vi säga att karaktärernas utseende 
bidrar till vår queer coding. 
 
4.2 Kläder och rekvisita 
Kapten Krok bär samma kläder under filmens gång, förutom när han ibland tar av sig kappan. 
Han har på sig en lång röd kappa som är indragen i midjan och figursydd. Under denna bär han 
en ljuslila skjorta tillsammans med en vit, fluffig volangkrage. Byxorna är halvlånga, och även 
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dem lila, med små vita rosetter vid fållen. Nedanför de vita strumporna bär Krok svarta 
klackskor med gulddetaljer. Vid vissa tillfällen tar han även på sig sin lila pirathatt med en stor 
fjäder på. Runt höften hänger det guldfärgade svärdet som används i striderna mot Peter Pan. 
 
Scar är sen tidigare känt ett lejon, vilket innebär att han aldrig har på sig kläder. Därför 
analyseras istället hans kropp som kläder. Kroppen är smalare byggd vilket gör att hans ben och 
hals ser längre ut än de andras. Kroppsdelarna, exempelvis skuldrorna, är spetsiga och mer 
beniga. Pälsen särskiljer sig från de andra gula lejonen, då han är mörkbrun. 
 
John Ratcliffe, likt Kapten Krok, äger kläder som går i nyanser av lila, rosa och rött. Han har 
en rosa skjorta, täckt av en lila jacka och röd mantel som rör sig i vinden. Runt halsen hänger 
en guldig medaljong på ett blått snöre som går ända ner till magen. Nertill bär han knälånga, 
lila byxor och ljusrosa strumpor. Ratcliffe har även på sig svarta klackskor med hög klack. I 
större delen av filmen bär Ratcliffe runt på sin mops, Percy, som har ett blått halsband med en 
dinglande guldmedaljong. Under Ratcliffes sångnummer skiftas färgerna i kläderna till guld 
och rött, med en glittrig mantel. 
 
Dr. Facilier har på sig olika nyanser av lila och röda kläder med tillhörande accessoarer. På 
huvudet bär han en överdrivet hög stormhatt, med tillhörande röd silkesfelb och lila fjäder. På 
hattens framsida har han ett emblem i form av en vit dödskalle. Facilier byter kläder endast vid 
ett tillfälle under filmens gång, då har han en mask på ansiktet och stor täckande mantel på sig, 
vilket gör honom oigenkännlig. Hans huvudsakliga utstyrsel består av en figursydd frack och 
under den bär han en kort lila väst utan tillhörande skjorta. Västen är liten till den grad att den 
liknar en magtröja, då man hela tiden kan se hans navel. På underkroppen bär han ett par 
kostymbyxor med en matchande röd maggördel. På fötterna har han på sig ett par svartvita 
oxford-liknande skor. Runt halsen har han ett tunt svart halsband med två objekt som ser ut att 
vara avlånga tänder. Under filmens gång bär han med sig på hans käpp med ett lila runt skaft.  
 
Annan rekvisita som man kan se honom använda sig av är hans mynt och tarotkort. Vid ett fåtal 
tillfällen när han står och spanar kan åskådaren se honom singla slant. Korten använder han för 
att utöva den magi han besitter från “andra sidan”. 
 
4.2.1 Analys 

Gemensamt för tre av fyra antagonister är de distinkta kläderna, vad gäller både färg och form. 
Scar är, som ovan nämnt, den enda av de fyra som skiljer sig åt från de andra då han är ett djur 
och inte bär kläder likt resterande karaktärer. Hans utseende och rörelser väger upp för detta. 
Passformen på samtliga kläder är figursydda, detta gäller speciellt överdelar som består av 
kappor och frackar. Även byxorna sitter som klistrade på benen. Figursydda klädesplagg brukar 
allt som oftast vara något som förekommer hos kvinnliga karaktärer snarare än 
manliga.  Metonymin av klädernas passform bygger på myten om att åtsittande kläder enbart är 
för kvinnor. Myter baseras på kulturella uppfattningar som skapas kring någonting för att 



De formade ögonbrynens ilska  

– Queer coding inom Disneys porträttering av manliga skurkar 

 

 23 

försöka begreppsliggöra det (Fiske, 1990). I detta fall är den eftersträvade helheten 
uppenbarligen kvinnlig mundering. Gör man en jämförelse med antagonisternas kläder 
gentemot manliga protagonister i respektive filmer går det att se att kläderna sitter mer rakt och 
löst på dem än på skurkarna.  
 
I samband med de feminina färgerna; rosa, lila och rött, som enligt vår kulturella uppfattning 
är färger som vi associerar med tjejer, förstärks de feminina dragen ytterligare. Dessa färger är 
det första åskådaren lägger märke till när de ser skurkarna, särskilt med tanke på hur de skiljer 
sig från övriga karaktärer. Detta skapar en distinkt avvikelse från det som i kontexten anses vara 
“normalt” (Watson, 2005). De färgval som i filmernas fall utgör en “normal” människa 
appliceras inte på skurkarna, vilket resulterar i att de uppfattas som avvikande. Det är dessutom 
märkbart att accessoarer i form av halsband, mantlar, håraccessoarer och skor är betydande för 
respektive karaktärer, då även detta skiljer dem åt från övriga rollfigurer. Kapten Krok väljer 
exempelvis att sätta ett glittrande smycke på sin krok innan han ska träffa Tingeling. Detta 
agerande är kopplat till vår kulturella uppfattning, d.v.s. myten, av att kvinnor anses vara dem 
som bär smycken och inte männen. Även färgerna är en bidragande faktor kring myten om 
femininitet. 
 
John Ratcliffes kroppsbyggnad är formad på ett överdrivet maskulint sätt med tanke på hans 
stora händer och muskulösa armar och ben. Denna maskulinitet balanseras när man ser närmre 
på hans detaljer och rekvisita. Ratcliffes viktigaste rekvisita är hans husdjur Percy som han ofta 
bär runt på. Valet av hundens ras och hur han beter sig med sin hund påverkar åskådarnas sätt 
att bedöma hans personlighet. Metaforer fungerar via ett samspel av skillnader och likheter 
(Fiske, 1990). Hunden fungerar som metafor på så vis att den visar på ett underförstått samband 
till femininitet.  Sambandet i detta fall består av att en söt, liten mops stereotypiskt sätt ägs av 
en kvinna, likt kvinnorna som levde då filmen utspelar sig. Ser man till typiska könsstereotyper 
kanske Ratcliffe borde ha ägt en pitbull eller schäfer för att återspegla de övriga maskulina 
egenskaper han besitter. Handlingsutrymmet, kulturen och dess förväntningar stämmer således 
inte överens med Ratcliffes biologiska kön (Holmes, 2007). Det blir en motsats och kanske 
även förminskande effekt att hans husdjur är just litet, gulligt och behöver bli buren vart han än 
ska.  
 
4.3 Rörelser 
Kapten Krok är en karaktär som rör sig mycket dramatiskt genom hela filmen, inte minst i den 
första scenen där vi får se honom. Trots hans stolta hållning hänger han fram med huvudet i 
större delen av filmen. Han tar stora kliv med de smala benen när han rör sig fram och viftar 
med både armar och ben när han uttrycker sig. När han är uppgiven sätter han handen för pannan 
och när han blir rädd för krokodilen kurar han ihop sig bakom Herr Smil. Under många tillfällen 
pekar han med lillfingret i luften med sina smala fingrar, och leker även med sin mustasch. 
Rörelserna är både explosiva och oberäkneliga.  
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Scar står sällan still och för sig med teatralisk mimik och gester oavsett om det handlar om 
gångstil eller simpla reaktioner. Han rör sig lågt och smyger sig fram med långsamma men stora 
kliv. När man ser honom i helkroppsbild kan man se att gångstilen är svängande. Att betrakta 
sina klor är ett karakteristiskt drag hos Scar. Under flertalet tillfällen pekar han upp med 
lillfingret, medan resterande “fingrar” hänger fritt. Händelsen där han berättar för Simba om 
elefantkyrkogården kan man se honom hålla handen framför pannan, likt positionen som görs 
när man är på väg att svimma. Scenen där han sjunger låten “Var beredd”, kan man se honom 
göra flera dansanta rörelser. När Scar är arg och talar med andra karaktärer visar han ofta sina 
tänder. 
 
John Ratcliffe är en karaktär som uttrycker sig till största del genom expressiva ansiktsuttryck, 
men det händer att han även uttrycker sig med kroppen. När han går placerar han en fot markant 
framför den andra på ett elegant vis. Kroppsligt sätt är han samlad och rör sig inte mer än de 
övriga karaktärerna, förutom när han sjunger om allt guld de kommer att finna. När han visar 
besättningsmännen juvelerna på svärdet pekar han med lillfingret upp i luften. Kort därefter 
viftar han med armarna, poserar med händerna på höfterna och sträcker på respektive ben med 
en stolt hållning under sångens gång.  
 
Dr. Facilier blir introducerad upprätt och rakryggad varje gång som han introduceras för 
antingen åskådarna eller andra karaktärer. Vid de situationer som han är framåtböjd är det på 
grund av att han pratar med andra, försöker smyga sig fram, är arg, luras, eller genomför en 
dansrutin. När han väl rör på sig, exempelvis under hans sångnummer, använder han både armar 
och ben i extrema rörelser. När Facilier talar använder han expressiva handgester, även ansiktet 
använder han uttrycksfullt. Likt de andra skurkarna, använder Facilier sitt pekfinger på ett 
utmärkande sätt och detta framstår bland annat i hans öppningsscen. 
 
4.3.1 Analys 

Trots att skurkarnas biologiska kön är maskulint råder det ingen tveka om att de framträder i ett 
feminint manér. Med teatraliska gester och dramatiska armrörelser skiljer de sig från de övriga 
manliga karaktärerna. Trots de sporadiska kroppsrörelserna lyckas skurkarna upprätthålla en 
stolt hållning, likt en klassiskt väluppfostrad dam. Denna hållning utövas tydligt av Ratcliffe, 
inte minst när han under sitt sångnummer poserar med ett ben utsträckt och en hand på höften. 
Utöver hållningen uttrycker deras kroppsrörelser deras emotionella status. Kapten Krok 
demonstrerar detta tydligt då han kurar ihop sig bakom Herr Smil så fort han blir rädd. 
Gångstilen hos de fyra karaktärerna, särskilt hos Scar och Ratcliffe, har också en stereotypiskt 
feminin anda. De placerar en fot strax framför den andra, svänger lätt på höfterna och putar med 
bröstet. Trots att både män och kvinnor kan tänkas gå på detta vis associeras stilen ändå med 
femininitet. Stereotypiska uppfattningar av specifika egenskaper såsom gångstil tenderar att 
överdrivas (Ellemers, 2017, s.276–277). Ratcliffe, som bär skor med klack från tiden då filmen 
utspelar sig, får dessutom en överdrivet feminin hållning och gångstil.  
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De mest uttrycksfulla kroppsdelarna, och det område där vi tydligast kunde tyda queer coding, 
är antagonisternas händer och fingrar. De agerar som referenser av scenens stämning och följer 
karaktärens aktuella humör. De viftar handen i luften när de inte vill lyssna eller tala med någon, 
håller handen för pannan när någonting är jobbigt eller ångestframkallande, pekar anklagande 
på andra och viftar näven i luften av ren vånda. Lillfingret spelar även en stor roll i skurkarnas 
gestikulerande. Vid olika tillfällen pekar de fyra antagonisterna med lillfingret i luften, och 
ingen gör det lika ofta som Scar. Dessa gester och pekningar fungerar som metonymi då de 
representerar helheten av en kvinnas stereotypiska rörelsemönster. Scar betraktar även vid 
jämna mellanrum sina långa klor och vässar dem på en klippa. Likt de övriga tre antagonisterna 
låter han sin hand hänga kraftlöst från handleden, likt en hjälplös, svag och stereotypisk kvinna. 
Sett ur ett västerländskt perspektiv följer de manliga skurkarna inte de rörelsemönster som är 
socialt associerade med det manliga könet, på grund av att de bryter sig loss från de socialt 
normativa restriktionerna (Holmes, 2007). Inom denna kontext, särskilt jämfört med de övriga 
manliga karaktärerna i filmerna, kan skurkarnas rörelser tydligt tolkas som feminina. Dessa 
gester, kombinerat med överdrivna kroppsrörelser och gångstilar, bryter mot den 
heteronormativa könsordningen och visar tydliga könsöverträdelser.  
 
4.4 Personlighet 
Kapten Krok sitter vid sitt bord och smider planer på hur han ska komma åt Peter Pan när han 
helt plötsligt störs av att en besättningsman på skeppet som sitter i masten och spelar musik. 
Krok tar då fram sin pistol och skjuter ner honom. Strax därefter säger Herr Smil att kaptenen 
är i god form, varpå kaptenen får ett utbrott och kastar ifrån sig bordet.  
 
Senare under filmen får Krok höra talas om Tingelings avundsjuka på Lena då hon inte får lika 
mycket uppmärksamhet av Peter Pan sedan barnen anlände i Landet Ingenstans. Krok får då en 
uppenbarelse och kommer på att han ska utnyttja och manipulera Tingeling för att komma åt 
Peter Pans gömställe. Han ber Herr Smil hämta hans finaste kappa och ställer sig sedan framför 
spegeln för att rätta till håret och beundra sin spegelbild. Herr Smil tar sedan fram en guldig 
kista fylld med olika eleganta krokar och kroksmycken som kaptenen sedan väljer ifrån. 
 
Scar blir besökt av Simba som nyligen har fått reda på att han ska bli kung över Lejonklippan 
och att han även fått se hela kungariket. Han ursäktar sig över att han inte kan dela glädjen med 
Simba då han har problem med ryggen och lägger sig ned på magen. Scar frågar sin brorson 
om han har fått se vad som finns bortom norra gränsen, vilket Simba självklart inte har gjort 
eftersom Mufasa förbjudit sin son från att gå dit. Scar bekräftar det Mufasa säger genom att 
säga att det är alldeles för farligt, då det bara är de allra modigaste lejonen som går dit. Simba 
blir självklart ännu mer nyfiken och vill veta vad som finns att hitta där, men Scar vill inte 
berätta då han vill försöka att skydda sin brorsson. Till slut råkar Scar försäga sig om 
elefantkyrkogården som ligger bortåt, men han tvingar Simba att lova honom att aldrig gå dit. 
Scar skickar iväg Simba och påminner honom om att det som han har berättat ska förbli en 
hemlighet mellan dem. 
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“The men like Smith, don't they?”, säger Ratcliffe tyst till mopsen Percy och betjänten Wiggins 
efter Smith har lämnat hans rum på skeppet. De ska snart gå i land och upptäcka den nya 
världen. Han går sedan fram till spegeln i mörkret och poängterar “I have never been uhm… a 
popular man”. Ratcliffe säger sedan att han vet vad de andra vid hovet säger bakom ryggen om 
honom, varpå Wiggins svarar “Oh yes, all that talk about being a pathetic social climber who 
has failed everything…” (Pocahontas, 1995). Ratcliffe avbryter honom och säger att han mycket 
väl vet att detta är hans sista chans att hävda sig, och att “vildarnas” guld kommer att lösa 
allting.  
 
John Ratcliffe beordrar sina män att skörda skogen och ta fram spadarna och börja gräva efter 
guld. Han säger att spanjorerna hittade guld när de kom till den nya världen, och därför ska de 
också göra det. Sedan följer en låt där han sjunger om hur mycket guld de kommer att finna och 
att han ska få behålla allt. Ratcliffe sjunger om alla damer i London som kommer att älska 
honom, alla rivaler som han kommer att övervinna och om hur han slutligen kommer att prisas 
av kungen. 
 
Lawrence förstår inte hur han har hamnat i sin voodoosituation och drar av sig talismanen 
som han sedan slänger ner på marken. Dr. Facilier blir oerhört upprörd och skyndar sig att 
fånga talismanen innan den hinner gå sönder. Han skäller ut Lawrence men ångrar sig snabbt 
och lugnar ner rösten. Därefter visar han för Lawrence att den svarta magin inte kan påverka 
honom. Facilier övertalar honom även om att den riktiga makten inte sitter i magin, snarare i 
pengarna de är ute efter. Facilier påminner även Lawrence om att han tidigare sagt att han 
varit trött på att bli använd och gjord till åtlöje och han förklarar att det är tröttsamt att ingen 
ens tittar åt deras håll på gatan. Detta får Lawrence tillbaka på hans sida och deras plan är 
återigen på gång.  
  
4.4.1 Analys 

Skurkarna delar många personlighetsdrag som exempelvis känslomässighet, fåfänga och 
manipulation. Ett drag som utmärker Kapten Krok är hans humörsvängningar, då han lätt 
exploderar känslomässigt. Krok kan gå från att vara jättearg till att vara hjälplös och rädd under 
en minut. Detta syns tydligt när han blir irriterad av den sjungande besättningsmannen som 
leder till att han skjuter honom, följt av att han bryter ihop och behöver tas om hand av Herr 
Smil när han börjar tänka på att krokodilen fortfarande jagar honom. Dessa humörsvängningar 
gör honom oberäknelig och emotionellt instabil vilket, i kombination med hans övriga feminina 
och onda drag, porträtterar negativa kopplingar till att vara emotionell. Heteronormen 
ifrågasätts som följd av detta, då Krok imiterar det som uppfattas vara “normalt” för en kvinna 
(Holmes, 2007).  
 
Ett personlighetsdrag som enbart går att finna hos skurkarna och diverse kvinnliga karaktärer i 
filmerna är fåfänga. De fyra skurkarna drar fingrar genom håret, leker med mustascher, 
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beundrar sin spegelbild och tar på sig sina finaste kläder. När Kapten Krok listar ut att han kan 
utnyttja Tingeling för att komma åt Peter Pan är hans första instinkt att klä upp sig. Han skriker 
åt Herr Smil att hämta hans finaste kappa samtidigt som han beundrar sin spegelbild. Att se bra 
ut och att vara presentabel är viktigt för honom innan han ger sig ut på sina onda uppdrag. Han 
går så långt att han till och med väljer bland accessoarer och smycken som passar på hans krok. 
Warner (1993) diskuterar att det finns föreställningar kring hur man ska agera utefter sitt 
biologiska kön, och att queerness uppstår när individen frivilligt bryter mot dessa normativa 
regler. Skurkarnas avvikande gärningar och personlighetsdrag såsom fåfänga är således 
kopplade till stereotypiska genuskonstruktioner, d.v.s queer coding.  
 
Att dessa stereotypiskt feminina drag av fåfänga har applicerats på skurkar ifrågasätter 
naturligtvis heteronormen. En historisk förklaring för hur heterosexualitet kom till att bli 
normen inom de flesta kulturer går inte att finna, men att tankesättet startar i ung ålder har 
bevisats. Att unga barn påverkas av sina föräldrar och det som omringar dem, bland annat 
filmer, är tydligt inom uppfattningen av sociala normer (Martin, 2009, s. 191). Genom att 
porträttera onda karaktärer med personlighetsdrag såsom fåfänga förstärker därför 
heteronormen. John Ratcliffe är också mån om sitt utseende, med rosetter i håret och tid framför 
spegeln. Han poängterar att han aldrig har varit lika omtyckt som John Smith, och säger detta 
på ett sätt som tyder på att han bryr sig om vad andra tycker om honom. Scar drar åskådarens 
uppmärksamhet till hans långa, svarta man då han ständigt drar klorna genom det. Att dessa 
skurkar är måna om hur de ser ut och uppfattas av andra är ett personlighetsdrag som de övriga 
karaktärerna inte besitter.   
 
En egenskap som går att hitta hos de flesta antagonisterna är användningen av psykologisk 
manipulation. Genom dolda metoder lyckas skurkarna ändra beteendet eller tankegångarna hos 
övriga karaktärer för att det slutligen ska gynna dem själva (McFarland, 2014). Likt de 
kvinnliga ansiktsdragen fungerar det manipulativa personlighetsdraget som en symbol. Genom 
kunskap kring klassiska manliga respektive kvinnliga, västerländska karaktärer vet man att 
kvinnorna porträtteras emotionella och männen fysiska. Det faktum att de fyra skurkarna utför 
majoriteten av sina onda handlingar genom manipulation och inte fysiskt våld symboliserar 
därför femininitet. Scar visar tidigt i filmen att han är ett praktexempel av hur en manipulatör 
kan framstå då han lurar iväg Simba till elefantkyrkogården. Även Kapten Krok låtsas bry sig 
om Peter Pans ohälsosamma relation med Lena för att vinna Tingelings tillit och därigenom 
extrahera information från henne. Genom att påminna Lawrence om hans förflutna, då han jämt 
blev utnyttjad av människor runt honom, lyckas Dr. Facilier få över Lawrence till sin sida. Dr. 
Facilier får Lawrence att tro att om han hjälper honom att få tag på pengar kommer följaktligen 
ingen att göra Lawrence till åtlöje igen.  
 
Att skurkarna är manipulativa kommer kanske inte som någon överraskning, men det faktum 
att de använder list istället för fysiskt våld, som en stereotypisk kvinna, väcker möjligheten till 
diskussion. 
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4.5 Dialog 
Kapten Krok talar med en mörk röst under större del av filmen, särskilt under de scener när han 
är som argast. När Krok berättar om hur han blev av med handen i hans första scen bryter han 
ihop och börjar tala med en gnällig och dramatisk röst. Orden är utdragna och artikulerade. 
 
Scar har en mörk röst men den är något ljusare i tonläget i jämförelse med Mufasas röst. Rösten 
är melodisk och han drar gärna ut på orden han säger, särskilt i slutet av meningarna. Flera 
gånger har han ett sarkastiskt sätt att föra sina konversationer på. Scar varierar sitt talesätt 
mellan viskningar och höga toner. När han väl talar ändrar han röstens tonläge utefter vad det 
är för känslor han vill förmedla. Tillfällen när han pratar med Simba, när han är ung, ändrar han 
rösten till en snällare ton. 
 
John Ratcliffe, likt Kapten Krok, har ett mörkt tonläge när han talar och drar gärna ut på orden. 
Han talar med en överklassengelska och gör ofta läten efter meningarna likt “mmhmm”. När 
Ratcliffe är i en situation där han blir arg på någon och vill dumförklara dem blir rösten oftast 
ljusare. 
 
Dr. Facilier har en djup röst som tillfälligtvis går upp i falsett. Även Facilier drar ut på de 
orden han säger, särskilt i slutet av sina meningar. De gånger han försöker sälja in sina tricks 
har han en betydligt lägre ton som vid tillfällen liknar viskningar. När han blir upprörd ändras 
rösten till en starkare och mer barsk ton. 
 
4.5.1 Analys 

Gemensamt för karaktärerna är de mörka och djupa tonlägen som har en förmåga att gå upp i 
falsett när de drar ut på orden, särskilt vid slutet av deras meningar. Att tala i högre tonlägen är 
ett typiskt feminint sätt att tala (Ellemers, s.286). Detta är ytterligare en faktor som trycker på 
de överträdelser som sker hos karaktärerna. Grundläget i deras röster är dock ett tydligt tecken 
hos män i ledarroller (ibid.). Visserligen har inte alla en maktposition, men de flesta av dem är 
ute efter en. 
 
Även om de andra karaktärerna, utöver skurkarna, också har en förändring på rösten när de 
skiftar humör, finns det en tydlig överdrivet dramatisk effekt när just skurkarna talar. Det är 
inte bara tonläget och sättet att uttala specifika ord som förändras, även ansiktets mimik är en 
stor del i förmedling av dialogen.  
 
Scar kan ilskna till och höja rösten vid enbart ett ord för att poängtera hans ursinne. Exempelvis 
när han vid ett tillfälle talar med hyenorna blir han irriterad och kallar dem för idioter. Hela 
meningen säger han stillsamt, men just ordet idioter skriker han ut samtidigt som han visar sina 
tänder. Att agera ut fysiskt när det handlar om att uttrycka känslor, är sedan tidigare känt och 
tydligt drag hos manliga karaktärer inom Disney (Towbin m.fl., 2008). Det är också tydligt att 
Scar tonar ner på djupheten i hans röst när han egentligen inte menar det han säger. När Scar 
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talar med Simba kan man höra hur han förlöjligar sin röst för att låta sarkastisk. Scar försöker 
efterlikna en feminin röst genom att använda ett högre tonläge. 
 
4.6 Gärningar, motiv och medhjälpare 
Kapten Krok är i full gång att försöka lista ut vart Peter Pan gömmer sig på ön och lutar sig 
därför över kartan på bordet. Efter att en sjungande besättningsman stör honom skjuter han ner 
honom, varpå Herr Smil säger att kaptenen är i god form. Denna anmärkning gör kaptenen 
förbannad och han får ett utbrott där han sedan argt lutar sig över Herr Smil. Krok vrålar “Blast 
good form! Did Pan show good form when he did this to me?!”, samtidigt som han visar sin 
krok (Peter Pan, 1953). Sedan berättar han att Pan matade handen till krokodilen som tyckte att 
det var så pass gott att han har jagat Krok sedan dess. Herr Smil kontrar med att kaptenen hade 
varit uppäten om det inte vore för klockan i krokodilens mage som varnar när han närmar sig.   
 
Kort efter Herr Smils kommentar hör man tickandet av en klocka och förstår att krokodilen är 
vid skeppet. Krok får panik och hoppar upp på Herr Smils rygg samtidigt som han skriker 
“Smee! Save me Smee, please don´t let him get me Smee!”. Efter att Herr Smil har sagt åt 
krokodilen att bege sig därifrån kikar Krok fram från under en filt på golvet och frågar försiktigt 
“Has he gone Smee?” (Peter Pan, 1953). Därefter är Krok mycket skakig och uppskrämd, men 
Herr Smil lugnar honom genom att säga att han ska raka hans skägg. 
 
Scar möter upp Simba vid ett bergspass och berättar för sin styvson att Mufasa har planerat en 
överraskning för honom. Simba försöker ta reda på vad det är för överraskning, men Scar vill 
inte berätta. Han säger att han ska hämta Mufasa och påminner Simba om den tråkiga incidenten 
som skedde vid elefantkyrkogården. Simba börjar skämmas och lyder därför honom och stannar 
kvar. Vid samma tillfälle står de tre hyenorna lite längre bort och skrämmer upp en flock med 
gnuer som sedan springer ner till bergspasset.  
 
Scar som har sprungit bort till Mufasa, berättar att Simba befinner sig i bergspasset där flocken 
med gnuer flyr i panik. I ren skräck springer Mufasa ner till bergspasset för att rädda sin son. 
Mufasa lyckas slänga upp Simba i säkerhet bland bergen, men Mufasa själv fälls omkull av de 
springande djuren. Till slut lyckas Mufasa slänga sig upp mot bergen men kan inte dra sig upp 
på egen hand, därför ropar Mufasa på hjälp från sin bror Scar. Istället för att hjälpa Mufasa, tar 
Scar med sina klor tag i Mufasas tassar och slänger sedan ner Mufasa nerför bergspasset att han 
blir ihjältrampad. Simba är den förste att hitta sin döda far, han lägger sig bredvid honom i hopp 
om att han ska vakna upp till liv. Just då kommer Scar tillbaka och ifrågasätter vad det är han 
har ställt till med, varpå Simba svarar att han inte gjorde någonting med flit. Scar visar att han 
förstår men kungen är trots allt död, han säger till Simba att om det inte vore för honom hade 
Mufasa fortfarande varit vid liv. Simba blir rädd eftersom han inte vet vad han ska göra, han 
frågar Scar om råd. Scar menar att Simbas enda utväg är att fly från Lejonklippan och aldrig 
mer komma tillbaka. Så fort Simba springer iväg, gestikulerar Scar till hyenorna och ber dem 
att döda Simba åt honom. 
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John Ratcliffe står framför spegeln på sitt rum i skeppet och talar med sin betjänt Wiggins. De 
talar om att han är illa omtyckt hemma vid hovet och att detta är hans sista chans att hävda sig. 
Som svar till detta säger Ratcliffe bestämt att framgången kommer att bli hans så fort som de 
fattiga besättningsmännen hittar allt guld. 
 
John Smith återvänder till kolonisternas fort efter att ha lärt känna Pocahontas. Han möts av 
Ratcliffe som säger att det är bra att John vet vart indianerna finns, då Ratcliffe planerar att 
utplåna dem en gång för alla. Han försvarar detta genom att övertyga männen att indianerna vill 
döda dem och behålla allt guld för sig själva. Ratcliffe säger till sina män att indianerna är onda, 
ociviliserade mördare som bör skjutas. Om någon av dem inte gör detta - döms de till döden. 
 
Dr. Facilier har från en sidogata hållit utkik efter prins Naveen och hans betjänt. Vid första 
anblicken på de två männen, rycker hans skugga i honom och drar fram myntet från hans ficka 
som han tidigare använt. När Naveen och Lawrence har kommit lite avsides, bort från skaran 
med människor, bestämmer han sig för att gå fram och presentera sig själv. Han tar fram sitt 
visitkort och ger det till Naveen, som förstår att Facilier kan läsa tarotkort. Facilier leder Naveen 
och Lawrence till en annan sidogata där han utför sin voodooism. På vägen dit passar han på 
att läsa av Naveens hand, han imponerar genom att säga att han kommer från kungligt blod. 
Lawrence är inte imponerad och försöker förklara för Naveen att Facilier visste om detta på 
grund av dagens tidning som ligger i Faciliers bakficka. Facilier avfärdar Lawrences påstående 
och leder de två männen till hans arbetsplats. Väl inne visar han sina vänner från “andra sidan”, 
spår männens framtid och inleder en pakt med dem. Han har lovat att göra Lawrence rik och att 
ge honom makt som han tidigare aldrig haft. Naveen blir försäkrad om att han ska få gifta sig 
och få tillbaka rikedomen som han inte längre har tillgång till, trots att han är prins. 
 
Senare i berättelsen behöver Dr. Facilier hjälp, mer än den han redan har, från sina vänner på 
“andra sidan”. Han har tappat bort prins Naveen, som nu är en groda, och behöver hitta honom 
igen för att kunna mörda Charlottes far som besitter de pengar han vill åt. Andarna från “andra 
sidan” vill egentligen inte hjälpa honom, men i utbyte mot deras hjälp lovar han att de ska få 
äga New Orleans befolknings själar. Facilier menar att han kommer ha tillgång till dem på 
grund av hans framtida rikedom. 
 
4.6.1 Analys 

Makt, girighet och hämnd är de ledande motiven till varför skurkarna utför deras onda 
gärningar. Motiven håller sig till stereotypiska drag hos män, då männen anses vara aggressiva 
och de som drivs av pengar (Bloomfield, 2015, s. 5). Trots att motiven håller sig till det som 
förväntas av män, påvisar de utförda gärningarna en helt annan sida. Kapten Krok är sällan 
ensam och uträttar aldrig sina onda gärningar på egen hand. Hans abrupta känsloförändringar 
och behov av sin medhjälpares assistans är egenskaper som kan associeras till feminina 
stereotypiska drag, då kvinnorna allt som oftast är i behov av hjälp. Även Scar skickar andra 
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till att utföra hans egna onda gärningar då han befaller hyenorna till att mörda Simba vid två 
tillfällen. Däremot utför han det största dådet med egna händer. Detsamma gäller för Dr. 
Facilier som behöver ta hjälp av den andra sidan för att lyckas, eftersom han själv inte har nog 
med styrka. Ratcliffe beordrar sina män till att mörda indianerna och har dessutom en betjänt 
som hjälper honom med allt. 
 
Att Kapten Kroks fiende består av en krokodil som svalt en tickande klocka är för oss en metafor 
som tyder på tiden och åldrandet av Krok. Han tillhör en av de som är vuxen i Landet Ingenstans 
och det är just något som man inte vill bli. Ser man djupare på det kan den skrämmande 
krokodilen stå för Kroks förfäran över att bli äldre. Trots att man i filmen får veta anledningen 
till varför Krok hatar Peter Pan, kan just detta vara en av anledningarna till varför hatet är så 
pass enormt, Pan har något Krok inte har kvar - ungdomen. 
 
Inom narratologin och Propps teorier finns det tio stycken funktioner som är påverkade av 
skurken (Propp, 1968). Ser man till Scars tidslinje stämmer de flesta handlingar och händelser 
överens med ordningen som Propp utformade. Det allra första som händer är Simbas förbud 
om elefantkyrkogården, vilket han senare överträder på grund av Scars manipulation. Därefter 
kommer bedrägeriet, då Scar lurar Simba. Sedan följer delaktigheten, eftersom Simba väljer att 
tro på sin morbror och stannar kvar i bergspasset i hopp om att få den överraskning han blivit 
upplyst om.  
 
Nästkommande funktion, skurkaktighet, uppfylls genom att Scar mördar Mufasa. Enligt Propp 
(1968) är den skurkaktiga funktionen en viktig sådan, då det är den som får berättelsen att 
utvecklas och gå vidare. Detta stämmer då det är Mufasas död som gör att Scar lyckas ta åt sig 
kungatronen och på så vis lyckas skicka iväg Simba från Lejonklippan. Hans flykt inleder en 
ny del av historien där nya karaktärer får chansen att ta plats.  
 
När Simba återvänder hem sker avslöjandet, då sanningen kommer fram om mordet på Mufasa. 
Därefter följer funktionerna i turordningen, strid och seger, då Scar hamnar i strid med Simba 
och sedan besegras av Simba som låter hyenorna äta upp Scar. Detta är ett sätt att ge Scar en 
bestraffning. 
 
Ordningen av funktioner blir utifrån Scars tidslinje på följande sätt (se avsnitt 2.5 för fullständig 
lista av funktioner):  
  

• 2. Förbud 
• 6. Bedrägeri 
• 7. Delaktighet 
• 8. Skurkaktighet 
• 28. Avslöjande 
• 16. Strid 
• 18. Seger 
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• 30. Bestraffning 
 
Scars handlingar följer alltså Propps struktur men uteblir funktionerna spaning och 
framförande. Dessa handlar om att skurken aktivt försöker spana efter offrets lokalisering och 
sedan får den information som hen var ute efter (Propp, 1968). Den funktion som sker något 
tidigare än förväntat är avslöjandet som sker innan striden. Krok och Dr. Facilier följer en 
berättarstruktur som liknar Scars, enligt Propps teorier. Till skillnad från Scar, följer Krok 
ordningen av funktioner, däremot uteblir två av dem, bestående av förbudet och avslöjandet. 
Dr. Facilier är den karaktär som helt och hållet förhåller sig till funktionernas ordning. Vad 
gäller Ratcliffes narrativ i samband med funktionerna särskiljer han sig från resterande. Istället 
för att hans egna handlingar påverkar hjälten och narrativets utveckling, är det skeppets 
besättning som främst utför skurkens funktioner. Resterande antagonister är också beroende av 
sina medhjälpare, men till skillnad från Ratcliffe utförs de stora dåden på egen hand. 
 
I förhållande till Propps funktioner, och skurkarnas behov av assistans från deras medhjälpare, 
förstärks skurkarnas tendens till könsöverträdelser ytterligare. Då skurkarna enligt gender 
performance “gör” genus (West & Zimmerman, 1987), på så vis att de är i behov av assistans, 
bekräftas den kvinnliga stereotypen än mer inom skurkarnas handlingar. 
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5 Avslutande diskussion och slutsats 
I följande kapitel diskuteras resultaten i förhållande till problemformuleringen. Vidare 
presenteras förslag till framtida forskning. 
 
 
Disneys skurkar har tydligt de drag som enligt normen inte anses vara manliga. På sättet de 
talar, för sig, klär sig och agerar kan man konstatera att det förekommer tydliga skildringar av 
queer coding.  
 
För att besvara våra problemformuleringar, gällande användandet av queer coding och 
stereotyper ur ett semiotiskt perspektiv, kunde vi genom en kvalitativ och hermeneutisk analys 
finna flertalet gemensamma faktorer vad gäller både utseende och personliga egenskaper. 
Utseendemässigt hade alla spetsiga eller avlånga ansikten som utmärkte sig i jämförelse med 
deras protagonister. Att ansiktet såg närmast sminkat ut var gemensamt för dem alla, särskilt 
när man såg till ögonen. Allas kläder var mörka och figursydda med färgtoner av lila och rosa, 
som anses vara feminina kulörer. Allesammans rörde sig med överdramatiska rörelser i både 
kropp och ansikte. Egenskaper i form av fåfänga och manipulation var inte främmande för 
någon av dem eftersom det var vad de förlitade sig på när de utförde sina gärningar. Motiven 
till varför de uträttade vissa handlingar skiljde sig åt men det var här tydligt att deras drivkraft 
baserades på manligt stereotypiska drag. Motiven som låg bakom skurkarnas handlingar var 
därför de enda, jämfört med exempelvis vissa aspekter inom utseende, som inte porträtterade 
uppenbara könsöverträdelser. 
 
Av de karaktärer som studerades var det Ratcliffe som, till kroppen, var den som höll sig mest 
åt det överdrivet maskulina hållet då han var lite större och mer muskulös än de övriga 
skurkarna. Det var även Ratcliffe som från början hade en tydlig maktposition, vilket också är 
en manlig stereotyp, till skillnad från de andra skurkarna. Trots detta hade han minst inverkan 
inom filmens narrativ. Scar, Krok och Dr. Facilier hade alla funktioner som starkt påverkade 
berättelsens utformning och narrativ. Det vi behöver ha i åtanke är det faktum att Propps teorier 
endast är en teori och inte en regelbok som bestämt måste följas. Däremot är det intressant att 
resultatet visar hur berättelser än idag kan följa hans funktioner.  
 
Tidigare forskning inom Disney har till största del bestått av företeelser kring porträtteringen 
av kvinnliga karaktärer, där majoriteten har behandlat de stereotypiska rollerna som 
Disneyprinsessorna byggs utifrån. Har man detta i åtanke förstår man att denna typ av 
porträttering kan vara problematisk, då den återkommande hjälplösheten, samt den emotionella 
instabiliteten, tolkas som negativa egenskaper. Analysen av dessa fyra personligheter, samt 
deras relation till medhjälparna, visar tydliga kopplingar till de kvinnliga stereotypers 
egenskaper som tidigare diskuterats i denna studie och ansetts vara dåliga. Det är här 
problematiken kan uppstå kring Disneys porträttering. Skurkar är menade att vara de 
impopulära och det är kanske underförstått, men när de manliga karaktärernas 
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könsöverträdelser enbart uppstår hos antagonisterna blir kopplingen till queerness fortsatt 
negativ. Det riskerar att bidra med negativa associationer kring homosexualitet och femininitet, 
samtidigt som det förknippar ondska med sexuella avvikelser. Det bör ske en form av 
nyansering bland Disneys framtida karaktärer där de ska kunna bryta sig loss från de stereotyper 
som funnits fram tills idag, oberoende av karaktärens kön.  
 
Trots detta är det viktigt att ha i åtanke den roll som animation har i sammanhanget. Som 
tidigare nämnt är animation en konstform som jobbar med överdrivna former för att skapa en 
tilltalande och satirisk karaktär eller miljö. Det faktum att animationer använder komiska och 
överdrivna karaktärer kan spela en roll i den extravaganta porträtteringen av de manliga 
skurkarna, dock uppstår det trots detta en skillnad gentemot protagonisterna. Skurkarna ska 
antagligen inte tas på allvar och därför förlöjligas dem i jämförelse med protagonisterna. Att 
sättet de förlöjligas på råkar vara på ett feminint, och ibland androgynt, sätt är i detta fall 
intressant. Det är intressant på så vis att den androgyna människan är en kombination av både 
kvinna och man, och därför starkare än de biologiska könen var för sig (Pettis, 2010). Med detta 
i åtanke kan den feminina mannen även ses som starkare än de övriga karaktärerna. En 
människas genus behöver inte härledas från dess biologiska kön, utan det kan till och med vara 
tvärtom (Liinason, 2008). Att dessa skurkar agerar på ett könsöverträdande vis kan därför ses 
som en mer realistisk porträttering av en verklig människa. 
 
Enligt Dahlgrens (2000) steg, textens intentioner, har främst de informativa egenskaperna 
analyserats hos filmerna. Vi har genom den semiotiska analysen kommit fram till att filmerna 
kan både tolkas som att bidra med negativa kopplingar till att vara en feminin man, då dessa 
egenskaper återfinns hos de onda karaktärerna, och till att porträttera den starka androgyna 
skurken. Utöver de expressiva och underhållande intentionerna spelar därför de informativa 
intentionerna en betydelsefull roll, då det som porträtteras kan tänkas vara både problematiskt 
och förstärkande. Som tidigare nämnts appliceras de stereotypiska rollerna för både manligt 
och kvinnligt på de manliga skurkarna. Det som sker är att de negativa delarna av dessa är de 
som används och inte de som kan anses vara några av de positiva egenskaperna. Om de positiva 
egenskaperna nyttjas så omvandlas de trots allt till någonting negativt. Som kvinna förväntas 
man att vara omhändertagande och detta skildras som en egenskap hos exempelvis Scar - men 
enbart vid det tillfälle då han lurar Simba.  
 
Vad gäller de semiotiska begrepp som användes under analysen förstod vi att det var flera 
tecken som kunde definieras av flertalet begrepp samtidigt. På grund av den fria tolkningen som 
uppstår vid en konnotativ analys valde vi därför att använda de begrepp som bäst förklarade vår 
egen tolkning inom den givna situationen.  
 
5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Studien har gett en förståelse för dem breda och djupgående analyser som går att utföra i 
samtliga Disneyfilmer. Då denna studie har begränsats och enbart analyserat fyra filmer, av de 
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31 filmer - varav tolv av dessa ansågs besitta queerkvaliteter - med manliga antagonister som 
släppts av Walt Disney Studios, förstår vi att det går att utveckla en mer genomgripande studie 
där man räknar med samtliga manliga skurkar från Disneyvärlden. Detta skulle kunna avslöja 
fler aspekter inom framställningen av karaktärer som eventuellt bryter normativiteten. Det är 
relevant att återigen poängtera att filmerna som ingår i studien har analyserats ur dess 
originalspråk då detta är en vägande faktor i den kulturella uppfattningen av främst dialog. 
Chansen att den semiotiska analysen förändras beroende på språk är stor och kan därför leda 
till vidare studier. 
 
Med tanke på den androgyna observationen hade det varit önskvärt att få en förståelse till varför 
det är just skurkarna som får ta del av denna personlighet. Ytterligare skulle studien kunna ligga 
till grund för forskning som berör barns påverkan av dessa onda framställningar. Det skulle 
vara intressant att se ifall queerness hos skurkarna faktiskt uppfattas negativt eller om det har 
någon annan form av effekt hos åskådarna. Studien skulle även kunna vara inriktad på de 
vuxnas uppfattning. 
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A.  Bilaga 1: Analysschema  
 
“STEREOTYPISK DISNEYSKURK” 
 

Peter Pan 
(1953) - 
Kapten Krok 

Lejonkungen 
(1994) - Scar 

Pocahontas 
(1995) - John 
Ratcliffe 

Prinsessan och 
Grodan (2009) - 
Dr. Facilier 
 

Söker makt Nej, hämnd. Ja. Ja, guld och 
land. 

Ja, pengar och 
uppmärksamhet. 

Girig Nej.  Nej, när han väl 
har riket gör han 
inte så mycket 
mer. 

Ja, han vill ha 
guld och land. 

Ja, han har pengar 
som drivkraft. 

Självisk Ja. Ja. Ja, han vill bli rik 
och få all ära för 
det de hittar. 

Ja. 

Manipulativ 
 

Ja, men 
enbart när 
han lurar 
Tingeling om 
att han vill 
rädda Peter 
Pan. 

Ja. Ja, han lurade 
männen till att 
tro att 
indianerna har 
guldet. 

Ja. 

Brutal Ja, mycket 
våldsam och 
utsätter t.ex. 
Tigerlilja för 
risken att 
drunkna. 

Ja, fysiskt och 
verbalt. 

Ja, men inte 
fysiskt (förutom 
när han sköt 
John Smith i 
slutet). 

Inte särskilt. 

Maktfull Ja, han är 
kapten och 
beordrar de 
andra. 

Ja, han härskar 
över hyenorna 
och sedan blir 
han tillfällig kung. 

Ja, han leder sin 
besättning och 
de gör allt han 
säger. 

Ja, men enbart 
eftersom han kan 
styra “den andra 
sidan”. 

Lever 
“utanför” 
samhället 

Nästan, han 
bor på ett 
skepp utanför 
ön. 

Ja. Nej. Ja, “på gatan” och 
han håller sig till 
sina demoner. 

Sidekick Smee och 
piraterna. 

3 Hyenor; 
Banzai, Shenzi 
och Ed. 

Hunden Percy 
och betjänten 
Wiggins. 

Hans egna skugga. 
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“QUEER-STEREOTYPER” 
 

Peter Pan 
(1953) - Kapten 
Krok 

Lejonkungen 
(1994) - Scar 

Pocahontas 
(1995) - John 
Ratcliffe 

Prinsessan 
och Grodan 
(2009) - Dr. 
Facilier 
 

Feminina 
ansiktsdrag 

Långt, smalt 
ansikte och 
smala ögonbryn. 

Kvinnliga ögon, 
blinkar långsamt, 
ögon ser målade 
ut med 
ögonskugga och 
smala ögonbryn. 

Färgade 
ögonlock, lila. 
Stora läppar 
och smala 
ögonbryn. 

Färgade 
ögonlock, långt 
smalt ansikte, 
stora läppar, lila 
pupiller, smala 
ögonbryn. 
Mycket lång 
och smal. 

Användning 
av 
accessoarer 
och kosmetik 

Nej, dock ser det 
ut som att han 
har lila 
ögonskugga och 
formade 
ögonbryn. 

Nej, dock ser det 
ut som att han 
har ögonskugga 
och han “filar” 
naglarna. 

Ja, rosetter i 
håret med två 
tofsar. 

Halsband. 

Feminina 
händer 

Ja, långa smala 
fingrar, pekar 
med lillfingret.  

Ja, hans klor är 
alltid “framme”. 

Pekar med 
fingret, annars 
icke. 

Ja, långa smala 
händer, pekar 
med lillfingret. 

Feminina 
kläder 

Ja, lång röd 
kappa, indragen i 
midjan, 
figursydd. Lila 
byxor med 
rosetter, svarta 
klackar, långt 
svart fint hår och 
vit volangkrage. 
Stor hatt med 
fladdrande 
fjädrar. 

Ja, hans man är 
mer fritt 
hängande och 
längre. Han har 
“spetsiga” 
kroppsdelar som 
t.ex. skuldrorna. 

Ja, lila och rosa 
kläder med en 
hatt med fjäder. 
Mantel som 
flyger i vinden. 
Svarta 
klackskor och 
tights. 

Ja, lila och röda 
kläder, 
figursydda och 
en magtröja. En 
hög hatt med 
fjäder. 

Rörelser är 
små och 
samlade 

Nej, gör stora 
rörelser med 
armar, tar stora 
kliv, rör sig 
emotionellt och 
dramatiskt. 

Nej, han gör 
stora rörelser på 
ett dansant sätt. 
Rör sig konstant. 

Ja, han är 
ganska så 
fysiskt samlad. 
Han rör mest på 
ansiktet. 

Nej, han rör 
mycket på 
armar och 
händer. 

Utövar sina 
egna onda 
gärningar 

Nej, han skickar 
t.ex. Smee till 
krokodilen för att 
skrämma iväg 
den. 

Nej, han låter 
hyenorna göra 
hans onda 
gärningar åt 
honom. 

Nej, han låter 
sina män göra 
allt, förutom när 
han i slutet 

Nej, eftersom 
han har sålt sin 
själ till djävulen 
skickar han 
bland annat 
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Undantaget är 
när han mördar 
Mufasa. 

skjuter mot 
“vildingarna”. 

Lawrence för 
att göra hans 
onda gärningar. 

Feminint 
språk  

Nej, drar ut på 
orden 
dramatiskt, med 
mörk röst. 

Ja. Nej, talar mörkt 
och långsamt. 

Ja, talar med 
långa ord, 
melodiskt. 

Fåfäng Ja, han tar i sin 
mustasch så att 
den formar sig.  
Han klär sig i 
sina finaste 
kläder, väljer en 
fin krok och fixar 
sig framför 
spegeln innan 
han ska hitta 
Tingeling. 

Ja, han tar i sitt 
hår på ett fåfängt 
sätt. 

Ja. Nej. 

Använder 
manipulation 
istället för 
fysisk styrka 

Nej, mer styrka, 
t.ex. när han 
fäktas med Peter 
Pan i grottan. 

Båda, han 
mördar Mufasa 
men lurar Simba. 

Ja, förutom när 
han skjuter mot 
“vildingarna” i 
slutet. 

Ja, han lurar 
andra för att få 
det han vill ha. 

 
“FYSISKA EGENSKAPER” 
 

Peter Pan 
(1953) - Kapten 
Krok 

Lejonkungen 
(1994) - Scar 

Pocahontas 
(1995) - John 
Ratcliffe 

Prinsessan 
och Grodan 
(2009) - Dr. 
Facilier 
 

Hållning Hänger fram 
med huvudet 
lite, annars lång 
och stolt 
hållning. När han 
blir rädd gömmer 
han sig på 
marken. 

Lägre hållning, 
inte högt med 
huvudet. 

Stolt och hög 
hållning då han 
är mycket lång. 

Mycket lång och 
rakryggad. 

Närvaro Instabil. Oberäknelig. Respekterad av 
sin besättning. 

Lurig, smyger 
runt. 

Kroppsspråk Dramatiska 
rörelser, pekar 
med lillfingret, 
leker med 
mustaschen.  

Tittar på sina 
klor, svänger på 
höfter och svans, 
dramatiska 
rörelser, handen 

Rör sig 
långsamt och 
stilfullt, flänger 
inte mycket med 
armar och ben. 
Mer uttryck med 

Pekar med 
lillfingret, 
expressivmed 
sina långa ben 
och armar och 
bugar/niger. 
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Dramatiska 
rörelser som 
härmar hans 
känslor, handen 
i pannan. t.ex. 
rädd för 
krokodilen och 
gömmer sig 
bakom Smee  
Explosiv och 
emotionell. 

för panna, pekar 
med lillfingret. 

ansiktet än med 
kroppen. 
När han sjunger 
så poserar han 
feminint. 
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