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Abstract 
There are few studies that investigate older characters in animated film. Older characters have 
been portrayed in a disproportionately negative manner according to previous studies. These 
studies were made over ten years ago, therefore new research is needed to investigate how 
older people are represented. The aim of this research is to examine how older characters are 
portrayed in mainstream animated films from 2017 by analyzing five animated films: Coco, 
Smurfs - The Lost Village, The Lego Ninjago Movie, Monster Family and Captain Underpants. 
Using a qualitative and semiotic content analysis, we investigate how identity markers, 
narrative functions, as well as stereotypes and signs are used to portray older people. The 
study shows a positive change in the representation of older people where the characters 
have more nuanced and important roles. The most common stereotypes around older people 
do not appear in these films, instead authority roles and archetypes such as the wise are used. 
Rather than a sign of chronological aging the appearance of elderly and signs of age primarily 
seems to be used to convey wisdom and experience. 
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EXAMENSARBETE 
Representation av äldre i animerad långfilm:  

En kvalitativ innehållsanalys 
 

Sanna Nomark 
Miriam Pålsson 

Sammanfattning 
Det finns få studier om äldre karaktärer i animerade filmer. Studierna som gjorts visar att äldre 
karaktärer har porträtterats på ett oproportionerligt negativt sätt. Dessa studier är nu över tio 
år gamla och därför behövs ny forskning som undersöker hur äldre representeras. Denna 
studie syftar till att undersöka hur äldre karaktärer porträtteras i animerad mainstream-film 
från år 2017 genom en analys av de fem animerade filmerna Coco, Smurfarna - Den försvunna 
byn, The Lego Ninjago Movie, Monsterfamiljen och Kapten Kalsong. Med hjälp av en kvalitativ 
och semiotisk innehållsanalys undersöks vilka identitetspositioner, narrativa funktioner, samt 
stereotyper och tecken som används för att porträttera äldre. Studien visar en positiv 
förändring av äldres representation i form av mer nyanserade karaktärer i betydelsefulla 
roller. De vanligaste stereotyperna kring äldre syns inte i materialet, istället används 
ledarroller och arketyper så som den vise. Förekomsten av äldre och ålderstecken verkar i 
första hand vara ett uttryck för visdom och erfarenhet snarare än som ett tecken på deras 
kronologiska åldrande. 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att ge en överblick över bakgrunden till studien och dess relevans samt 
specificera undersökningens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund  

Alla blir vi en dag gamla om vi lever länge nog och den som idag är gammal har en gång varit 
ung. Åldrande är därför någonting som berör oss alla direkt. Av den svenska befolkningen är 
ungefär en femtedel 65 år eller äldre och andelen äldre ökar allteftersom den väntade 
livslängden också gör det (SCB, 2018). Äldres position i det västerländska samhället, där dessa 
ofta lever i isolation och exkluderas från andra åldersgrupper, eller förminskas genom att slås 
samman med barngenerationen (Herrman & Nilsson, 2015), gör att de stereotyper som finns 
kring gruppen får mycket utrymme att sprida och etablera sig. Den yngre generationen, som 
enligt svensk statistik (Nilsson, 2002) har liten till ingen kontakt med äldre, baserar en stor del 
av sin uppfattning om äldre på den bild som film och media förmedlar av dem (Gatling, Mills 
& Lindsay, 2017). Representationen av äldre i film är dock liten. Vissa anser dem till och med 
tillhöra den minst representerade gruppen inom media (Herrman & Nilsson, 2015). I flera 
tidigare studier diskuteras det kring att vi just nu befinner oss i ett kulturellt paradigmskifte 
när det kommer till äldre i film och media. Att representationen av äldre håller på att förändras 
på ett positivt sätt (Herrman & Nilsson, 2015; Cordischi, 2013). De flesta studierna som 
undersöker äldres representation är dock gjorda för många år sedan och nya studier krävs för 
att undersöka huruvida detta stämmer. Representationen av äldre i film har studerats de 
senaste årtiondena men då inriktat på spelfilm och filmer med en vuxen målgrupp. Det finns 
betydligt färre studier om äldres representation i animerad film och filmer skapade med CGI 
(datorgenererade bilder), där målgruppen är yngre. Det är dessa filmer vi studerar i denna 
undersökningen. 

1.1.1 PÅVERKAN 
Att film och media har stor inverkan på människors värderingar och agerande bekräftas av 
flera tidigare studier. Teorin om socialt lärande som utvecklades av Bandura och Walters 
(1963) grundar sig i att vi, och i synnerhet barn, lär oss genom observation av våra omgivningar 
och media. Detta i sin tur återspeglas i vårt beteende genom imitation (Robinson & Anderson, 
2006; Bandura & Walters, 1963). Även mängden av tid vi spenderar med att se på film och TV 
är av betydelse. Kultiveringsteorin som utvecklades av Gerbner & Gross (1976) argumenterar 
för att ju mer tid spenderad med att se på film och TV desto större influens har det på våra 
värderingar och ideologier. År 2017 såg barn mellan 9 till 14 år på rörlig bild (vanlig tv, webb 
tv, lagrad/strömmad film, videoklipp) i genomsnitt 122 minuter dagligen (Nordicom, 2017). 
Kultiveringsteorin bekräftas också av Levy (2009) som i sin studie av negativa och positiva 
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stereotyper kring äldre och stereotypers påverkan såg ett samband mellan en större mängd 
Tv-tittande över en livstid och en mer negativ bild av äldre och åldrande.  

1.1.2 FILM SOM MEDIUM 
Film hjälper oss att reflektera kring de samhällsnormer som finns, men kan också hjälpa till att 
forma och bevara dem. Hur man väljer att porträttera en grupp inom populärkulturen och 
framförallt film har alltså som tidigare studier belyser tydliga konsekvenser. Som filmskapare 
har man även andra aspekter i åtanke. När man introduceras till en karaktär i film så är det 
inom begränsade tidsramar. Stereotyper och generalisering är en vanlig och ständigt 
återkommande teknik inom filmvärlden i en strävan att möta dessa tidsramar och att så 
snabbt som möjligt etablera en berättelse (Herrman & Nilsson, 2015).  

1.1.3 ANIMATION 

Inom animerad film är dessa tekniker om än tydligare, vilket gör det till ett intressant 
undersökningsområde för studier av äldres representation. Som en grund för animerad film 
idag står Disneys tolv animationsprinciper. En av dessa principer är exaggeration eller på 
svenska överdrift, som används för att skapa en livligare och mer intressant animation. Utan 
den riskerar animationens rörelse att bli stel och mekanisk. Överdriften förekommer i 
animation så väl som karaktärsdesign. Appeal, en annan av de tolv principerna, handlar om att 
utforma intressanta och karismatiska karaktärer (Roberts, 2011). Det innebär en tydlig design 
och karaktärsutveckling som fångar tittarens uppmärksamhet. Karaktären skall väcka intresse 
visuellt så väl som berättarmässigt, oavsett om det är en hjälte, antagonist, eller mentor, till 
vilket en viss grad av överdrift och karikatyr ofta används. Ur ett åldersperspektiv kan detta 
underlätta i sökandet efter de åldersrelaterade normer och stereotyper som förekommer. 
Användandet av överdrift står också i relation till nivån av realism i en film och används ofta 
för komisk effekt (Roberts, 2011). Att medvetet förstärka stereotyper genom satir och 
överdrift är också något som är vanligt bland annat i serier så som the Simpsons och Futurama, 
där målgruppen är en vuxen publik. Användandet av parodi, ironi och satir fungerar här som 
ett medium för samhällskritik (Curch, 2010). Detta förutsatt att det är tydligt och att man 
förstår att det är just en kritik. Som teorin om socialt lärande (Bandura & Walters, 1963) och 
kultiveringsteorin (Gerbner & Gross, 1976) pekar på har ett barn inte samma förmåga till 
kritiskt tänkande, vilket kan leda till att dessa stereotyper istället genom filmerna förstärks och 
bekräftas. Denna typ av humor kanske därav inte platsar sig lika bra i filmer för denna 
målgrupp, vilket gör en undersökning av animerad film för en yngre målgrupp än mer 
betydelsefull.  
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1.1.4 NARRATIV 
Något annat som kan vara bra att ha i åtanke när man studerar representation i film är 
filmernas narrativa (berättande) strukturer, som vi kommer tala mer om senare i texten, samt 
hur dessa influerar de äldres roller och deras betydelse. Inom Klassisk Hollywoodfilm är “the 
Hero’s Journey” en vanlig narrativ mall, där hjälten står i centrum som filmens huvudkaraktär 
(Glebas, 2009). Förutbestämda arketypiska karaktärer som finns med i the Hero’s journey, 
hjälten, mentorn, skojaren, de allierade och det onda, (Glebas, 2009) begränsar möjligheten 
till variation och gör det lättare för stereotyper att ta form.  

1.1.5 REPRESENTATION 
Inom mainstream-animation, den animation som har mest spridning och ses av flest, är Disney 
en av världens ledande animationsstudior. Många av Disneys animerade långfilmer 
porträtterar äldre personer med negativa stereotyper enligt Towbin m.fl. (2004). De äldre i 
filmerna visades som dumma, sura och glömska. En annan studie (Robinson m.fl., 2007) som 
undersökte Disneys animerade långfilmer kom fram till att äldre kvinnliga karaktärer syns mer 
sällan och visas på ett mer negativt sätt än manliga karaktärer. I de undersökta filmerna har 
äldre karaktärer ofta roller som är mindre viktiga för berättelsen. Slutsatsen blev att det fanns 
för många negativa och stereotypa representationer av äldre karaktärer. 

För att avgöra om en karaktär är stereotypisk kan den jämföras mot modeller som tagits fram 
för att visa vilka stereotyper av äldre som är vanligast. Hummert m.fl. (1994) tog fram en 
stereotypstruktur som har använts i många studier om äldre i film. Strukturen består av sex 
positiva stereotyper och åtta negativa. De är baserade på hur folk i olika åldrar uppfattar äldre 
personer generellt. Några exempel av stereotyperna är: Perfekt mor/farförälder, Aktivist, 
Sårbar eller Svårt funktionsnedsatt. Med hjälp av dessa kan vi upptäcka om en karaktär är 
porträtterad på ett stereotypt sätt.  

 

1.2 Frågeställning och syfte 

Det har gjorts få studier om äldre karaktärer i animerad film och de som finns har fokuserat 
på filmer som producerats innan år 2005. Det saknas alltså undersökningar om äldre i 
animerade filmer från de senaste tretton åren. Syftet med undersökningen är att bidra med 
en uppdaterad redogörelse för hur representationen av äldre ser ut i fem animerade 
mainstreamfilmer idag. Förhoppningen är att bidra till att filmskapare och filmtittare blir mer 
kritiska och medvetna om potentiella fördomar som hålls, både av en själv så väl som av 
mediesamhället. 

För att undersöka hur äldre karaktärer representeras i filmerna intresserar vi oss för vilka roller 
de spelar och i vilken sorts sammanhang de syns. Vilken betydelse rollen har för berättelsen 
och för resten av filmens karaktärer analyseras för att ta reda på hur viktiga karaktärerna blir 
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i filmens värld. Likt tidigare studier undersöker vi också huruvida stereotyper används för att 
porträttera äldre karaktärer samt vilka stereotyper det är. Utifrån den informationen kan vi se 
om det finns mönster i filmerna som förmedlar regler och normer för hur en äldre person får 
vara eller se ut. Konnotationer (associativa betydelser) som framgår av olika tecken hos 
karaktärerna analyseras för att visa vilka budskap som förknippas med de äldre. Vi vill få en 
tydlig uppfattning om karaktären som helhet och undersöker därför karaktärernas 
identitetspositioner som yrke, utbildning, ursprung, etnicitet, religion, språk, genus, 
familjestatus, inkomst och sexualitet samt hur det påverkar karaktärens roll och eventuella 
stereotyper och normer.  

Tre frågeställningar formuleras utifrån dessa olika områden och i studien undersöker vi hur de 
påverkar representationen av de äldre karaktärerna i filmerna:  

● Vilka narrativa funktioner fyller de äldre karaktärerna? 

● Vilka identitetspositioner syns i samband med hög ålder? 

● Med vilka tecken och stereotyper indikeras de äldre karaktärernas ålder? 
 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie fokuserar vi på västerländsk mainstream-film med en inriktning på 
datorgenererad 3D-animerad långfilm. Även om det finns många animerade serier för barn så 
studerar vi inte serier på grund av skillnaderna i långfilmers och seriers berättarstruktur och 
karaktärsutveckling. Filmer ur andra filmkulturer studeras inte. Detta av anledningen att 
västerländsk film är vad som konsumeras mest i väst samt att generationskulturerna skiljer sig 
åt så pass mycket utanför film. En studie av flera filmkulturer hade inneburit en studie av 
annan storlek. Äldre i spelfilm, det vill säga filmer med skådespelare och inte datorgenererade 
karaktärer, studeras inte men tidigare studier finns som behandlar detta. Filmer som 
kombinerar spelfilm med datorgenererade karaktärer studeras inte, med undantag LEGO-
filmen som är övervägande animerad men har ett fåtal inklippta spelfilms-scener. Vår 
filmanalys ska inte fördjupa sig i hur representationen av äldre påverkar publiken eller varför 
representationen ser ut som den gör. Det är inte heller en analys av den bakomliggande 
filmproduktionen. Dessa är intressanta och viktiga aspekter som det behövs mer forskning om, 
i vårt arbete finns det tyvärr inte utrymme för detta. Vi kommer inte prioritera att göra djupare 
analyser av övriga karaktärer i filmerna i förhållande till eller jämfört med de äldre 
karaktärerna. Det skulle bli svårt att hantera analyser av så många karaktärer och det är de 
äldres representation som vi främst är intresserade av.   
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2 Teori och tidigare forskning 
Här presenteras de teoretiska perspektiv och centrala begrepp som kommer att fungera som 
en utgångspunkt för analysen samt tidigare forskning och studier som gjorts inom 
ämnesområdet. 

 

2.1 Gerontologi och studier om åldrande 

Gerontologi är läran om de psykologiska, sociologiska, samhällsvetenskapliga och 
humanistiska aspekterna av ett normalt åldrande. Gerontologer ser på åldrande i termer av 
fyra olika kategorier (Hooyman & Asuman Kiyak, 2008): 

1. Kronologiskt åldrande - Definitionen på åldrande i årtal från och med året man föds. 
2. Biologiskt åldrande - refererar till de fysiska förändringarna som sker i samband med 

åldrande och deras funktionella påverkan. Kallas även ibland för Funktionellt åldrande. 
3. Psykologiskt åldrande - refererar till förändringar i de sensoriska och perceptuella 

processerna, anpassningsbarhet, personlighet, mentala funktioner (till exempel 
minne, inlärningsförmåga och intelligens). 

4. Socialt åldrande - refererar till en individs förändrade roller och relationer i privatlivet 
så väl som det offentliga livet i relation till åldrandet. 

I studiet av de sociala aspekterna av åldrande har man tagit fram två tongivande teorier; 
Disengagemangsteorin - som grundar sig i att de äldre i ett samhälle behöver ge plats åt de 
yngre och mer “kapabla” generationerna. Aktivitetsteorin - som betonar vikten av att som 
äldre hålla sig aktiv i syfte att bibehålla sin fysiska och mentala hälsa (Hillier & Barrow, 2015).  

När vi studerar äldre i animerad film utgår vi från dessa framtagna aspekter kring åldrande. Vi 
vill undersöka på vilket sätt åldrandet är representerat och, vid undersökandet av de äldres 
identitetspositioner, vilka av dessa teorier inom gerontologin som återspeglas i filmerna. 
 

2.2  Intersektionalitet & Genus 

Intersektionalitet är ett begrepp som används för att studera maktasymmetrier (ojämlika 
maktförhållanden) och underordning i relation till kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder, politisk åskådning, social härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt 
(Hirdman & Kleberg, 2015). En intersektionell analys är som Hirdman och Kleberg beskriver 
det, ett angreppssätt som används för att undersöka hur dessa olika maktasymmetrier 
samverkar “... i skapandet av identiteter och materiella villkor för individer och grupper, och 
hur de därmed bidrar till att skapa och upprätthålla social ojämlikhet och politiska orättvisor” 
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(s. 42). Det är viktigt för oss att ha andra identitetspositioner i åtanke när vi analyserar äldre 
då andra kontexter utöver ålder påverkar. En äldre kvinna är fortfarande en kvinna och äldre 
vita medelklasskvinnor kan inte generaliseras till alla äldre kvinnor i ett samhälle. Att ha ett 
intersektionellt perspektiv är därför viktigt oavsett vilken av identitetspositionerna som 
undersöks. Vi kommer att förhålla oss till bland annat socioekonomisk status, genus och 
etnicitet i samband med ålder genom vår analys av de äldre karaktärerna. 

Robinson & Anderson (2006) undersökte i sin studie hur äldre karaktärers mentala, fysiska och 
övergripande karaktär porträtterades i animerade tv-program från fem olika tv-kanaler för 
barn. Robinson m.fl. (2007) studerade hur äldre karaktärer porträtteras i 34 animerade 
långfilmer från Disney. Båda studierna visade att de äldre karaktärerna oftast var vita män, 
vilket inte stämmer överens med populationen i verkligheten. De undrar om detta kan påverka 
barns uppfattning om äldre personer. 

Genusforskningen undersöker hur synen på kön skapas i samhället. Media påverkar vår 
uppfattning om kön eftersom till exempel filmer och bilder framställer kvinnlighet och 
manlighet på olika vis. Kvinnor och män visas på många olika sätt och det är svårt att säga att 
något är rätt eller fel. Dels speglar denna framställningen verkligheten samtidigt som medias 
egna värderingar påverkar hur kön visas (Hirdman & Kleberg, 2015). 
 

Könsmaktssystemet 
Elvin-Nowak & Thomsson (2009) talar om könsmaktssystemet, det samhällssystem där män 
överordnas kvinnor, och om hur man som kvinna belönas för att underordna sig och straffas 
på olika sätt genom att ställa sig emot systemet. Könsmaktssystemet fungerar efter två 
principer (s. 46): 

1. Isärhållandet  
2. Den manliga normen 

Isärhållandet beskriver man som en gammal maktstrategi som sedan länge använts för att 
särskilja på det normala och onormala genom att exempelvis bygga mentalsjukhus dit man 
kan slussa undan det “onormala” eller genom att dela upp intressen, platser och yrken i 
kvinnliga och manliga.  

Den manliga normen innebär att man utgår från att det manliga är det normala och därmed 
mer “eftersträvansvärda” och att kvinnor för evigt är lite sämre, lite mindre fullkomliga. 
Följaktligen när en kvinna väljer att rikta in sig på en teknisk utbildning så intresserar hon sig 
också för någonting “manligt” och kan som mest bli en manlig avbild. Utöver aspirationer inom 
ett visst yrke eller hobby, så finns också önskningar och behov av könsmässig bekräftelse vilket 
används som ett medel för att bestraffa den som går emot normen; behovet att bli bekräftade 
som kvinnor eller män (Elvin-Nowak & Thomsson, 2009). Lyckas man som kvinna “för väl” med 
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att utföra något förutbestämt manligt riskerar man att bli klassad som okvinnlig, häxa eller 
manhaftig till följd. Att lyckas med något “manligt” som kvinna hyllas alltså sällan. Men även 
att följa den kvinnliga mallen är något som ger lite belöning. En man däremot som gör 
“kvinnosysslor” hyllas ofta, medan en kvinna enbart anses göra vardagssysslor, som en del av 
att vara kvinna (Elvin-Nowak & Thomsson, 2009). Vi kan i vår studie av de äldres 
identitetspositioner studera om dessa mönster och principer återspeglas även i 
analysmaterialet. 

Den manliga normen har synts i animerade filmer och serier. I Robinsons och Andersons (2006) 
studie om tv-serier var mer än hälften av de äldre karaktärerna män. Robinson m.fl. (2007) 
kom också fram till att Disneys filmer visade fler manliga äldre karaktärer än kvinnliga. Äldre 
män visades även mer positivt än äldre kvinnor i de filmerna.  I vår studie kan vi också granska 
hur äldre män och kvinnor framställs och om de visas på ett positivt eller negativt sätt samt 
hur jämlik representationen är.  
 

2.4 Stereotyper och diskriminering 

2.4.1 ÅLDERISM 
Ålderism är en vanligt använd term vid studier av äldre i film och innebär "fördomar eller 
stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till 
diskriminering" (Andersson, 2008, s. 12). Uttrycket myntades i USA 1968 av psykiatrikern och 
gerontologen Robert Butler men började inte användas i Sverige förrän 30 år senare. 
Ålderismen består av tre komponenter: fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdomen och 
åldrandet av både äldre och yngre, diskriminerande praxis framförallt inom arbetslivet men 
även andra områden och vedertagna vanor som vidmakthåller negativa stereotyper av äldre 
(Andersson, 2008).  

Utifrån den forskningen vi fann ser det ut som att äldre karaktärer har varit 
underrepresenterade i animerad film och serier. Robinson och Anderson (2006) såg att 
majoriteten av de äldre hade mindre roller i serierna. Enbart åtta procent var äldre karaktärer 
och de fick inte synas mycket i programmen. De flesta av karaktärerna var positivt framställda: 
glada, vänliga och intelligenta.  Dock fanns ett antal negativa mentala och fysiska egenskaper 
hos vissa. Dessa var arga, dementa, galna, tandlösa, överviktiga och långsamma. Robinson 
m.fl. (2007) fann en större andel negativa framställningar av äldre i disneyfilmerna. Strax över 
hälften av de studerade karaktärerna hade positiva personligheter och utseenden men resten 
visades som sura, elaka eller hjälplösa. De såg också att Disneys filmer från 90-talet och framåt 
visar fler äldre karaktärer än filmerna från tidigare årtionden.  

Towbin m.fl. (2004) analyserade 26 av Disneys animerade långfilmer och undersökte bland 
annat hur äldre personer porträtteras i filmerna. De fick mer negativa resultat än Robinson 
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m.fl. (2007). Av de fjorton filmerna som hade äldre karaktärer var det enbart tre av filmerna 
som visade dem med helt positiva drag. Resten av filmerna visade de äldre bland annat som 
sura, förvirrade eller otrevliga.  

I tidigare studier har flera åldersrelaterade stereotyper identifierats. Mary Lee Hummert m.fl. 
(1994) skapade en stereotypstruktur baserat på hur folk i olika åldrar uppfattar äldre personer. 
Deltagarna var både män och kvinnor i tre åldersgrupper från 18 till 85 år. De tre 
åldersgrupperna hade skapat liknande stereotyper, skillnaden var att den yngre gruppen tog 
fram färre sorter av stereotyper medan de medelålders och äldre hade skapat fler olika sorter 
av stereotyper. Resultatet blev sex positiva stereotyper och åtta negativa. Tre av dem var nya 
och de övriga bekräftade tidigare forskning gjord av Schmidt och Boland (1986).  

Positiva stereotyper:  

● Perfekt mor/farförälder - Pålitlig, snäll, vis, generös, glad 
● Golden Ager - Äventyrlig, produktiv, hälsosam, framgångsrik, social 
● John Wayne Konservativ - Nostalgisk, religiös, patriot och pensionerad 
● Liberal Matriark-Patriark - Liberal, lugn, förmögen 
● Aktivist - Politisk, sexuell, liberal, hälsomedveten 
● Småstads-granne - Gammalmodig, sparsam, tyst 

 

Negativa stereotyper: 

● Nedstämd - Sorgsen, ensam, sjuk 
● Sårbar - Rädd, orolig, inaktiv 
● Svårt funktionsnedsatt - Inkompetent, dement, oviss 
● Argsint - Bitter, självisk, envis, klagar 
● Eremit - Tyst, naiv, skygg 
● Svagt funktionsnedsatt - Trött, ömtålig, orolig 
● Egocentrisk - Girig, snobbig, envis 
● Elitist - Krävande, fördomsfull, snobbig 

Hummerts stereotypstruktur har använts i många senare studier om stereotyper i film 
(Robinson & Anderson, 2006; Miller, Leyell & Mazachek, 2004). För vårt arbete används dessa 
stereotyper för att kategorisera karaktärer som upplevs onyanserade och förenklade. 
Stereotyperna behandlar främst personlighet, intressen och hälsa. 
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2.5 Narrativ 

Nedan presenteras de narrativa teorier som kommer att användas i undersökningen av de 
äldre karaktärerna. 

2.5.1 ROLLFUNKTIONER 
En karaktär kan ha en kombination av nedan presenterade rollfunktioner. Rollfunktionen kan 
också förändras under filmens gång och avgörs av filmens händelseförlopp. Rollfunktionen 
bestämmer delvis vilka personlighetsdrag en karaktär kommer att ha och är därmed av värde 
för vår karaktärsanalys.  

● Protagonist - Huvudrollen i berättelsen och karaktären med störst utveckling 
● Antagonist - Motparten som driver protagonisten till handling 
● The Assistant/Helper - Hjälper protagonisten i förberedelse av den slutliga 

uppgörelsen med antagonisten 
● Shadow Roles - Hjälper till att förstärka protagonistens utveckling. Har en viss 

utveckling i samma riktning som protagonisten. 
● Contrast Roles - Hjälper till att förstärka protagonistens utveckling genom att 

utvecklas i en motsatt riktning till denne. Illustrerar vad som kunnat hända ifall 
protagonisten valt att göra annorlunda. 

● The Sympathiser - Lyssnar och svarar på protagonistens frågor i syfte att förtydliga 
dennes situation. 

● The Proxy - En åskådare som inte ingriper personligen i konflikter utan observerar 
och ställer frågor å publikens vägnar. 

● The “Five-Minute-Part” - Syns väldigt kort och ger andrum åt berättelsen, ofta i form 
av komiskt inslag.  

(Foss, 1992, s. 167) 

I Robinsons och Andersons (2006) studie var de äldre karaktärerna ofta arbetare eller chefer, 
lärare, far/morföräldrar och skurkar. Robinson m.fl. (2007) visade att få av de äldre 
karaktärerna i Disneys filmer hade en roll som var viktig för berättelsen. De roller som de oftast 
spelade var: vänner, arbetare eller chefer, skurkar och föräldrar. Det liknar vad Robinson och 
Anderson (2006) såg i tv-serierna. Towbin m.fl. (2004) kom fram till att när de äldre 
porträtterades positivt så var de främst visa och vägledande för de yngre karaktärerna. 
Resultaten visar att det finns ett fåtal typiska roller för äldre karaktärer i animerad film. Med 
hjälp av dessa forskningsresultat och rollfunktionerna kan vi kritiskt granska hur karaktärernas 
roller porträtteras i filmerna.  

Arketyper & the Hero’s Journey 
Till skillnad från stereotypen, som i en rapport av Europakommissionen beskrivs som starkt 
knuten till en viss grupp av människor och som formas och förändras genom sociala och 
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kulturella normer i syfte att förenkla och kategorisera individer (u.å), så är arketyper urgamla 
karaktäristiska präglingar i det kollektiva medvetandet som är nedärvda och som man bär med 
sig omedvetet (Jung, 1968). Carl Gustav Jung (1875–1961), var en schweizisk psykiatriker och 
psykolog samt grundare till den analytiska psykologin. Termen arketyp myntades inte av 
honom, men han var däremot den som började använda sig av termen i psykologisk betydelse; 
som mönster för psykisk perception och en, för människan, gemensam förståelse (Hopcke, 
1996). I sitt undersökande identifieras ett antal arketypiska gestalter, bland annat modern, 
fadern, jungfrun, hjälten, den vise gamle mannen, samt trickstern (Hopcke, 1996). Inom 
Klassisk Hollywoodfilm är “the Hero’s Journey” en vanlig narrativ mall, där hjälten står i 
centrum som protagonist (Glebas, 2009). Förutbestämda arketypiska karaktärer som finns 
med i the Hero’s journey begränsar möjligheten till variation och gör det lättare för 
stereotyper att ta form: 

● The mentor (hjältens vägledare och den vise) 
● The trickster (katalysatorn till förändring som ofta är svår att identifiera som ond eller 

god men som är nödvändig för att föra berättelsen framåt.) 
● Allies (hjältens allierade) 
● The shadow forces (det onda som hjälten måste besegra; antingen någon/något annat 

men även ofta en del inom sig själv) 
(Glebas, 2009, s. 284) 

2.5.2 GENRE 
Genre används främst för att kategorisera filmer och hjälper tittare att välja vilka filmer de vill 
se. Karaktärer, handling (eller berättelse), miljö och intrig är fyra delar som bygger upp en 
genre. Filmens miljö och karaktärernas agerande beror på filmens handling och intrigen styr 
hur handlingen utvecklas. Dessa delarnas innehåll påverkas indirekt av vilken genre filmen 
tillhör. Ofta passar en film in i flera genrer som till exempel en fantasy- och äventyrsfilm.  
(Reich, 2017). De filmerna som analyseras i denna studie är populära familjefilmer och är i 
stort sett av samma genrer: komedi och äventyr eller fantasy.  

Komedifilmer ska göra publiken glad och därför slutar de oftast lyckligt. För att få människor 
att skratta konstrueras karaktärerna och handlingen ofta av element som: det oväntade, det 
ovanliga och repetition. Berättelsen kan utspela sig i vilken miljö som helst. Det finns många 
olika underkategorier inom komedifilm och karaktärernas personlighet och filmens handling 
påverkas av vilken typ av komedi filmen innehåller. En slapstick-komedi (som har mer fysiska 
överdrivna händelser) och en satir (som är mer diskret) har därför karaktärer som skiljer sig åt 
och beter sig på olika sätt eftersom kategorierna inkluderar olika sorters berättelser och 
handling (Reich, 2017).  

I genren äventyrsfilm handlar berättelsen ofta om personer som är på en resa för att leta efter 
något. Huvudpersonerna får kämpa och hantera farliga situationer i främmande miljöer. Dessa 
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filmer är ofta spännande eftersom de innehåller fartfyllda och dramatiska händelseförlopp 
(Reich, 2017). 

En film av genren fantasy kan utspela sig i vilken miljö som helst kan innehålla alla tänkbara 
karaktärer.  Filmens miljöer och varelser skiljer sig mer eller mindre från den verkliga världen. 
Här är det enbart fantasin som sätter gränser. Filmens handling kan därför kretsa kring vad 
som helst (Reich, 2017).  

Eftersom filmernas genre påverkar karaktärernas handlande och personlighet är det 
nödvändigt att i studien ha i åtanke hur dessa genrer är uppbyggda. 
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3 Metod och material 
Kapitlet metod och material beskriver vårt metodval och analysmetod samt hur vi gått tillväga 
för att besvara frågeställningen och möta studiens syfte. Därpå presenteras urval och en 
sammanfattning av materialet. 

 

3.1 Bakgrund till metodval 

Tidigare studier i ämnet som använder liknande metodansatser finns, även om de är fåtaliga. 
Majoriteten av den tidigare forskningen om äldre i animerad film har haft en mer kvantitativ 
ansats och har studerat ett större material. Därför har de inte haft möjlighet att studera 
karaktärerna närmre och har främst kunnat dra generaliserande slutsatser. Eftersom 
studierna är över tio år gamla skulle en ny undersökning kunna bidra med information om 
äldres representation idag och samtidigt påvisa huruvida en utveckling har skett sedan dess. 
Denna studie ska på så vis fungera som en uppföljning till dessa tidigare studier. Att studera 
filmerna direkt framför att basera studien på tidigare filmkritik och karaktärsanalyser gör det 
också möjligt att se till kontexten kring de mönster som förekommer, något som är av vikt för 
en djupare analys. 

3.1.1 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
I denna studie utgår vi från den kvalitativa metoden framför den kvantitativa. Den kvantitativa 
forskningsmetoden tenderar att kopplas till positivism. Den analyserar enheter och siffror som 
är “objektiva”, det vill säga att de är opåverkade av forskarens inflytande. Kvantitativ forskning 
tenderar också att associeras med storskaliga studier med större kvantiteter. I denna studie 
analyserar vi ett begränsat urval av filmer och ett större urval hade krävts om målet varit att 
ta fram en generell bild som varit tillförlitlig och applicerbar på animation i stort. Den 
kvalitativa forskningen däremot tenderar att kopplas till interpretivism, som utgår från ett 
subjektivt tolkande av sociala fenomen, och småskalig forskning som går mer på djupet. 
Analysobjekten är ord eller visuella bilder och inte numeriska data. Här har forskaren en större 
roll och resultatet är influerat av dennes bakgrund, värderingar, identitet och övertygelser. 
Slutligen förknippas kvalitativ forskning med ett holistiskt perspektiv där man söker efter 
samband och mönster, till skillnad från kvantitativ forskning som istället förknippa med 
specifika variabler isolerade från sin kontext (Denscombe, 2016). Detta gör att vår studie, med 
sina intersektionella inslag, platsar i den kvalitativa forskningsmetoden.  

I en innehållsanalys tas inte hänsyn till vad skaparen menar med filmen utan det som 
undersöks är vad som faktiskt kommuniceras med filmen. Innehållsanalysen lämpar sig 
eftersom den kan lyfta fram värderingar som finns i filmerna. Den kan också visa hur idéer 
relaterar till varandra i filmerna och vad som skildras som relevant (Denscombe, 2016).  
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3.1.2 SEMIOTIK 
Semiotik, är den vetenskap som studerar tecken, deras egenskaper och kommunikativa 
funktioner. Filosofen Charles Sanders Peirce och lingvisten Ferdinand de Saussure är 
upphovsmän till de viktigaste delarna av semiotiken som de utvecklade fram till början av 
1900-talet (Lindgren & Nordström, 2009). Semiotiken har åtta grundprinciper: ikon, index, 
symbol, metafor, metonymi, kod, denotation och konnotation. En symbol är konventionell, 
det vill säga att den måste läras in. Ett lands flagga är ett tydligt exempel på en symbol. För 
den som inte känner till konventionen så är en flagga enbart ett stycke tyg med olika färgfält 
på, men känner man till den så blir den en symbol för landet. En ikon däremot bygger på 
likheten till någonting redan existerande, exempelvis ikonen för soptunnan på datorns 
skrivbord. På ett liknande sätt kan indexet också räknas ut då det grundar sig i ett 
orsakssamband. Exempelvis då man kopplar samman ett djurspår med ett djur (Lindgren & 
Nordström, 2009). Metaforen bygger likt ikonen också på likhet, men i principen snarare än 
yttre likheter som soptunneikonen. Datorns “skrivbord”, vilket innebär hemskärmen, är en 
metafor för ett vanligt skrivbord och en form av arbetsyta. Metonymin däremot bygger på 
närhet och är en del som ingår i en helhet. Kungakronan kan vara en metonym för kungen eller 
hela kungadömet. Det alla tecken har gemensamt med varandra är en typ av kod. Koder är 
språk- och normsystem som gör att tecken har betydelse för oss (Lindgren & Nordström, 
2009).   

I vår studie kommer vi använda oss av den semiotiska analysen, där vi undersöker de tecken 
som används för att beskriva åldrande och äldre karaktärer i film och det budskap detta 
förmedlar om äldre och åldrande. Tecken tillsammans med denotationer och konnotationer 
kommer att användas som en utgångspunkt vid den semiotiska analysen. Filmerna kommer 
med hjälp av semiotiken kunna analyseras på två olika betydelsenivåer. Den denotativa nivån 
hjälper oss att upptäcka det viktiga i materialet genom granskning av vad som faktiskt visas. 
Den konnotativa nivån är mer associativ och hjälper oss att tolka vilka betydelser som finns 
(Lindgren & Nordström, 2009). 

Premissen för en semiotisk bildanalys av detta slag är att som analytiker stå så neutral som 
möjligt inför sitt analysobjekt och att skilja på privata associationer, vilka man är ensam om, 
och kulturella konnotationer, som kan tolkas av allmänheten (Lindgren & Nordström, 2009). 
Kulturella konnotationer är dock någonting som även det kan skilja sig åt beroende på den 
egna kulturella bakgrunden. En tolkning kommer alltid att vara beroende av sin tolkare till en 
viss grad. Det gör att våra erfarenheter kommer påverka vilka konnotationer vi finner i 
materialet. 

3.1.3 HERMENEUTIK OCH FÖRFÖRSTÅELSE 
Den här studien använder en hermeneutisk metodansats då vi ska tolka filmernas innehåll. 
Hermeneutisk vetenskap undersöker möjliga betydelser hos texter eller filmer. För att nå 
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förståelse av en text krävs tolkningar (Ödman, 2001). Vikström (2005) betonar att det inte 
finns några helt objektiva tolkningar. Vi behöver hitta argument som stödjer tolkningen i 
filmerna men vi kan aldrig bevisa en tolkning helt och hållet.  

När vi än gör en tolkning så har vi alltid en förförståelse. Förförståelsens syfte är att förenkla 
arbetet med att tolka vår värld (Ödman, 2001). Förförståelsen hjälper forskaren att undersöka 
texten på ett betydelsefullt sätt samtidigt som den kan vinkla tolkningen av texten (Vikström, 
2005). Inom hermeneutiken finns det flera sätt att förstå en text (Ödman, 2001). Tolkningen 
av en text påverkas av forskaren. Det beror på att vi förstår saker utifrån våra tidigare 
erfarenheter och våra tankar. Ingen objektiv sanning finns och därför kan vi i vårt arbete 
endast beskriva några möjliga förståelser för läsaren.  

Då vi studerar representationen av äldre i animerad film kan våra tidigare erfarenheter av 
animerad film påverka hur vi tolkar undersökningens material.  Eftersom vi går en utbildning i 
3D-animation och visualisering har vi sett många olika sorters animerad film och har lärt oss 
hur filmer samt karaktärer är konstruerade. Det hjälper oss att granska och analysera vårt 
undersökningsmaterial. Att vi valt att undersöka detta ämne grundar sig även i ett intresse för 
rättvisa i film och samhället och kan göra att vi är extra kritiska och uppmärksamma på 
ojämlikheter och stereotyper. Under studiens förarbete har vi läst tidigare studier om äldre i 
film. De studiernas ingång och resultat kan påverka vad vi har letar efter hos karaktärerna i 
vårt material. Tack vare att vi använder ett analysschema är det ändå högst sannolikt att vi 
fokuserar på relevanta aspekter, som berör negativa likaväl som positiva porträtteringar av 
äldre i animerad film. 
 

3.2 Genomförande 

Filmerna kommer att analyseras genom en kvalitativ och semiotisk innehållsanalys med 
intersektionella inslag och genomgå kodning och kategorisering i ett sökande efter mönster. 
Äldre karaktärer i filmerna analyseras och olika åldersrelaterade normer och stereotyper 
identifieras och kategoriseras. Analysen sker genom att vi ser varje film och för anteckningar 
vid sidan av, utefter det analysschema som framtagits och presenteras senare i texten. 
Analysschemat säkerställer att alla punkter av frågeställningen besvaras, samt att relevanta 
och likvärdiga aspekter undersöks i samtliga filmer vilket i sin tur ger data som är jämförbar. 
Vid första tillfället vi ser en film identifierar vi de karaktärer vi finner faller inom kriterierna för 
analysen och besvarar alla de framtagna undersökningspunkterna i schemat för var och en av 
dem. Filmerna ses därefter om för djupare analys. Vi kommer att föra anteckningar över när 
de äldre karaktärerna syns i filmen för att underlätta för oss själva framöver då vi kollar tillbaka 
på dessa scener. Filmen pausas vid behov, exempelvis för att föra anteckningar eller för att 
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studera en bildruta mer ingående. Utifrån det insamlade datat studerar vi sedan samtliga 
karaktärer och undersöker ifall något mönster upptäcks.  

3.2.1 PILOTSTUDIE 
För att utforma vår analysmodell sammanställdes ett preliminärt analysschema baserat på 
tidigare studier. Därefter utfördes en pilotstudie där 5 andra animerade filmer med äldre 
karaktärer studerades, varpå analysschemat korrigerades i syfte att bättre möta 
frågeställningarna. Analysschemat har sedan anpassats ytterligare utefter det urval av filmer 
som slutligen studerats samt efter de teoretiska utgångspunkterna. Det ska ge svar som 
relaterar till semiotik och intersektionalitet. Tecken och identitetspositioner identifieras med 
hjälp av analysschemat. 

3.2.2 SVÅRIGHETER MED TEORETISKA PERSPEKTIV 
Vår metodansats har en kombination av infallsvinklar vilket har både fördelar och nackdelar. 
Det intersektionella perspektivet och narrativet i kombination med semiotiken ger en mer 
holistisk förståelse för de tecken som tolkas. Nackdelen med att använda flera infallsvinklar är 
att ett mindre djup uppnås inom varje teoretiskt perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015). Det har 
också varit en utmaning att avgöra vilka delar av dessa perspektiv som är användbara för just 
denna analys. Detta var en utmaning vid användandet av den narrativa teorin. Då var det svårt 
att avgöra hur mycket man kan avgränsa sig och ändå skapa en god bas för analysen. Vårt sätt 
att bemöta dessa utmaningar har varit genom en dynamisk arbetsprocess med utgångspunkt 
i arbetsmaterialet. Vi har läst och skrivit om teorierna varpå vi i förhållande till filmerna har 
valt det som är användbart för analysen och kan hjälpa till att besvara frågeställningarna. 

3.2.3 HUR IDENTIFIERAR VI ÄLDRE I FILM 
För att kunna göra en rättvis bedömning av hur äldre representeras måste vi, som nämnt 
tidigare, också vara medvetna om egna värderingar och fördomar. Det är lätt att påstå att “alla 
äldre i film bär käpp” om det är vad vi själva letar efter då vi önskar identifiera äldre i film. I 
animerad film blir vi särskilt beroende av sådana typer av nämnare då ålder inte förekommer 
naturligt utan är någonting man som karaktärsutvecklare applicerar i efterhand. Man väljer 
också ofta så få och tydliga indikationer som möjligt i syfte att stjäla så lite uppmärksamhet 
som möjligt från själva animationen (Roberts, 2011). I många animefilmer kan exempelvis det 
enda som urskiljer två kvinnliga karaktärer vara deras frisyrer och hårfärger. Liknande 
återanvändande förekommer i CGI-film. Studerar man Elsa och Anna från filmen Frost och 
jämför med Rapunzel ur Trassel kan man se samma mönster (TVTropes; Henderson, 2014). 
Hade äldre förekommit i filmerna som inte på ett tydligt sätt visade att de var äldre, hade man 
lätt missat detta faktum helt. Särskilt om karaktären inte har en större roll eller funktion och 
aldrig introduceras mer ingående. Vi är därav relativt begränsade till yttre faktorer som anses 
typiska för äldre karaktärer då vi identifierar ålder. För att undvika att lägga allt för stor vikt 
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vid sådana fysiska faktorer, som lätt blir stereotypiska, försöker vi att även leta efter sociala 
faktorer och sammanhang. Vi utgår från en mall som använts i en tidigare studie om äldre i 
animerad Disneyfilm: 

● Verkar vara pensionerad 
● Har mestadels grått hår 
● Har rynkig hud 
● Har tappat mycket hår eller saknar hår på huvudet 
● Har raspig röst  
● Använder käpp eller rullstol som hjälpmedel  
● Är förälder till en son eller dotter som är medelålders eller äldre 
● Har barnbarn eller barnbarnsbarn  

(Robinson m.fl. 2007, s. 205) 

3.2.4 UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN 
Analysschemat är skapat med inspiration från Foss (1992, s. 128) checklista för skapandet av 
karaktärer samt tidigare studier av äldre karaktärer (Robinson, m.fl. 2006; Bazzini, m.fl. 1997).  
Schemat är strukturerat efter åldrandets fyra kategorier så som presenterade av Hooyman & 
Asuman Kiyak (2008). Några av punkterna ska bidra med att klargöra ifall aktivitetsteorin och 
disengagemangsteorin syns i materialet.  
Följande punkter är delar i det slutgiltiga analysschemat.  

Övergripande Attribut:  
Roll - huvudroll/större biroll (talande, leder berättelsen framåt, mycket tid i bild)  
mindre biroll (få repliker, ingen större betydelse för berättelsen, lite tid i bild) 
 
Biologiska Attribut: Typ (människa/icke mänsklig), Kön, Etnicitet, Ålderstecken, 
Kronologisk Ålder, Fysik, Hälsa, Nivå av aktivitet 
 
Sociala Attribut: Socioekonomisk status, Yrke, Levnadsförhållande, Genus, Sexuell 
läggning, Nivå av social aktivitet, Primär roll  
 
Psykologiska Attribut: Personlighetsdrag, Ambitioner, Frustrationer, Temperament, Livs 
attityd, Fundamentala värderingar, Intelligens, Komplex, Hälsa 
 
Kontextuell Kodning: Filmens övergripande tema, Genre, Representationen av äldre i 
omgivningarna 
 
Semiotisk Analys: Tecken, Denotationer, Konnotationer 

 
(Se bilaga 1 för fullständig mall med förklaringar och exempel) 
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3.3 Litteratursökning 

Tidigare verkar det inte gjorts särskilt många undersökningar om äldre karaktärer i 
västerländsk animerad film. De vi fann undersöker antingen Disney eller tv-serier och är mer 
än tio år gamla. För att hitta artiklar av bra vetenskaplig kvalitet sökte vi främst efter artiklar 
som har blivit vetenskapligt granskade. Inledningsvis använde vi sökmotorn Google Scholar för 
att ge sökningen maximal bredd. Därefter sökte vi efter artiklar i följande databaser: Science 
direct, Academic Search Elite, Taylor & Francis Online, Springer Link, SAGE Journals, Oxford 
Academic och DiVa Portal. 

De sökorden som vi använde var följande: Elders, Elderly, Old, Older adults, Aging, Ageism, 
Senior, Geriatric, Gerontology, Representation, Portrayal, Image, Stereotype, Norm, Film, 
Movie, Cinema, Motion Picture, Animation, Animated, Entertainment, Arts, Characters, 
Identity och Women. Två relevanta sökord som vi inte provade är: Grandma och Grandpa.  
 

3.4 Tillförlitlighet och Validitet 

Inom kvalitativ forskning är det svårt att bevisa att man har fått helt korrekt data från 
materialet. För en innehållsanalys är forskarens tolkning av materialet grunden till analysen 
och då blir resultatet beroende av vem forskaren är. Då kan inte tillförlitligheten eller 
validiteten bedömas på samma sätt som inom kvantitativ forskning, genom att en annan 
forskare gör om samma undersökning för att bekräfta att mätningarna och metoderna ger 
liknande fynd. För att visa kvalitativ forsknings validitet läggs fokus på att visa att det är högst 
rimligt att insamlade data är exakta (Denscombe, 2016). I vår undersökning kan vi påvisa 
undersökningens validitet genom att visa att filmernas innehåll är noggrant studerat och att 
slutsatserna är grundade i data från detta material. För att den kvalitativa forskningens 
tillförlitlighet ska gå att granska behöver vi visa hela forskningsprocessen och våra fattade 
beslut. Utifrån det kan det bedömas hur relevanta eller lämpliga metoderna och besluten är 
samt om det är rimligt att en annan forskare skulle kunna komma fram till samma slutsatser 
(Denscombe, 2016). I vår text vill vi därför visa hur analyserna har gått till och hur slutsatser 
har framkommit. Det är en fördel att vi är två personer som gjort den här undersökningen 
eftersom vi kunnat upptäcka olika aspekter av materialet och jämföra våra tankegångar i 
analyserna. Det borde öka sannolikheten att en annan forskare kan se metoden och resultaten 
som rimliga. Om en ensam person hade gjort denna kvalitativa undersökning så skulle kanske 
dennes identitet och värderingar påverkat resultatet i större utsträckning. 
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3.5 Urval 
Urvalet av de fem filmerna är subjektivt och filmerna är valda på grund av sin relevans för vår 
studie (Denscombe, 2016). Urvalet baseras också på filmernas popularitet och intäkter utifrån 
statistik från Box Office och IMDbs topplista för animerade filmer från 2017. De ska innehålla 
äldre karaktärer antingen i huvudrollen eller i större talande biroller som leder berättelsen 
framåt och har mycket tid i bild. För att en karaktärs djup och nyanser ska kunna förmedlas så 
behöver den få tillräckligt med tid i filmen. Äldre karaktärer räknar vi här som karaktärer från 
60 år och uppåt. Samtliga filmer ska ha barn och familj som huvudsaklig målgrupp och vara 
animerade (CGI) alltigenom. Filmer som kombinerar CGI och spelfilm kommer inte studeras. 
Undantaget filmen LEGO Ninjago där vissa spelfilm-scener förekommer i början och slutet av 
filmen samt som mindre inslag i filmen, då vi anser att de är så pass avskilda från de animerade 
sekvenserna att de inte stör berättelsens värld. En sådan här typ av analys blir alltid något 
begränsad till sitt urval. Även om vi väljer de mest populära animerade filmerna där äldre 
representeras så kan vi inte studera alla, vidare behöver inte detta vara där man finner störst 
representationer av äldre, även om de kan förekomma på andra håll i filmvärlden. Urvalet 
innebär att en begränsad och viss typ av mainstream-animation kommer att studeras. Våra 
resultat kan därav inte knytas till animation i stort utan enbart göra ett nedslag i det stora 
utbud av filmer som finns. 

Animation finns i många format och inte all animation får samma spridning. Vi tror dock att 
ett urval av popularitet i sökandet av äldre är att föredra då detta säkerställer att filmerna fått 
stor spridning och setts av många. Det gör filmernas relevans och påverkan på den allmänna 
uppfattningen om äldre och åldrande större och kan ge en inblick i hur äldre porträtteras i en 
mer specifik genre av animerad film, det vill säga mainstream-animationen. 

1. Popularitet på IMDb 
2. Box Office - intäkter 
3. Äldre i huvudroll eller större biroll som påverkar storyn 

 
3.6 Material 
Här sammanfattas filmerna som ska analyseras. En kort översikt av berättelsernas handling, 
karaktärer och huvudkonflikter. För mer detaljerade filmresuméer, se bilaga 2. 
 

Smurfarna: den försvunna byn (av Sony Pictures Animation & Columbia Pictures) 2017 
I Gammelsmurfens by bor bara killar förutom Smurfan som är den enda tjejen. Samtidigt som 
hon kämpar med att hitta sin identitet ger de sig ut på äventyr och upptäcker en gömd by. Där 
bor bara tjej-smurfar och byns kvinnliga ledare, Smurfpilen. Tillsammans strider de med 
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Gammelsmurfen och resten av smurfarna mot den onde Gargamel som vill fånga dem. De 
äldre karaktärerna är Gammelsmurfen och Smurfpilen. 
 
The LEGO Ninjago movie (av Warner Brothers) 2017 
Ett gäng unga ninjor leds av mästaren Wu för att skydda staden Ninjago mot den ondskefulla 
Garmadon. För ninjan Lloyd är det problematiskt eftersom Garmadon är hans frånvarande 
pappa. För att rädda staden måste ninjorna ge sig ut på en resa och lära sig mer om sina 
krafter. Lloyd får då en chans att lära känna sin pappa och får veta varför hans familj blev 
splittrad. Garmadon och mäster Wu är äldre karaktärer i filmen.  
 

Coco (av Walt Disney Animation Studios & PIXAR) 2017 
Den mexikanska pojken Miguel drömmer om att bli en stor musiker. Problemet är att hans 
familj har förbjudit musik på grund av hans gammel-gammelmorfars svek. I ett försök att få 
tag på en gitarr får han en förbannelse över sig och hamnar i de dödas värld. Där får han reda 
på detaljerna om varför hans släkt förbjöd musik. Att ta sig till den levande världen med den 
nyfunna sanningen blir en kamp mot tiden. Hans mormor Abuelita, gammelmormor Coco och 
gammel-gammelmormor Imelda är äldre karaktärer i filmen. 
 

Kapten Kalsong (av DreamWorks) 2017 
Pojkarna George och Harold är skolans busigaste elever. De lyckas hypnotisera sin rektor till 
att bli deras egen superhjälte, Kapten Kalsong. Tack vare dem skrattar eleverna åt deras nya 
lärare Professor Poopypants. Han är en vetenskapsman med en ond plan. För att folk har 
skrattat åt hans namn vill han utplåna all humor med sin nya uppfinning. Kapten Kalsong och 
pojkarna kämpar för att rädda skolan från detta öde. Professor Poopypants är den äldre 
karaktären i filmen. 
 

Monsterfamiljen (av United Entertainment, Mack Media, Agir, Timeless Films, Nordmedia Fonds) 2017 

Familjen Wishbone är olycklig och deras försök till att ha roligt igen slutar med att de kastas 
ut från en maskerad och förvandlas till monster. Det är vampyren Dracula som sänt en häxa 
att förvandla mamman Emma till en vampyr. Familjen jagar efter häxan och Dracula försöker 
förföra Emma. Han vill att hon ska lämna sin familj, om hon inte gör det så ska han förstöra 
hela planeten. Häxan Baba Yaga, betjänten Renfield, familjens vän Cheyenne och en dam som 
jobbar med mode är äldre karaktärer i filmen.    
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4 Resultat och analys 
Här presenteras resultatet och analysen av resultatdata. Filmerna analyseras var för sig och 
karaktärerna beskrivs baserat på data från analysscheman. 

 

4.1 Smurfarna: den försvunna byn  

Filmen har två äldre karaktärer; Gammelsmurfen och hans kvinnliga motpart Smurfpilen. Båda 
två är ledare för den manliga respektive kvinnliga smurfbyn. I övrigt syns inga äldre karaktärer 
i omgivningarna.  

4.1.1 KARAKTÄRER 

Gammelsmurfen 
Vid filmens början fungerar Gammelsmurfen som en homodiegetisk berättare, en berättarröst 
vars karaktär till skillnad från den heterodiegetiska berättaren är närvarande i fiktionen 
(Genette, 1972 se Eriksson, 2010), där han introducerar Smurfbyn och alla dess invånare. Sist 
visas han själv i en helbild, gåendes ut från ett av svamphusen där smurfarna bor, med 
gungande men beslutsamma, stora kliv och något höjd blick. Huset ligger på en liten höjd och 
Gammelsmurfen visas i ett svagt grodperspektiv. Han går ned för kullen en aning innan han 
stannar upp och sätter händerna i sidorna, varpå Klumpsmurfen snubblar ned i hans famn och 
de ler kärleksfullt mot varandra. Det svaga grodperspektivet, rörelsen ned mot kameranivån, 
samt relationen till Klumpsmurfen ger tillsammans intrycket av att han är en ledare som står 
väldigt nära sitt folk.   

Därefter ges en presentation av Smurfans bakgrund, hennes återkommande försök till att 
finna sin plats i Smurfbyn och Gammelsmurfen som försöker hjälpa henne. Resten av filmen 
utgår inte från Gammelsmurfens perspektiv. Han är smurfbyns ledare men har även en 
närmast faderlig relation till resterande smurfar. Gammelsmurfen är visdomsfull, godhjärtad 
och beskyddande. Han besitter också magiska krafter vilka man ser honom använda två gånger 
i filmen; dels då han förvandlar Smurfan till en smurf i början av filmen och dels då han försöker 
att återuppliva henne efter att hon i slutet av filmen offrat sig i syfte att rädda alla smurfar 
från Gargamel. Gammelsmurfen har en mindre biroll och återkommer flera gånger genom 
filmens gång, men under kortare scener. 

Smurfpilen 
Smurfpilen, ledaren av den kvinnliga smurfbyn Smurfdungen, introduceras inte förrän framåt 
andra halvan av filmen. Hennes introduktion börjar med att man ser henne underifrån där hon 
står högt uppe på en trädgren iförd en ansiktsmask utformad av ett blad samt en krona av 
rosafärgade blommor. Solljuset faller i strålar mot henne och klingande musik hörs i 
bakgrunden. Både grodperspektivet samt den blommiga kronan indikerar på olika sätt hennes 
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ledarroll. Det sätt som ljuset faller över henne och bländar smurfarna nedanför, i kombination 
med den klingande musiken, får henne att framstå som något nästintill heligt. Hon besvarar 
Smurfans fråga om vart deras pojksmurfar är med orden “Vi har inga pojkar här.” Följt av att 
hon graciöst kastar sig ned från grenen med en vit blomma som fallskärm och seglar ned på 
marken bland resterande smurfar. Smurfpilen som ensam äldre kvinna i smurfvärlden och 
ledare för Smurfdungen framstår genom kombinationen av den moderliga rollen och det 
heliga ljuset som den arketypiska urmodern. Också platsen i vilken hon introduceras tycks 
anspela på arketypen. Smurfdungen är placerad under ett stort, urgammalt träd. Trädet är en 
vanlig fruktbarhetssymbol inom mytologi och religion (Liya, 2004). Hennes presentation och 
karaktär är, i jämförelse med Gammelsmurfen, något mer mystifierad och exotisk. Smurfpilen 
har i övrigt få repliker och ses oftast ståendes lite vid sidan av. Hon fungerar mer likt en tyst 
medlare åt sina smurfar. 
 

4.1.2 FRAMSTÄLLNING AV GENUS 
Gammelsmurfen är en beskyddande karaktär, att vårda och beskydda sin by och dess invånare 
tycks vara vad han värderar allra högst. Efter att ha upptäckt att Smurfan, Glasögonsmurfen, 
Klumpsmurfen och Muskelsmurfen smitit iväg från sin husarrest för att varna smurfarna i 
Smurfdungen ger han sig ut. Han letar upp dem och tar sig fram ridandes på en självlysande 
kanin. 

Smurfpilen, framställs däremot som en något lugnare och mer eftertänksam karaktär. Hon 
inspekterar exempelvis sina smurfars första möte med Smurfan och hennes tillfångatagna 
bröder på avstånd en lång stund innan hon slutligen väljer att träda fram. De beskyddande, 
aggressiva och mer framåtsträvande dragen finner man istället hos flicksmurfen Storm som 
ofta finns vid Smurfpilens sida. Hon fungerar som någon form av beskyddare eller tjänare. 
Storm är på samma sätt som Gammelsmurfen, orolig och överbeskyddande i fråga om 
Smurfpilen vilket till följd får Pilen att framstå som ömtåligare.  

Skillnaden i sättet Smurfpilen och Gammelsmurfen presenteras ger en bild av att 
Gammelsmurfen är en mer jordnära, självständig och familje-inriktad karaktär medan 
Smurfpilen är något mer exotifierad och mystisk i sin framställning. Hennes motiv är inte lika 
självklara och även om hon själv utstrålar ett lugn och en självsäkerhet så gör Storms roll att 
hennes styrka och självständighet ifrågasätts något. I slutscenen då smurfarna dansar till 
slutmusiken görs även en pastisch, att indirekt referera till tidigare verk inom ett annat verk i 
stil eller utförande (Nelmes, 2012), på filmen Dirty Dancing. Här har man valt att göra ombytta 
könsroller och låta Smurfpilen lyfta upp Gammelsmurfen i det ikoniska dans-lyftet istället. På 
ett liknande sätt tycks man genom att porträttera Gammelsmurfen som familjekarl och 
Smurfpilen som mystisk krigare gå emot könsnormen där kvinnorna oftare återfinns i hemmet 
och männen ute på krigsfältet. 
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4.1.3 SEMIOTISK & INTERSEKTIONELL ANALYS 

Egenskaper 
Rent biologiskt är det inte mycket som skiljer smurfarna åt. De är alla blåa och av liknande 
kroppstyp. Smurfflickorna skiljer sig dock åt något mer då deras frisyrer varierar medan 
smurfpojkarna saknar hår helt och hållet. Istället använder man andra yttre indikatorer som 
symbol för deras egenskaper. Glasögonsmurfens glasögon indikerar exempelvis att han är 
smart och Bagarsmurfens kockmössa indikerar att han är bra på att baka. Gammelsmurfen 
och Smurfpilen är de enda som har vitt hår; Gammelsmurfen i form av ett yvigt vitt skägg och 
mustasch, och Smurfpilen i form av platt vitt hår samlat i två låga knutar på vardera sida om 
huvudet. Det vita håret kan på samma sätt symbolisera deras visdom såväl som ålder.  

Ålder 
Gammelsmurfen har små rynkor kring ögonen i form av kråkfötter, någonting som Smurfpilen 
saknar vilket kan tyda på att hon är något yngre. Under Gammelsmurfen och Smurfpilens 
första möte och då Gammelsmurfen anländer till Smurfdungen reagerar de andra smurfarna 
på hans höga ålder genom uttryck så som “Han är så gammal”, “Kolla på hans ansikte”, “Bär 
han en utklädnad?” och “Han verkar inte så tuff”. Man talar dock aldrig om Smurfpilens ålder. 
Att Smurfpilen är yngre än Gammelsmurfen förtydligas även av hennes spydiga kommentar: 

Smurfan: Hur hittade du oss? 

Gammelsmurfen: Jag föddes inte igår vet du. 

Smurfpilen: Ja, det är tydligt. 

Sexualitet 
Detta tycks dock vara hennes sätt att flirta med honom, vilket hon gör flera gånger under 
filmen. Strax därpå komplimenterar Gammelsmurfen hennes “moves” och deras ansikten 
kommer närmre och närmre varandra innan Smurfan avbryter det lilla passionerade 
ögonblicket som uppstått. Vid ett annat tillfälle tycks man även på ett metaforiskt vis göra 
sexuella anspelningar. Gammelsmurfen och Smurfpilen är instängda i en upphängd bur 
tillsammans från vilken de skall försöka fly. 

Smurfpilen: De har en flyktplan, men de kommer att behöva vår hjälp.  

Gammelsmurfen: Det är dags att svinga buren.  

Smurfpilen: Var inte konstig.  

Frasen “Var inte konstig” används flera gånger innan av andra smurfar riktat mot 
Muskelsmurfen då han flirtat med Smurfan. Frasen är på så vis redan från början romantiskt 
laddad. När de väl springer för att svinga buren fattar de varandras händer och väldigt 
dramatisk musik spelas upp i bakgrunden tillsammans med gnisslandet från buren innan 
filmen klipper till de andra smurfarna.  
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Makt 
Alla smurfpojkarna, inklusive Smurfan, bär vita kläder. På samma sätt bär alla smurfflickorna i 
Smurfdungen beigea kläder. De enda smurfarna som bryter detta mönster är Gammelsmurfen 
och Smurfpilen. De bär istället röda kläder. Detta kan vara ett tecken som indikerar deras 
maktposition och/eller ålder. De röda kläderna återfinns även hos den elake trollkarlen och 
antagonisten Gargamel som också han bär på en viss makt i form av magi. De enda äldre 
smurfarna är de två ledarna. Det kan betyda att hög ålder symboliserar visdom och auktoritet. 
Den enda smurfen vi ser använda magi är Gammelsmurfen, vilket kan betyda att de äldsta är 
de mäktigaste och mest magiska. 
 

4.2 The LEGO Ninjago movie  

Garmadon och Mäster Wu är äldre karaktärer i filmen. De är båda stora roller som är viktiga 
genom hela filmen. Äldre karaktärer finns även bland folk i staden i flera scener. 

4.2.1 KARAKTÄRERNA 

Garmadon 
Garmadon är 174 år och är en mycket aktiv karaktär och filmens antagonist. Han har ett par 
extra armar och han är mycket stark. Det enda som gör att han ser ut att vara äldre är att han 
har grå mustasch och rynkor i ansiktet. Garmadon är en mäktig skurk som inte har brytt sig 
om att ta hand om sin son. Han umgås mest med sina generaler och soldater. Som person är 
han smart, sarkastisk, temperamentsfull och hänsynslös.  Garmadon har en betydelsefull roll 
och driver hjältarna till att strida mot honom. Han är också en skicklig ninjamästare men hans 
huvudsakliga funktion i filmen är att utmana de unga ninjorna. Under en del av filmen är han 
mer som en allierad till hjältarna, sedan sviker han dem. Mot slutet av filmen blir han mer 
vänlig och börjar bry sig om sin familj. 

Mäster Wu 
Mäster Wu är Garmadons yngre bror och är 167 år gammal.  Ungdomarna ser upp till honom 
och han är en skicklig ninja och vis spirituell vägledare. Hans roll i filmen är som 
Assistant/Helper eller mentor. Han har långt grått skägg och mustasch samt rynkor i ansiktet. 
Han har en vandringsstav som även fungerar som en flöjt och ett vapen. Han är snabb, stark, 
vänlig och rolig. I filmen tränar han de unga ninjorna och han slåss när staden blir attackerad. 
Under vissa delar av filmen är han frånvarande och då får ninjorna själva lära sig om sina 
krafter utifrån de ledtrådar han berättat för dem. Han har en stor och viktig roll eftersom han 
hjälper filmens hjältar på vägen mot framgång 

4.2.2 FRAMSTÄLLNING AV GENUS 
Filmen har inga äldre kvinnliga roller och få större kvinnliga roller i allmänhet. 
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Garmadon väljer att göra karriär som skurk medan hans fru väljer att fokusera på familjen och 
uppfostrar deras son Lloyd, vilket inte är en ovanligt representerad könsfördelning. Han är 
också väldigt mycket äldre än sin fru som tycks vara i 30–40 årsåldern, något som hade varit 
ovanligare med ombytta roller. Även om det finns en kvinnlig ninjalärling bland stadens ninjor 
så är deras mästare, Mäster Wu, en manlig karaktär, vilket också är typiskt. Männen i filmen 
får visa sina känslor, även osäkerhet och sorg, vilket kan ses som avvikande från könsnormen. 
Likaså porträtteras både kvinnor och män som tuffa och starka i filmen.  
Isärhållandet av manligt och kvinnligt är kanske inte lika stort som det hade kunnat vara men 
den manliga normen är närvarande. 
 

4.2.3 SEMIOTISK ANALYS 

Ålder & Visdom 
Både Mäster Wu och Garmadons ålder symboliseras genom grått hår och rynkiga ansikten. 
Som ett komiskt inslag under en scen i filmen där vi ser fotografier på de båda bröderna som 
små ser vi att Mäster Wus långa vita skägg är något han haft ända sedan födseln, medan 
Garmadon såg ut mer som en vanlig bebis. Båda dessa faktorer är av betydelse för hur 
karaktärerna kan tolkas. Mäster Wu är den vise men också den goda av de två bröderna medan 
Garmadon enbart är ute efter makt. Det vita skägget i Wus fall fungerar som en symbol för 
denna visdom snarare än hans kronologiska ålder, eftersom han redan hade skägget som 
bebis. På samma sätt som Wus vita skägg kan fungera som en symbol för visdom och godhet, 
så symboliseras också Garmadons maktlystenhet och ondska genom hans yttre. Som bebis var 
han LEGO-gul och utstrålade oskuldsfullhet, precis som sin bror. Men som äldre är han helt 
svart till både klädsel och hud. Ögonen är även glödande och då han gråter kommer det lava 
ur dem istället för tårar. Han bor inuti en vulkan ur vilken han skjuter iväg sina generaler då 
han ger dem sparken. Garmadons förkolnade uppsyn och boplats är båda tecken som kan 
kopplas till ondska, mörker och det bibliska helvetet. 
 

4.2.4 INTERSEKTIONELL ANALYS 
Både Mäster Wu och Garmadon är över 150 år gamla, mäktiga och starka män. De verkar båda 
ha gott om pengar och tillgångar. Garmadon verkar ha obegränsade tillgångar för att bygga 
sina stridsmaskiner och Mäster Wu har en lyxig flygande båt. De är också ledare båda två; 
Mäster Wu för sina unga ninjor och Garmadon för stadens skurkar som arbetar för honom. De 
är bröder men har valt väldigt olika vägar i livet. Det är oklart vad som lett fram till detta och 
vad som splittrade de två bröderna. Kampsporten verkar alltid ha varit en del av deras liv och 
deras höga ålder är ingenting som tycks förhindra den från att fortsätta att vara det. De är 
båda mycket kraftfulla ninjor vilket bidrar till deras höga maktpositioner. 
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4.3 Coco  

Filmen har många äldre karaktärer i omgivningarna; på marknaden och på torget i byn där 
filmen utspelar sig. Flera biroller spelas också av äldre karaktärer bland vilka vi finner Mama 
Coco och Abuelita. Sedan finns äldre även representerade i de dödas värld. Imelda har en 
större biroll medan Papa Julio, som inte analyseras, har en mindre biroll. 
 

4.3.1 KARAKTÄRERNA 

Mama Coco 
Filmen handlar om Coco, gammelmormoderns, förflutna även om det är hennes 
barnbarnsbarn som återupptäcker det. På så vis får man veta mycket om hennes bakgrund. 
Man får dock inte veta mycket om hennes personlighet eller hennes roll som moder till 
Abuelita, eller hur det kommer sig att Abuelita på samma vis som Imelda kommit att avsky 
musik så mycket. Coco själv tycks enbart minnas sin fader med kärlek även om hennes minne 
likt hon själv sakta tynar bort. Genom filmens gång säger Coco väldigt lite. Hon är mycket 
gammal, rullstolsburen och lider av demens och kan därav inte komma ihåg varken Miguel 
eller sin egen dotter. Det är inte förrän framåt slutet då hon minns sin pappa som det tycks 
klarna för henne för en liten stund och hon känner igen sin dotter, Abuelita, samt visar de brev 
hon sparat från fadern sedan hon var en liten flicka; en avgörande del i filmen. Genom 
resterande delar av filmen är hon en passiv deltagare av gemenskapen och sitter tyst bredvid 
i sin rullstol, alltid med ett leende i sitt rynkiga ansikte. Hon tycks ständigt sitta och invänta 
återkomsten av sin pappa och reagerar enbart på de situationer som handlar om honom. Vid 
filmens slut har hon gått bort och är lycklig tillsammans med sina föräldrar igen. De kommer 
från andra sidan till familjen under nästkommande dia de los muertos. 

Abuelita 
Abuelita, Miguels mormor, har en av de större rollerna i filmen och har till skillnad från Coco 
en väldigt välutvecklad och tydlig karaktär. Abuelita tar hand om hela familjen, är väldigt aktiv 
och delaktig i allt som härrör den och verkar vara familjens överhuvud som alltid har sista 
ordet. Hon tycks vara mer involverad i Miguels uppfostran än hans egna föräldrar och hennes 
åsikt verkar vara högt värderad av hela familjen. Abuelita följer samma regler och seder som 
följts inom familjen i generationer och är mycket strikt över bannlysningen av musiken samt 
att man aldrig får tala om gammel-gammelmorfadern. Hon är omhändertagande och 
välmenande men mycket strikt och fyrkantig till sättet och van vid att ge order. Hon 
introduceras i en scen där Miguel och Coco sitter och äter och pratar vid matbordet där 
hemma genom att hon kommer in i rummet med en tallrik full med tamales, en mexikansk 
och latinamerikansk rätt. Hon uppmanar Miguel att äta sin mat, samt ger Coco, sin gamla 
mamma, en kärleksfull puss på kinden. Miguel sitter och pratar med Coco men tystnar genast 
och börjar äta. Därefter utbrister Abuelita: 
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Abuelita: Åh, du är som en sticka Micho. Ta lite mer. 

Miguel: Nej, tack. 

Abuelita: Jag frågade om du vill ha lite mer tamales... 

Miguel: J-ja? 

Abuelita: Det var det jag trodde du sa! 

Följt av att hon lägger upp ett helt berg av tamales på pojkens tallrik. Scenen beskriver direkt 
hennes kompromisslösa men välmenande personlighet på ett snabbt och effektivt sätt.  

Vid filmens slut accepterar hon till slut musik när hon ser den positiva effekten musiken har 
på Mama Coco. 

Imelda 
Imelda är Cocos mamma och hon har en stor biroll. Det var hon som förbjöd musik och 
startade skomakar-företaget som familjen fortfarande driver.  Hon är alltså Miguels döda 
gammelmormors mor och han träffar henne i de dödas värld. Hon är familjens ledare och är 
först fientlig mot Miguel eftersom hon avskyr musiken. Hon är en antagonist som Miguel flyr 
ifrån under filmen första halva. I slutet av filmen är hon istället en karaktär som hjälper Miguel. 
Imelda är en aktiv karaktär och rör sig mycket, hon rider på sitt “kattdjur” och hon slår på saker 
eller folk med sin sko när hon blir arg. Hon är lång och smal samt har på sig en lila klänning 
med läderförkläde. Hon har örhängen och smink samt en elegant håruppsättning. Imelda är 
äldst i den döda familjen och har en strimma grått hår. Hennes röst låter även lite äldre. Hon 
verkar ha god hälsa men hon är ju död så det kan vara svårt att bedöma.  

Hon tillhör en medelklassens arbetarfamilj och när hon levde var hon musiker och blev senare 
skomakerska. Hon är socialt aktiv och är den som styr i familjen. Eftersom hon har en man och 
barn så är hon troligtvis heterosexuell. De hon umgås mest med är sin döda familj men hon 
vill gärna hälsa på sin levande familj.  

Imelda är sträng, intelligent och envis. Hon tar mycket ansvar, är en bra problemlösare och 
bryr sig mycket om sin familj. Hon verkar ha blivit dyster av att förlora sin man som hon efter 
döden vägrar träffa igen. I slutet av filmen blir hon mindre sträng och tycker om musiken igen, 
hon är även tillsammans med sin man Hector igen. 
 
4.3.2 FRAMSTÄLLNING AV GENUS 
Filmen har många äldre kvinnor, både i rollerna samt i omgivningarna, men möjligen något 
färre män. Det är också starka kvinnliga roller som framställs. Kvinnorna styr och ställer i 
familjen och hemmet, men är också självständiga och egenföretagare. De äldre kvinnorna syns 
mer än männen och tar mycket plats. Bland de äldre saknas det större manliga roller. Totalt 
har vi analyserat tre äldre kvinnor medan ingen av de äldre männen hade roller stora nog för 
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analys. Dessa tre äldre kvinnor är också mycket olika varandra. Imelda tycks vara en väldigt 
emotionell och romantisk kvinna som handskats med sin makes försvinnande i två livstider. 
Dock har hon gjort detta på ett produktivt sätt där hon blivit egenföretagare och byggt en ny 
familj, även om hon aldrig tycks ha gått vidare helt och hållet. Att hon antar att maken hade 
lämnat henne och dottern för att göra karriär säger också någonting om synen på män i filmen. 
Mot slutet av filmen visar det sig att maken blev mördad istället. Abuelita är en starkt 
stereotypisk medelhavskvinna som brusar upp lätt, pratar högt och mycket och hotar med 
tofflorna höjda. Hon tycks sakna Imeldas romantiska drag helt och hållet. Coco var svårare att 
analysera då hon har en betydelsefull men liten roll och lider av demens. Hon verkar vara en 
mycket vänlig äldre kvinna som, om hon hade varit frisk, hade berättat historier om sin 
uppväxt och barndom för sitt barnbarnsbarn.  Hon kunde gett goda och meningsfulla råd 
under hans uppväxt samt haft det tålamod som Abuelita saknar. 
 

4.3.3 INTERSEKTIONELL ANALYS 
Familjen Rivera tycks vara en medelklassfamilj. De sliter alla hårt under familjeföretaget och 
bor många och trångt. Fyra generationer av Riveras bor under samma tak och alla arbetar, 
bortsett från Coco och Miguel som tackar nej till familjens förslag om att vara en del av 
företaget. Familjen tycks vara starkt troende och tror på ett liv efter detta i en annan värld där 
alla döda lever vidare. Döden är alltså inte avgörande i deras kultur utan man respekterar de 
döda på samma sätt som om de hade varit levande. 
 

4.3.4 SEMIOTISK ANALYS 

Tjuren Abuelita 
Abuelita är en kortväxt, bredaxlad äldre kvinna. Hennes utformning är väldigt kantig och 
robust. Hakan är bred och näsan likaså. Ansiktet är stort i proportion till hennes kropp och är 
rynkigt med prominenta kindben och gropiga kinder. Hennes hår är samlat i en knut i nacken 
och är gråstrimmigt med en vit strimma i luggen. Hon har krokig rygg, hängig byst och 
gäddhäng. Hon bär oftast en blå klänning med krage och ett rutigt förkläde i rosa och vitt, 
tillsammans med robusta sandaler i brunt läder.  

Sättet som man utformat karaktären Abuelita tycks vara mycket inspirerat av en ilsken tjur. 
Ett djur som också är associerat till den kultur i vilken filmen utspelar sig, Mexiko. Hon är 
bredbent, har ett kort temperament och rör sig också mycket likt en tjur. Särskilt då hon blir 
upprörd vilket är vanligt. Något framåtlutad, med beslutsam, låst och något 
skrämmande/galen blick, knutna nävar, stampande steg och med sin breda, kantiga kropp lite 
lunkandes från sida till sida. Hon gör också ofta utfall mot folk när hon blir upprörd, då hon rör 
sig mycket snabbt framåt och skrämmer upp dem. Under en scen i filmen ser man henne till 
och med skrapa med fötterna i marken efter att ha skrämt iväg ett gäng musiker på gatan 
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utanför sitt hus. Mycket likt en tjur. Inte enbart hennes utformning är fyrkantig utan att följa 
gamla traditionsenliga seder och fyrkantighet är även en del av hennes personlighet. 

Musik 
I filmen så har musiken en stor betydelse. Fram tills slutet ses den som en form av förbannelse 
och något dåligt men får framåt slutet en ny betydelse då den tycks återställa den gamla Cocos 
minne för en stund. Musiken skulle kunna vara en metafor för just minnet och om hur det kan 
vara både en välsignelse och en förbannelse att minnas händelser i livet. Det kan vara både 
smärtsamma och underbara minnen på samma gång men det är värdefullt att minnas oavsett. 
Tidigare studier hos dementa patienter har också visat en positiv effekt av just musik (UR, 
2016) vilket hade kunnat vara en inspiration till berättelsen och en bakgrund till varför man 
valt att utforma Coco som en karaktär med demens. 
 

4.4 Kapten Kalsong  

Professor Poopypants är den äldre karaktär som studeras. Äldre personer förekommer i 
bakgrunden av filmens scener. De har även några mindre roller, bland annat en äldre dam vars 
katt fastnat i ett träd, samt en lärare i skolan.  
 

4.4.1 KARAKTÄREN 

Professor Poopypants 
Professor Poopypants är en stor roll i filmen eftersom han är den huvudsakliga antagonisten. 
Poopypants introduceras i slutet på en scen där Kapten Kalsong precis fångat in två skurkar 
som försökt råna en bank. George och Harold drar med sig hjälten med orden “Oroa dig inte. 
Det finns inga fler skurkar här”. Därefter panorerar kameran åt vänster och en jobbansökan 
för en position som naturkunskapslärare som sitter fasttejpad på en lyktstolpe kommer in i 
bild följt av Poopypants gestalt bakifrån. “Lärare i naturvetenskap, hm? En perfekt 
täckmantel.” utbrister han, rycker ned hela annonsen från sin plats och kastar bak huvudet så 
att ansiktet blir synligt medan han skrattar ondskefullt. Kameran zoomar ut och visar honom 
ovanifrån till dundrande åska och blixtnedslag innan de klipper till en ny scen. Denna scenen, 
det elaka skrattet, blixtarna, Poopypants förtydligande om att han önskar gå under 
täckmantel, samt Georges kommentar innan den, etablerar honom ganska tydligt som filmens 
antagonist. Denna typ av övertydlighet, som skapar en form av humor likt den Curch (2010) 
också nämner återfinns i sitcom-serier såsom Simpson och Futurama, förekommer genom 
hela filmen och ofta i samband med karaktären Professor Poopypants. Då han senare är på 
intervju för tjänsten står det exempelvis i hans CV helt öppet att han söker hämnd efter ett 
trauma. Han begär också ledigt vissa dagar i veckan för att arbeta på sina onda planer. Då han 
senare introducerar sig som skolans nya naturvetenskapslärare gör han det med frasen: 
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Poopypants: Hej, barn. Jag är er coola, nya lärare. Inte någon läskig typ med hemliga, 
onda avsikter. 

För att nämna några exempel. 
 

4.4.2 FRAMSTÄLLNING AV GENUS 
Inga kvinnliga karaktärer gör något viktigt i filmen. Samtliga centrala karaktärer är män. 
Poopypants spelar en typisk manlig roll som vetenskapsman och nobelpristagare. Man ser 
sällan eller aldrig kvinnor i denna roll, varken i film eller verklighet (Vetenskapsradion, 2016).  
 

4.4.3 SEMIOTISK & INTERSEKTIONELL ANALYS 
Professor Poopypants är en kortväxt liten man med spetsiga glasögon, en bred mustasch och 
ett stort fluffigt vitt hår format i två koner på vardera sida om huvudet. Han är en mycket 
intelligent vetenskapsman och han fick ett nobelpris. Då skrattade folk åt hans namn och efter 
det har han bara velat hämnas. Han verkar inte ha många andra intressen men det kan bero 
på att han är antagonist. Hans sexuella läggning visas inte och han verkar inte ha några vänner 
mer än en elev som han utnyttjar för att testa sin uppfinning. Genom filmens gång bär han två 
varianter av utstyrslar; en då han tar emot sitt nobelpris samt går under täckmantel som lärare 
och en annan då han kommer ut som ond vetenskapsman och antagonist. Han bär alltid 
kostym och fluga. Poopypants som lärare och nobelpristagare, då han skall porträtteras som 
utåt sett god, bär en brun kostym och fluga, gul skjorta samt svarta skor och glasögon. En 
relativt neutral utstyrsel och färgskala. När han istället skall framställas som ond och 
hämndlysten vetenskapsman bär han istället en starkt lila kostym, lila fluga, samt lila glasögon, 
kombinerat med en skjorta som skiftar mellan turkos och grönt i olika scener. Färgen lila är en 
vanlig färg för skurkar i filmer av bland annat Disney, där karaktärer såsom Ursula, Jafar, 
Kapten Krok, Madam Mim och Maleficent är några exempel. 

Poopypants är förmodligen strax över 60 år gammal, men hans ålder tycks irrelevant för hans 
karaktär, utöver det faktum att han är nobelpristagare. Det enda som indikerar att han är äldre 
är hans grånade hår och mustasch men i övrigt tycks han vara en typisk serieskurk och ond 
vetenskapsman som likväl kunnat vara ung. Han är fysiskt aktiv och verkar vara hälsosam. 
Åldern och det vitnade håret är i Poopypants fall snarare ett designval som ska efterlikna den 
arketypiska galna vetenskapsmannen, som ofta tycks finna sin inspiration i 1900-talets störste 
vetenskapsman och den teoretiske fysikern Albert Einstein (1879–1955). Einstein med sitt 
vildvuxna hår och mustasch kan ses lite som en ikon för den typiska vetenskapsmannen. I 
tillbakablicken och nobel-scenen är Poopypants hår nedkammat och i ordning likt tidigare 
bilder av Einstein, men många bilder av Einstein som äldre visar honom med det yviga 
okammade håret, precis som den senare Poopypants. Poopypants hår är dock inte helt och 
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hållet vildvuxet utan format i två separata koner. Detta konformade hår är mycket likt en 
clown, något andra skrattar åt, vilket också är källan till hans ondska. 

Filmens estetiska utformning och stil består i grunden av mycket runda och mjuka former. 
Även Poopypants följer denna stil i sitt utformande. Runda former associeras i film ofta med 
godhet medan spetsiga, triangulära former associeras med ondska och skurkar (Bancroft, 
1996). Professor Poopypants är dock inte en god karaktär. De spetsiga formerna hos 
glasögonen, flugan och hårets konformade utseende hjälper till att ge Poopypants en något 
skurkaktigare uppsyn. 

 

4.5 Monsterfamiljen  

Flera av denna filmens större biroller är äldre. Karaktärerna som analyseras är häxan Baba 
Yaga, Draculas betjänt Renfield, familjevännen Cheyenne samt en äldre kvinna som arbetar 
med mode som har en något mindre roll. I filmens omgivningar syns några äldre personer.  
 

4.5.1 KARAKTÄRERNA 

Baba Yaga 
Baba Yaga är en stor biroll och är en rysk häxa som har varit fånge hos Dracula i 1000 år. I 
hennes första scener i filmen framställs hon som lite galen och farlig med sin kraftfulla magi. 
Hon har grått hår, rynkor, krokig rygg, lite skägg och hennes röst låter gammal. Hon är kort 
och rund och har på sig en brun kappa. Hon ser ut att vara mycket gammal. Hon är mycket 
aktiv och ganska snabb. Hon har en tydlig brytning så man förstår att engelska inte är hennes 
modersmål. Dracula lovar att hon ska bli fri från sitt fängelse om hon förvandlar Emma till 
vampyr. Baba Yaga gör som han säger och flyr sedan. Hon vill inte riskera att förlora sin nya 
frihet när den förhäxade familjen vill ha hennes hjälp. Hon gör många misstag när hennes magi 
inte fungerar vilket bidrar med en komisk effekt. När Cheyenne är vänlig mot henne så berättar 
hon att familjen kan bli människor igen när de är lyckliga tillsammans. Hon hjälper sedan till 
att besegra Dracula. Hon verkar inte haft så många vänner innan men efter detta så verkar 
hon vara vän med familjen.  

Cheyenne 
Cheyenne är familjens vän och hon hjälper dem med massa grejer och kör familjen i sin 
extremt dekorerade bil. Hon har en new age-inspirerad livsstil och verkar vara en spirituell 
person. I en scen vänder hon sig till solen och tackar den högt och i en annan scen gör hon tai-
chi rörelser på gatan, det kan verka lite annorlunda eftersom ingen annan i filmen gör så.  Det 
är nog meningen att hon ska vara lite rolig. I slutet av filmen är hon DJ på en fest och dansar 
extremt mycket. Hon har långt grått hår och lite rynkor i ansiktet. Hon är smal och lång. Hennes 
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sexuella läggning visas inte. Hon är fridfull och smart samt verkar ha ett bra självförtroende. 
Hon tycker om yoga och har färgstarka kläder. Hon är modig och vänlig. Hon är bra på att 
skaffa vänner för hon lyckas bli vän med Baba Yaga trots att de har jagat henne. De båda reser 
till familjen för att hjälpa dem. Hon är mycket aktiv och är ganska bra på att slåss. Man får veta 
väldigt lite om Cheyennes bakgrund eller huruvida hon är relaterad till familjen men det verkar 
som att hon känner familjen genom arbetet; i hennes introducerande scen finner man henne 
utövandes yoga i bokhandeln där Emma arbetar och de tycks därav vara arbetskollegor. 

Renfield 
Renfield är Draculas betjänt och han säger inte mycket. Han är liten och rund med krokig rygg. 
Han har knappt något hår men har buskiga gråa ögonbryn. Han är inte särskilt fysiskt aktiv och 
ser ganska sliten ut. Ibland ska han vara lite rolig, till exempel när han härmar Emmas uttryck 
när hon får ett rum i slottet. Dracula ropar ofta på honom för att be om olika tjänster eller för 
att berätta om sina onda planer. När Dracula berättar att han ska förstöra hela planeten så 
verkar Renfield bli rädd. I slutet av filmen hjälper Renfield familjen att besegra Dracula och 
hindra hans planer. Han var alltså godare och smartare än vad han först visades som. När han 
talar för första gången blir Emma förvånad. I slutet av filmen verkar han och Baba Yaga tycka 
om varandra, de går på familjens fest tillsammans och dansar tillsammans. 

“Mode-Damen” 
“Mode-Damen” (vars namn vi inte vet) är en mindre biroll som turist och dyker upp vid några 
tillfällen i filmen. Hon är mycket sminkad och har grått hår. Hon är lång och smal. Hon verkar 
vara rik, snobbig och mycket utseendefixerad. Hon reser tillsammans med en grupp unga tjejer 
som hon verkar bestämma över i en modefotografering i öknen. I en av hennes första scener 
i filmen får hon sina väninnor att skratta åt Fays (storasystern) utseende. Frank (pappan i 
familjen) hjälper henne och hennes väninnor när de fastnar med bilen i öknen. Därför blir hon 
och tjejerna förtjusta i Frank varpå de tar med honom till någon form av ökenresort där han 
blir väl omhändertagen av kvinnorna och får massage. Hennes funktion i filmen är mest som 
komiskt inslag och som en påminnelse för den unga tjejen Fay, om att skönhet inte varar för 
evigt. 

 

4.5.2 FRAMSTÄLLNING AV GENUS 
Filmen har tre äldre kvinnliga karaktärer och en äldre man. Cheyenne är en stark, självständig 
äldre kvinnlig karaktär, medan både häxan Baba Yaga och butlern Renfield är förslavade 
genom största delen av filmen. Renfield tycks dock finna sig i sin roll som tjänare fram tills 
världens undergång står inför dem, medan Baba Yaga kämpar för sin frihet från första stund. 
Den mindre rollen “Mode-Damen” verkar väldigt utseendefixerad och snobbig, men verkar 
driva någon form av mode-verksamhet. Att hon och hennes tjejer faller för Frank, som vid 
tillfället är ett grönt förruttnande Frankenstein-monster kan ses som ironiskt med tanke på 
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hur fixerade de i övrigt tycks vara över sina egna utseenden. Det skulle kunna säga något om 
synen på kvinnligt och manligt eller vara en kritik mot denna i form av ironi. Av alla de äldre 
karaktärerna så tycks Renfield, den enda manliga karaktären, vara den som påverkas mest av 
åldern rent fysiskt. Medan Cheyenne utövar yoga och kampsport, Baba Yaga kastar sig mellan 
byggnader och Mode Damen har en kropp likt en fotomodell. Så är Renfield kutryggig, stel och 
mycket långsam. Att ha en manlig butler, en kvinnlig häxa, modeverksam och spirituell 
yogautövare är även typiskt manliga respektive kvinnliga roller. Alla karaktärer, oavsett kön, 
har gemensamt att de är karaktärer som andra vänder sig till då de behöver råd eller 
vägledning av något slag; Baba Yaga och Renfield för att utföra Draculas onda planer åt honom, 
Cheyenne som en vis och hjälpsam vän och Mode-Damen som ledare för de yngre 
modeintresserade tjejerna som tycks se upp till henne. 

 

4.5.3 SEMIOTISK & INTERSEKTIONELL ANALYS 
Baba Yaga och Renfield ser båda slitna ut och båda verkar inte ha mycket tillgångar eller 
pengar. Dessutom är de fångar hos Dracula. Däremot verkar Cheyenne och “Mode-damen” ha 
det gott ställt och de ser betydligt fräschare och yngre ut. Mode-damen verkar dock väldigt 
utseendefixerad och lämnar ett stort smink-ansiktsmärke i poolen efter att ha knuffats ned i 
den, efter vilket hon döljer sitt ansikte med en handduk och försöker att springa ifrån platsen. 
Av det lilla man hinner se innan hon döljer ansiktet ser man att hennes läppar är rynkiga och 
kajalen runnit ut varpå den unga flickan påminns om sin moders tidigare ord “Skönhet varar 
inte för evigt”. Cheyenne däremot håller sig fräsch genom andra medel och verkar väldigt 
säker i sig själv. Hon är en spirituell person med en väldigt positiv livsattityd. Övriga karaktärer 
visar inte någon tydlig spiritualitet. Cheyenne arbetar i en bokaffär tillsammans med Emma. 
Mode-damen arbetar med modefotografering. Även Renfield verkar vara yrkesverksam 
eftersom han är en butler, fast vi får inte veta om han får lön. Baba Yaga är den enda äldre 
karaktären i filmen som inte har ett jobb men det kan bero på att hon har varit fånge och hon 
är en magisk häxa. Hon visas inte heller med någon familj eller släkt. Det gör ingen av de äldre 
karaktärerna. Cheyenne skulle kunna vara släkt med familjen Wishbone men det är inget som 
tydliggörs i filmen.  

Ålderstecken 
Baba Yaga har grått hår samlat i en knut på huvudet, rynkor, små smala rynkiga läppar, 
“gammal” röst, krokig rygg, krokiga fingrar, åldersfläckar i ansiktet, fjuniga öron, skäggig haka, 
vårtor, en stor rund näsa och ett stort huvud i proportion till sin lilla kropp. Hon är väldigt 
gammal med tanke på att hon varit fånge hos Dracula i 1000 år. 

Cheyenne är väldigt smal och har långt grått hår som hålls undan från ansiktet med en 
färgsprakande bandana, lite rynkor, glasögon, samt åldersfläckar på ansikte, armar och 
händer. 
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Renfield är en liten rund och kortväxt man. Han är extremt tunnhårig, har en stor rund näsa 
och stora trötta ögon med påsar under, inramade av ett par gråa buskiga ögonbryn. Han har 
åldersfläckar i ansiktet, stora ojämna tänder och en krokig kutrygg. 

Mode-Damen har grått platt hår, tunna läppar, tydliga höga kindben och urgröpta kinder. Hon 
har även en äldre kvinnas röst. Hennes kropp är i övrigt väldigt ungdomlig. 
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5 Diskussion 
Här kopplas och diskuteras resultatet i relation till de tidigare presenterade teorierna. 
Metodvalet diskuteras även i relation till sin förmåga att besvara frågeställningen. 

 
5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 ATT IDENTIFIERA ÄLDRE 
Forskare som har undersökt ämnet tidigare har upplevt att det varit enkelt att identifiera äldre 
karaktärer i animerad film eftersom deras utseende och beteende gjort det tydligt att de är 
äldre (Robinson m.fl., 2007; Bishop & Krause, 1984; Robinson & Anderson, 2006). För oss var 
det svårare. Till exempel så är Gargamel, i Smurfarna: Den försvunna byn, otydlig i sitt 
utseende och beteende. Han har böjd hållning, saknar tänder och har håravfall. Däremot har 
han inte förlorat sin svarta hårfärg och han har inte några markanta rynkor eller barn och 
barnbarn. Han beter sig som att han är ganska ung, men det är också svårt att bedöma. Om vi 
hade analyserat honom med så skulle vi fått ett aningen annorlunda resultat men vi valde att 
enbart analysera de karaktärerna som vi var säkra på är äldre. 

 

5.1.2 SORTERA, REDUCERA OCH ARGUMENTERA - KVALITATIVT MATERIAL 
Genom att sortera och reducera skapas en grund för att kunna argumentera med sina fynd 
och bidra till den vetenskapliga litteraturen. Dessa tre stegen behöver inte följa en bestämd 
turordning utan kan användas växelvis för att analysera materialet (Ahrne & Svensson, 2015). 
De teoretiska perspektiven vi utgått från och vårt analysschema har säkerställt en viss ordning 
i vårt arbete. På så vis är vår insamlade data relevant för att besvara frågeställningarna och vi 
kan argumentera för självständiga slutsatser. Om vi hade bemött vårt material annorlunda 
kunde vi på ett mer effektivt sätt kommit fram till relevanta slutsatser. 

Kvalitativa studier kan ha mycket stora mängder material och i denna studien består 
materialet av flera timmar film med både bild och ljud. När kvalitativt material ska analyseras 
uppstår ofta ett problem som kallas kaosproblemet (Ahrne & Svensson, 2015). Detta är en 
oordning som skapas vid insamling av data och det kräver sortering för att bli överskådligt. 
Forskaren bör tänka på att det är variationen av data som är av betydelse, inte mängden data. 
För att kunna ordna materialet på ett givande sätt behöver forskaren umgås med det 
tillräckligt mycket (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har haft en stor mängd insamlade data som 
har varit relativt svåröverskådligt. Mycket tid har gått åt till att i efterhand sortera och dela 
upp den utefter teorierna. Det hade varit en fördel för oss att umgås mer med materialet men 
också på ett annat sätt. Med tanke på att vi studerade så många olika teorier och aspekter av 
de äldre så kunde det ha varit underlättande att dela upp analyserna efter de olika teorierna 
och fokuserat på ett område åt gången. På så vis hade vi automatiskt fått fram ett resultat som 
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redan kategoriserats. Sättet vi analyserat filmerna på nu har varit genom att leta efter alla 
teoretiska perspektiv genom en och samma genomgång, varpå vi i efterhand sorterat och 
reducerat i materialet.  Ahrne och Svensson (2015) förklarar att det mesta av all insamlad data 
inte kommer användas i den slutgiltiga texten. En reducering måste ske på ett sätt som ger en 
god representation av materialet och ger möjlighet att besvara forskningsfrågorna. “Man 
måste alltså redigera materialet ungefär som när en filmskapare sätter ihop en film” (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 230). Reduceringen av vårt material hade varit enklare om vi hade samlat 
in data och sorterat så som beskrivet ovan. Vi hade på så vis snabbare kunnat få en överblick 
över de olika delarna av vårt material och enklare kunnat plocka ut dess kärnpunkter.  

Ett mindre antal analysobjekt samt ett smalare teoretiskt fokus hade både gjort det 
överskådligare för oss som analytiker och automatiskt reducerat en stor del av det 
resultatmaterial vi nu har. Vilket i sin tur gjort det mer överskådligt för läsaren och genererat 
ett tydligare och mer djupgående resultat. Att analysera färre karaktärer hade troligtvis 
påverkat resultatet men hade kunnat passa den här typen av arbete bättre. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 MED VILKA TECKEN OCH STEREOTYPER INDIKERAS DE ÄLDRE 
KARAKTÄRERNAS ÅLDER? 

Ålderstecken 
Vitt hår och rynkor, dessa var de två vanligaste ålderstecknen i filmerna. Rynkorna förekom i 
alla utom en av filmerna och det vitnade håret förekom i samtliga filmer. Flera av männen 
hade även skägg eller mustasch samt håravfall. Dessa var vanliga tecken också i tidigare studier 
(Robinson och Anderson, 2006; Robinson m.fl., 2007). De visuella tecken som användes för att 
indikera karaktärernas ålder varierade beroende på filmens övriga visuella stil. Coco och 
Monsterfamiljen vilka båda är animerade filmer med en hög detaljrikedom och som arbetar 
mot en mer realistisk stil i jämförelse med övriga filmer. De hade även i samband med detta 
detaljrikare ålderstecken hos sina karaktärer i form av exempelvis åldersfläckar och gäddhäng 
med jiggle-effekter, utöver det vita håret och rynkorna. Smurfarna, LEGO Ninjago och Kapten 
Kalsong, var alla något mer stiliserade filmer av olika grad som använde sig av färre och 
tydligare tecken för att indikera åldern. Här handlade det istället om rynkor, vitt hår och 
käppar. En karaktärs appeal så väl som hur mycket man valt att överdriva och förstärka dess 
(ålders)tecken stod alltså, som Roberts (2011) tidigare förklarade, i relation till filmernas nivå 
av realism. 

Stereotyper 
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Man hade i de studerade filmerna lyckats undvika de flesta av stereotyperna som framtagits i 
tidigare studier av Hummert m.fl. (1994). I de fall där man ändå anspelat något på stereotyper 
så har karaktärerna fått utrymme att växa ifrån dem genom filmens gång, med undantag för 
karaktären “Mode-Damen” som hade en mindre roll och identifierades som stereotypen 
elitist. Hon passade in i den stereotypen för att hon är fördomsfull, snobbig och krävande 
(Hummert m.fl., 1994). Ett samband fanns alltså mellan tiden karaktären syntes i filmen och 
förekomsten av stereotypa tecken. Att karaktärerna får tillräckligt med utrymme för att 
utvecklas är av stor vikt. Vårt urval som identifierat just äldre i större roller kan vara en faktor 
till varför de studerade karaktärerna var mer nyanserade än de funna i tidigare studier. 

 
5.2.2 VILKA NARRATIVA FUNKTIONER FYLLER DE ÄLDRE KARAKTÄRERNA? 

Roller 
De äldre som studerades hade relativt stora roller i förhållande till resterande karaktärer och 
en del äldre syntes även i filmernas omgivande miljöer. Hög ålder tycktes dock sällan 
förekomma av en slump. De äldre karaktärerna spelade ofta roller som i olika grad grundade 
sig i den arketypiska vise gamle mannen/kvinnan som ledare och mentorer, där deras höga 
ålder och biologiska ålderstecken fungerade som en symbol för deras psykologiska ålder och 
den erfarenhet och visdom den medfört. Den vise gamle mannen/kvinnan definieras av Jung 
(1968) som en arketyp som ofta förekommer i rollen som magiker, doktor, präst, lärare, 
professor, mor/farförälder, eller annan karaktär med auktoritet. Ninjamästarna i LEGO filmen, 
byledarna i Smurfarna, familjens överhuvud i Coco, den tusenåriga häxan, familjevännen, 
butlern i Monsterfamiljen och nobelpristagaren Poopypants i Kapten Kalsong är alla exempel 
på karaktärer vilkas visdom och kunskap driver berättelsen framåt på olika sätt. Även i tidigare 
studier (Robinson & Anderson, 2006; Towbin m.fl.,2004) var rollen som den vise vanligt 
förekommande bland de äldre karaktärerna. Vidare dök arketypen upp i berättelsen då det 
fanns ett behov av exempelvis insikt, förståelse, goda råd, beslutsamhet och planering (Jung, 
1990 se El-Shamy & Garry, 2005). Utöver detta belönade och bestraffade den vise också 
hjälten beroende på hur denne lyckades med de prövningar som gavs (El-shamy & Garry, 
2005). Arketyper tycks vanliga som mallar för de äldre karaktärerna och vi fann utöver den 
gamle vise andra exempel så som den galne vetenskapsmannen (Poopypants) och urmodern 
(Smurfpilen). Att den arketypiska vise gamle mannen/kvinnan förekommer i filmerna är inte 
underligt med tanke på att alla berättelserna tycks följa den narrativa mallen the Hero’s 
Journey, med tydliga hjältar, allierade och shadow forces där denna rollen vanligen 
förekommer (Glebas, 2009). Vidare hade de äldre karaktärerna sociala roller (roller och 
relationer i privatlivet så väl som det offentliga livet) som Robinson m.fl. (2007) fann typiska 
för äldre i animerad film, såsom mor/far-förälder, vän, arbetare, chefer och skurkar. Som 
exempel är Coco en gammelmormor, Cheyenne en vän, Abuelita en arbetare, Mäster Wu en 
typ av chef och Garmadon samt Poopypants är skurkar. Bland karaktärerna i vår undersökning 
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fanns även rollerna häxa och butler som enligt vår mening är vanliga utöver de tidigare 
nämnda. Användandet av sådana vanliga roller kan i sin tur kan ge en stereotyp bild av det 
sociala åldrandet (Hooyman & Asuman Kiyak, 2008) samt av vad man anses sysselsätta sig och 
definiera sig med som äldre.  

Ur de roller som presenteras av Foss (1992) var antagonist, assistant/helper och shadow role 
de vanligast förekommande rollerna i filmerna. Vanligt var också att rollfunktionerna skiftade 
genom filmens gång. Hälften av de äldre karaktärerna introducerades som onda (antagonister) 
eller en form av hinder för filmens hjälte, då man spelade på deras yttre samt placerade dem 
i stereotypa roller (häxan, butlern, den konservativa) följt av en positiv utveckling då de bytte 
sida för att istället hjälpa hjälten, som assistant/helper eller shadow role. Baba-Yaga, Renfield, 
Abuelita, Imelda, Gammelsmurfen och Garmadon följer alla denna utveckling. 
 
Genre 
Samtliga av de studerade filmerna var av genren komedi och äventyr. Som Roberts (2011) 
beskriver animationsprinciperna används ofta överdrift för att framkalla en komisk effekt. 
Överdrift användes flitigt i animationen i alla filmerna i form av överdrivna ansiktsuttryck och 
rörelser vilket påverkade också framställningen av de äldre.  En films genre påverkar dessutom 
karaktärernas personlighet och handlingar (Reich, 2017). Karaktärerna hade ofta övernaturliga 
krafter vilket kombinerat med den komiska genren stärkte överdriften ytterligare.  Den gamla 
häxan Baba Yaga hoppade exempelvis från hustak till hustak och överlevde höga fall om och 
om igen genom filmens gång, något som inte ens en ung och frisk människa rimligen kunnat 
överleva, utan att någonsin skada sig. LEGO karaktärerna Garmadon och Mäster Wu är båda 
ninjamästare med magiska krafter och mycket god fysisk hälsa trots sin höga ålder. Detta kan 
bero på att filmerna är komedier med inslag av fantasy och äventyr. I fantasygenren sätter 
enbart fantasin gränser för vad som är realistiskt i filmens värld (Reich, 2017), och då är magi 
inte ovanligt. Äventyrsfilmer innehåller ofta farliga situationer som karaktärerna får hantera 
vilket resulterar i fartfyllda handlingar (Reich, 2017). Filmerna tar alltså, kanske mycket på 
grund av dessa aspekter, inte upp teman kring karaktärernas funktionella eller biologiska 
ålder, de fysiska förändringarna som sker i samband med åldrande och deras funktionella 
påverkan (Hooyman & Asuman Kiyak, 2008), utöver de utseendemässiga aspekterna. Filmerna 
fokuserar oftast inte på åldersrelaterade problem och frågeställningar. Det är enbart Coco, 
som är rullstolsbunden och dement, som uppvisar någon form av åldersrelaterad begränsning 
av fysisk och psykisk funktionsförmåga. Tidigare studier av Disneys animerade filmer fann att 
de flesta av de äldre karaktärerna var fysiskt hälsosamma och aktiva. Enbart en sjundedel av 
dem använde någon form av fysiskt hjälpmedel, som t.ex. käppar (Robinson m.fl., 2007). I just 
den här aspekten är våra resultat lika den tidigare forskningen.   
 

Coco    komedi, äventyr, fantasy 
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Smurfarna   komedi, äventyr, fantasy 
LEGO    komedi, äventyr 
Kapten Kalsong  komedi, lite sci-fi och äventyr 
Monsterfamiljen  skräck-komedi, äventyr, fantasy 

 
5.2.3 VILKA IDENTITETSPOSITIONER SYNS I SAMBAND MED HÖG ÅLDER?  

Aktivitetsteorin 
Alla karaktärer förutom Coco var också väldigt aktiva och arbetade. Av alla karaktärer så var 
Coco också den enda som led av både fysiska och mentala problem i samband med sin ålder. 
Detta talar väl för teorin om att äldre bör hålla sig aktiva i syfte att bibehålla fysisk och mental 
hälsa; aktivitetsteorin (Hillier & Barrow, 2015). I LEGO Ninjago nämner Mäster Wu under flera 
tillfällen av filmen hur hans elever behöver förbereda sig för den tid då han inte längre kommer 
finnas kvar för att vägleda dem och hur han skall göra plats för att de själva skall bli 
ninjamästare, likt honom själv. Detta tycks dock inte vara förrän efter hans egen död. Det 
betyder att disengagemangsteorin som innebär att de unga ska ta över de äldres positioner i 
samhället (Hillier & Barrow, 2015) inte syns i de analyserade filmerna. 
 
Kultur 
De olika kulturer som filmerna återspeglar tycktes även komma till uttryck i form av de sociala 
sammanhang i vilka karaktärerna representerades. Alla de äldre karaktärerna hade 
betydelsefulla roller som ledare eller mentorer av något slag men en viss skillnad fanns mellan 
dem. LEGO Ninjago som utspelar sig i den påhittade LEGO-staden Ninjago verkar baserad på 
Japan, Coco som utspelar sig i Mexiko och Smurfarna som utspelar sig i en skog i en 
fantasivärld, porträtterade alla äldre i starka ledande roller. Medan Monsterfamiljen och 
Kapten Kalsong, som tycks utspela sig i USA istället porträtterade äldre i rollen som tjänare 
vars hjälp inte ges frivilligt (Renfield och Baba Yaga i Monsterfamiljen), en utseendefixerad 
äldre kvinna som lägger stor vikt vid att se ungdomlig ut (Mode-damen) och skurk (Poopypants 
i Kapten Kalsong).  Detta kan bero på skillnader i synen på äldre i respektive världsdelar. I 
Monsterfamiljen hade man dock även karaktären Cheyenne som kontrasterade de övriga 
negativa porträtteringarna av äldre i filmen. 
 

LEGO - Asien (ledare) 
Coco - Mexiko (ledare) 
Smurfarna - fantasy (ledare) 

Monster - USA (tjänare, mentor) 
Kalsong - USA (skurk) 

Genus och sexualitet 
Rent utseendemässigt tycks det inte finnas någon större skillnad i hur man väljer att 
porträttera äldre kvinnor och män som återkommer i de utvalda filmerna. Då man talar om 
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åldrandet i form av både utseendemässig och fysisk förändring väljer man dock att göra det 
med äldre kvinnliga karaktärer framför manliga (Cocos demens och Mode-Damens besatthet 
av att se ungdomlig och vacker ut). Scenen där smurfflickorna möter Gammelsmurfen för 
första gången och förundras över hans gamla uppsyn är dock ett exempel på när utseendet 
diskuteras kopplat till en manlig karaktär, vilket inte skall glömmas bort. Man kan dock fråga 
sig vilken effekt det hade haft om man istället reagerat på Smurfpilens ålder på samma öppet 
kritiska sätt. Att man diskuterar manligt åldrande på detta sätt är ovanligt och kanske en kritik 
av filmskaparna på hur kvinnor ofta bemöts då de börjar visa ålderstecken. Tidigare filmstudier 
har visat att kvinnor som åldras blir uppfattade mer negativt än män i samma ålder (Bazzini 
m.fl., 1997). Förekomsten av äldre kvinnor och män var också varierande. I både LEGO Ninjago 
och Kapten Kalsong var de äldre kvinnorna mycket få och/eller osynliga, medan de i både Coco 
och Monsterfamiljen var i majoritet. Könsmaktssystemets principer: isärhållandet och den 
manliga normen, som beskrivet av Elvin-Nowak och Thomsson (2009) var närvarande. Både 
filmen Coco och LEGO är berättelser som baseras på män som satsar på sina karriärer medan 
deras fruar tar hand om barn och familj. Även då karaktärerna blir utsedda liknande roller, 
såsom i Smurfarna, där de ändå tycks ha gjort ett försök till att ge sina äldre karaktärer ombytta 
könsroller, så tar de sig an dem på olika sätt utifrån vad som kan anses feminint och maskulint. 
Smurfpilen mystifieras och glider ned på blomblad medan Gammelsmurfen kommer ridandes 
på glödande kaniner för att rädda dagen, som ett exempel. Någonting som alla de äldre 
kvinnliga karaktärerna hade gemensamt var en stark självständighet och drivkraft. De var 
egenföretagare, kraftfulla häxor, ledare och inspiratörer. De hade alla goda intentioner på sina 
olika sätt. De manliga äldre karaktärerna var dock något mer varierade och fanns som både 
skurkar och mentorer av olika slag.  

Flera av de äldre karaktärerna visade intresse för någon person av det motsatta könet. 
Renfield och Baba Yaga verkade vara ett par i slutet av filmen när de dansar tillsammans på 
maskeraden. Gammelsmurfen och Smurfpilen visade intresse för varandra genom att hålla 
varandras händer och dansa tillsammans. Garmadon flirtade med sitt ex, Lloyds mamma. 
Imelda var kär i Héctor som hon var gift med när de båda levde. Det visades alltså inga 
homosexuella relationer bland de äldre karaktärerna i dessa filmerna. Flera av karaktärerna 
visade inte någon sexualitet alls i filmerna, till exempel Mäster Wu och Professor Poopypants.  
Gammelsmurfen och Smurfpilen var ensamma om att anspela på en passionerad relation 
medan andra par var mer romantiskt och kärleksfullt vinklade. 
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6 Slutsatser 
Slutsatsen av studien som återknyter till undersökningens syfte och frågeställning. 

 

6.1 Representation av äldre, eller? 
Av studien att döma så kan det mycket väl stämma att en förändring har skett i 
representationen av äldre i animerad film. Jämfört med tidigare studier är porträtteringen av 
äldre mer positiv, många av dem är viktiga för berättelsen och de har en stor utveckling under 
filmen. Ett samband finns dock mellan karaktärernas längre tid i bild och den låga förekomsten 
av stereotyper samt möjligheten till mer omfattande karaktärsutveckling. Att filmernas 
karaktärer hade mycket tid i bild i detta fallet var en fråga om urvalet. Vad detta kan säga är 
dock att chansen till nyanserade karaktärer kan vara större då karaktärerna får den tid som 
krävs för att utvecklas inom filmens ramar. Vi kan ändå inte med denna studie dra några 
generaliserande slutsatser utifrån detta. En studie med kvantitativ ansats hade varit lämplig 
för att få en överblick av hur mycket tid äldre karaktärer får i ett större urval av animerad film.   

Gemensamt för de flesta filmer är att åldern ofta tycks förekomma som en symbol för visdom 
och bär med sig orealistisk styrka. Åldern fungerar mest som ett estetiskt uttryck för denna 
styrka och visdom snarare än som en symbol för den kronologiska åldern och en 
representation av gruppen. Karaktärernas fysiska hälsa och psykologiska beteende är 
förhållandevis ungdomliga medan de tecken som visar att de är äldre är deras gråa hår och 
rynkor. Undantaget är filmen Coco som också är filmen med högst realism. Filmens nivå av 
realism i kombination med genre är alltså också kopplat till hur mycket man visar av åldrandet 
och på vilket sätt. Att alla filmerna hade genren komedi gemensamt kan ha förstärkt 
överdriften i filmerna som i sin tur förstärker karaktärernas orealistiska styrka. Karaktärerna 
är inte helt realistiska och vi vet inte vad kan detta kan ha för effekt på unga personers bild av 
äldre människor. 

Dessa filmerna innehåller bra exempel med en nyanserad representation av äldre karaktärer. 
Karaktärernas narrativa funktioner är varierade; några är antagonister eller hjälpare och flera 
är vägledare för de yngre karaktärerna. Skillnaden på manliga och kvinnliga roller är inte stor, 
båda har viktiga roller i filmerna och är porträtterade på ett varierat sätt. 
 
 
 
 
6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Denna undersökning gör enbart ett nedslag i äldres representation i animerad film. En större 
undersökning rekommenderas för en bättre generaliserbar bild och överblick över 
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situationen. Vi har noterat flera intressanta och viktiga aspekter som det behövs mer forskning 
om. Att undersöka och jämföra hur olika animationsstudior handskas med åldrande i sina 
filmer samt att undersöka och jämföra animerad film från olika kulturer kan vara av intresse. 
För att bättre förstå varför representationen ser ut som den gör hade studier behövt 
undersöka den bakomliggande filmproduktionen.  
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Bilaga 1: Analysschema & Kodning av karaktärer 
 
Följande mall användes vid analysen av äldre i filmerna: 
 

Övergripande Attribut 

Roll:  
huvudroll/större biroll (talande, leder berättelsen framåt, mycket tid i bild) 
mindre biroll (få repliker, ingen större betydelse för berättelsen, lite tid i bild) 

 
Tema:  
associerat med karaktären och scenerna där den syns 

Biologiska Attribut 

 
Typ:  
mänsklig/icke mänsklig karaktär 
 
Kön:  
kvinna/man/övrigt 

 
Ålderstecken:  
t.ex rynkor, löständer, hårfärg 
 
Kronologisk Ålder: 
Framgår det ifall personen är yngre äldre (60-75) eller gammal äldre (75-100), har 
personen barnbarn eller vuxna barn 

 
Fysik: 
smal/väldigt smal/medel/överviktig 
 
Hälsa:  
god/medel/dålig 
 
Nivå av aktivitet:  
väldigt aktiv/aktiv/inaktiv 
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Sociala Attribut 

Socioekonomisk status:  
fattig/medelklass/rik 
 
Yrke: 

             t.ex. lärare, läkare, pensionerad 
 
Levnadsförhållanden: 
slott, koja, barack, ensam, med familjen etc. 
 
Genus: 
Socialt kön, maskulina och feminina drag 
 
Sexuel läggning: 
hetero/homo/bi 

 
Nivå av social aktivitet:  
väldigt aktiv/aktiv/inaktiv 
 
Primära roll:  
t.ex hjälte, elaking, fru, mormor, side-kick, komiskt inslag 
 

Psykologiska Attribut 

Personlighetsdrag:  
t.ex glömsk, vänlig, argsint 

- Trevlig/Otrevlig 
 
Ambitioner: 
långsiktiga/kortsiktiga 
 
Frustrationer: 
som förhindrar hen från att uppnå sitt objektiv 
 
Temperament: 
lugn, melankolisk, hyper, aggressiv... 
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Livsattityd: 
optimistisk/pessimistisk, rebellisk, glad, altruistisk, självisk 
 
Fundamentala värderingar:  
vad värderar karaktären högst: familjen, arbetet, politisk agenda etc. 

 
Intelligens: 
dum/medel/intelligent/högintelligent 
 
Komplex: 
hämningar, fobier, fixationer 
 
Hälsa:  
god/medel/dålig 

Kontextuell kodning 

- Tema: filmens övergripande tema 
- Genre 
- Representationen av äldre i omgivningarna 
- (Jämföra med resten av karaktärerna - antal stora/mindre roller) 

Semiotisk analys 

- Tecken 
- Denotationer 
- Konnotationer 
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Bilaga 2: Filmresuméer 
Smurfarna: Den försvunna byn 
Smurfan, filmens protagonist, skapades ursprungligen av en bit lera genom magi av Gargamel, 
som ett medel för att leda honom till Smurfbyn. I en tillbakablick får vi dock se hur hon med 
Gammelsmurfens magi istället blir en “riktig” smurf och bosätter sig med de andra smurfarna 
i byn.  

I smurfbyn har alla smurfarna en talang och specialitet. Glasögonsmurfen är smart och 
Muskelsmurfen stark. Alla smurfarna har gemensamt (utöver sin färg, klädsel och ursprung) 
att de alla är pojkar. Smurfan med sitt böljande blonda hår, klänning och klackskor skiljer sig 
ur mängden. Hon är den enda flickan och tycks dessutom sakna en given specialitet och talang. 
I filmen brottas hon med frågan om hon verkligen hör hemma i Smurfbyn och huruvida hon 
verkligen är en riktig smurf eller om hon är dömd att tjäna Gargamel i hans onda planer. 
Hennes oro minskar då de slutligen finner den försvunna byn, en smurfby de inte tidigare 
visste fanns, som i motsats till smurfbyn visar sig vara bebodd enbart av flicksmurfar. De tycks 
inte heller besitta någon specifik talang utan är bra på många olika saker, likt henne själv. Men 
Gargamel finner byn och sätter dem alla på prov. Filmens huvudtema är samhörighet och att 
det inte spelar någon roll vart man kommer ifrån utan vem man är. 

Filmen har två äldre karaktärer; Gammelsmurfen och hans kvinnliga motpart Smurfpilen. Båda 
två är ledare för den manliga respektive kvinnliga smurfbyn. I övrigt syns inga äldre karaktärer 
i omgivningarna.  

The LEGO Ninjago Movie 
Ninjan Lloyd och hans ninja-vänner kämpar för att skydda staden Ninjago mot den ondskefulla 
Garmadon, som dessutom är Lloyds pappa. Lloyd har vuxit upp med sin ensamstående 
mamma och han undrar ofta om Garmadon egentligen bryr sig om honom. Ninjorna leds av 
mästaren Wu som är Garmadons bror. Under en strid använder Lloyd det förbjudna ultimata 
vapnet som lockar till sig ett monster, en gigantisk katt. För att rädda staden måste ninjorna 
tillsammans med Mäster Wu ge sig ut på en resa och lära sig mer om sina krafter. Garmadon 
följer efter dem och attackerar Mäster Wu, som de tror faller mot sin död. Garmadon erbjuder 
sig att hjälpa de unga ninjorna på deras resa. Detta leder till att Lloyd får en chans att lära 
känna sin pappa och han får reda på varför hans familj blev splittrad. När de till slut finner det 
ultimata, ultimata vapnet sviker Garmadon dem. Han tar vapnet och flyr. Under äventyret lär 
sig ninjorna att de har större krafter än de trodde och de återvänder för att rädda staden från 
den enorma katten. Filmens huvudsakliga teman kretsar kring att finna sin inre kraft och att 
ha samhörighet med familj och vänner. Garmadon och mäster Wu är äldre karaktärer. De är 
båda stora roller som är viktiga genom hela filmen. 

Coco 
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Filmen Coco utspelar sig i Mexiko. Den handlar om den lilla pojken Miguel som drömmer om 
att bli en stor musiker likt sin idol den store Ernesto de la Cruz. Hans drömmar förhindras dock 
av hans familj som i generationer bannlyst musiken från sina liv. På grund av att Miguels 
gammel-gammelmorfar för många år sedan övergivit sin familj för musiken. Han lämnade 
gammel-gammelmormodern Imelda att själv att uppfostra deras dotter Coco. Imelda blev då 
skomakare för att försörja den lilla familjen, vilket blev starten på familjeföretaget. Gammel-
gammelmorfadern skulle familjen aldrig nämna igen. När Miguel råkar riva ned ett fotografi 
på Imelda och den anonyme gammel-gammelmorfadern, får han reda på att han kan vara släkt 
med sin idol Ernesto de la Cruz. För att slippa bli skomakare måste han ta risken och gå emot 
sin familj för att uppfylla sin dröm. På byns torg hålls en talangtävling på de dödas dag, dia de 
los muertos, då beslutar sig Miguel för att delta med sin gitarr som han tränat på i smyg. När 
mormodern Abuelita, som tycks vara den med det största agget mot musiken, får reda på 
pojkens planer slår hon sönder gitarren i protest. Men Miguel tänker inte ge upp, han letar 
efter en ny gitarr och kommer till de la Cruzs mausoleum där musikerns välkända gitarr hängts 
upp. Miguel plockar ned gitarren och råkar aktivera en förbannelse som gör att han plötsligt 
kan se de döda. Han dras då in i ett äventyr in i de dödas rike där han får lära sig om sin familjs 
historia, uppoffringar och att man skall följa sitt hjärta men aldrig ta de som älskar en för givet. 

Filmen har många äldre karaktärer i omgivningarna; på marknaden och på torget i byn där 
filmen utspelar sig. Flera biroller spelas också av äldre karaktärer bland vilka vi finner Mama 
Coco och Abuelita. Sedan finns äldre även representerade i de dödas värld. Imelda har en 
större biroll medan Papa Julio har en mindre biroll. 

Kapten Kalsong 
Filmen handlar om två pojkar George och Harold som älskar att skämta. Skolan är så tråkig att 
de känner att de måste hitta på bus för att lätta upp stämningen. Skolans rektor vill sätta dem 
i olika klasser för att de ska sluta busa så mycket. George och Harold lyckas hypnotisera rektorn 
så att han blir den de ber honom att vara. De bestämmer att han ska vara deras egen 
superhjälte som heter Kapten Kalsong. Eftersom rektorn precis hade avskedat 
vetenskapsläraren för att denne inte ville arbeta på en lördag så anställer han en ny lärare, 
den äldre karaktären Professor Poopypants. Han är egentligen en hämndlysten uppfinnare 
som vill utplåna allt skratt i världen. Många har skrattat åt hans namn så han vill att ingen ska 
få skratta mer.  Pojkarna märker att han avskyr skratt och retar honom genom att skapa en 
serietidning om honom. Poopypants blir ännu mer arg och förnedrad så han börjar jobba på 
en ondskefull uppfinning. Pojkarna använder Kapten kalsong för att slåss mot Poopypants 
vapen som kan ta bort allas sinne för humor. Slutligen besegras Poopypants och alla får sin 
humor och sitt skratt tillbaka. Filmen är en komedi och dess huvudsakliga budskap är att 
vänskap och humor är viktigt. Äldre personer förekommer i bakgrunden av filmens scener. De 
har även några mindre roller, bland annat en äldre dam vars katt fastnat i ett träd, samt en 
lärare i skolan.  
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Monsterfamiljen 
Filmen handlar om familjen Wishbone, Emma, Frank, Fay och Max, som inte är speciellt 
lyckliga. De bråkar med varandra och gör inte roliga saker tillsammans längre. Familjens vän 
Cheyenne tipsar Emma som är mamman i familjen om att det ska vara en fest med 
monstertema. Emma lyckas övertala familjen att gå dit men det slutar med att de blir 
utslängda från lokalen. Då dyker häxan Baba Yaga upp och förvandlar dem till riktiga monster. 
Baba Yaga gör detta för att bli fri från Dracula som har hållit henne fången i sitt slott länge. 
Dracula har blivit förälskad i Emma och vill att häxan ska göra henne till en vampyr som har sin 
själ kvar. Familjen och Cheyenne försöker få tag på häxan för att bli människor igen samtidigt 
som Dracula försöker förföra Emma. Hon vill inte lämna sin familj trots att hon är besviken på 
dem. Dracula bestämmer att om han inte får Emma så ska hela jorden gå under. Han ska 
framkalla en ny istid. Filmen är en äventyrlig komedi och temat handlar om att familjen ska 
hålla ihop och vara snälla mot varandra. I filmens omgivningar syns några äldre personer. Flera 
större biroller med äldre finns också i filmen bland vilka vi finner häxan Baba Yaga, Draculas 
betjänt Renfield, familjevännen Cheyenne samt en äldre kvinna som arbetar med mode som 
har en något mindre roll. 
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Bilaga 3: Resultatdata - Sammanfattning 
Roller 

Roll Film Antal Äldre Karaktärer 

Den vise Smurfs, Ninjago, Monster 4 

Antagonisten Ninjago, Kapten Kalsong, Monster 3 

Den dementa Coco 1 

Den konservativa Coco 2 

Hjälpare Monster (vissa skiftar) 2 
 

Vilka av Foss roller som används: 

Cheyenne  The Assistant/Helper 
Baba Yaga  Antagonist och Assistant/Helper 
Mode-damen  Contrast Role eller The “Five-Minute-Part” 
Renfield  The “Five-Minute-Part” och Shadow Role 
Abuelita  Shadow Role & Antagonist(i början) 
Coco   Shadow Role  
Imelda   Contrast Role eller Shadow Role (i slutet) & Antagonist(i början) 
Smurfpilen  Shadow Role eller The Sympathiser 
Gammelsmurfen The Assistant/Helper 
Mäster Wu  The Assistant/Helper 
Garmadon  Antagonist 
Poopypants  Antagonist 
 

Rollernas storlek, typ och dess påverkan på karaktärsutvecklingen 

Karaktär Typ av roll Rollens storlek Karaktärens utveckling 

Garmadon Antagonist Stor roll stor utveckling 

Mäster Wu Mentor Stor biroll medelstor utveckling 

Gammelsmurfen Ledare Stor biroll liten till ingen utveckling 
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Smurfpilen Ledare Liten biroll liten till ingen utveckling 

Coco Contrast Role Liten biroll stor utveckling 

Abuelita Trickster Stor biroll stor utveckling 

Imelda Antagonist Stor biroll stor utveckling 

Poopypants Antagonist Stor biroll stor utveckling 

Baba Yaga Trickster Stor biroll stor utveckling 

Renfield Assistant/Allierad Liten biroll stor utveckling 

Cheyenne Allierad Stor biroll liten till ingen utveckling 

“Mode Damen” “Five-Minute-Part” Liten biroll liten till ingen utveckling 

 
Stereotyper 

Garmadon - Ej stereotyp, Han är elak i början av filmen men han visar många andra sidor 
senare. Han är smart, rolig, hjälpsam och bryr sig om sin familj. 

Mäster Wu - ej stereotyp, han är en typisk ninjamästare men inte stereotyp äldre person. 

Gammelsmurfen - Ej stereotyp, Han är en omtänksam ledare som visar många olika känslor i 
filmen. 

Smurfpilen - Ej stereotyp, Hennes roll som ledare passar inte in i dessa stereotyper men hon 
är ganska onyanserad ändå.  Hon är en aningen mystisk ledare. 

Coco - Ej stereotyp, Hon är inte bara dement hela tiden, hon pratar och minns, hon är mer än 
bara funktionsnedsätt. 

Abuelita - Ej stereotyp, Hon är ganska sträng och arg men vi får veta varför hon är det och i 
slutet av filmen är hon annorlunda, mer lugn och glad. 

Imelda - Argsint, i början av filmen. Sedan ändras hon och blir gladare. 

Professor Poopypants - lite Argsint, kanske Egocentrisk, lite stereotyp men han har anledning 
att vara arg. 

Baba Yaga - Ej stereotyp, hon är först självisk men senare är hon snäll och hjälpsam. 
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Renfield - Ej stereotyp, först lyder han bara Dracula men senare går han emot honom för att 
hjälpa familjen. 

Cheyenne - Ej stereotyp. En stereotyp new age-person möjligtvis men det beror inte på ålder. 

“Mode Damen” - Elitist stereotyp, hon har även den minsta rollen av de studerade 
karaktärerna 

Fysik 
Atletisk (Smurfs, Monsterfamiljen), Stark ninjakrigare (Ninjago), Svag och handikappad (Coco), 
Stark och hårt arbetande (Coco), Aktiv/god fysik (Kapten Kalsong, Monsterfamiljen), aningen 
stel (Monsterfamiljen). 

Fysik Film Antal Äldre 
Karaktärer 

Mycket god Smurfs, Ninjago, Monsterfamiljen, Kalsong 8 

God Coco 2 

Dålig Monsterfamiljen 1 

Mycket Dålig Coco 1 

 
Socialt 
Ninjago: socialt aktiv, förmögen, heterosexualitet samt ingen visad sexualitet 

Smurfs: ledare, heterosexualitet 

Coco: socialt aktiv samt mindre socialt aktiv, arbetarklass, heterosexualitet 

Kapten kalsong: mindre socialt aktiv, övre medelklass, ingen visad sexualitet 

Monsterfamiljen: socialt aktiv, mindre socialt aktiv, överklass, medelklass, underklass, 
heterosexualitet samt ingen visad sexualitet 

Social Aktivitet Film Antal Äldre 
Karaktärer 

Aktiv Ninjago, Coco, Smurfs, Monster 8 

Mindre aktiv Coco, Kapten Kalsong, Monster 4 
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Mentalitet 
Smurfs: klok, omhändertagande, kärleksfull, beskyddande 

Ninjago: smart, ondskefull, ledare, spirituell, vänlig, lustig  

Coco: dement, lugn, vänlig/överbeskyddande, aggressiv, fyrkantig, envis 

Kapten Kalsong: ondskefull, smart 

Monsterfamiljen: elak, lite galen, smart, vänlig, tystlåten, snäll, spirituell, modig, listig, 
snobbig, dominant 

Film Mentalitet Antal Äldre 
Karaktärer 

 
Smurfarna 

 
vänlig, kärleksfull/omhändertagande, intelligent/vis, 

glad/lugn 

 
 

2 

 
Ninjago 

 
vänlig, intelligent/vis, elak/lömsk, glad/lugn 

 
2 

 
Coco 

vänlig, arg/sur/sträng, elak/lömsk, glad/lugn, ledsen, 
glömsk, snokande 

 
3 

 
Monsterfamiljen 

vänlig, kärleksfull/omhändertagande, intelligent/vis, 
glad/lugn, excentrisk, hjälplös, ledsen, löjlig, 

ensam/eremit 

 
4 

Kapten Kalsong arg/sur/sträng, intelligent/vis, elak/lömsk, ensam/eremit 1 
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