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1. Inledning	  
 
Som ung vit flicka hade jag inga svårigheter med att hitta mig själv i medierna runtomkring 

mig. Kvinnor som såg ut som mig fanns i tidningshyllorna, alla kanaler och även i mina 

favoritfilmer. Vart jag än vände mig kunde jag se en spegel som reflekterade mitt utseende 

och med detta privilegium medföljde att jag aldrig behövde fundera över om samhället 

uppfattade och värderade min existens. Men hur var det för mina vänner som inte såg ut som 

mig?  Hur var det för mina kamrater som inte hade samma etniska bakgrund som jag, som 

inte hade samma tillgång till representation? Det tog mig fram tills mina vuxna år innan dessa 

tankar började röra sig i mitt huvud och det tog mig åratal att ens börja inse hur pass 

bortskämd jag som vit medborgare blivit av media när det kommer till etnisk representation. 

Var jag ensam om att uppleva detta, eller var det så för alla?  

Med denna uppsats vill jag fördjupa mig i forskningsfältet animation i samband med etnicitet. 

Jag vill studera skillnaderna på representation av minoriteter och majoriteter inom denna 

populära filmindustri och få fram anledningar till varför mångfaldig representation är av vikt. 

Varför det nödvändigt för barn att kunna se sig själv i filmerna som de växer upp med? Vilka 

sorters konsekvenser kan både överrepresentation och underrepresentation ha på publiken när 

de väl växt upp och kan se tillbaka på deras barndom med familjevänliga animerade filmer?  

Det existerar redan studier inom animation i samband till de kontroversiella etnicitet- och 

rasfrågorna samt studier om vikten i att bli representerad i film. Men det finns näst intill 

ingen forskning som fokuserar på individens upplevelser och tankar kring detta ämne 

(Cohen: 2004. Klein och Shiffman: 2006. Booker: 2010. King, Lugo-Lugo och Bloodsworth-

Lugo: 2010.). En forskare må påstå att publiken kräver möjlighet till identifikation eller att 

de tar åt sig av stereotyper, skadliga ideologier och de underläggande budskapen i filmerna 

som publiken ser, men vad säger publiken själv? Med hjälp av etnografiska studier och 

enkätformulär kommer jag att försöka börja fylla denna forskningslucka, och se vad publiken 

själva har att säga om vikten av representation.  
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1.1 Bakgrund	  
 
Från ett historiskt perspektiv har idén och antagandet att animation är ett ”oskyldigt” medium 

påverkat filmforskarnas syn på dess vikt och inverkan på publiken. Detta innebär att 

animation ofta inte inkluderas i filmhistoriska studier, vilket därmed är en av de största 

anledningarna till bristen på diskussioner och forskning kring representation inom den 

animerade filmindustrin (Wells, 1998: 187). Men sedan mitten av 90-talet har det uppstått ett 

stort intresse i att kritisk granska texterna i animerade filmer då man började inse deras värde 

som kulturella produkter (Lacroix, 2004: 226). Under åren har därmed ett flertal forskare 

tagit på sig ansvaret att studera den animerade branschens innehåll från ett etniskt perspektiv. 

Man talar ofta om den ojämna statistiken inom representation, men man fördjupar sig sällan 

mer efter att man kommit fram till att ”detta kan inte vara bra” (Lacroix, 2004. Wells, 1998. 

King, Lugo-Lugo och Bloodsworth-Lug, 2010. Booker, 2010).  

På grund av de starka kopplingarna till politik har representation kommit att klassas som ett 

väldigt problematiskt ämne i kultur- och mediestudier. Representation för minoriteter inom 

etnicitet, ras, genus, sexualitet och klass frågor i påhittade narrativ har dragit till sig 

uppmärksamhet då man börjar ifrågasätta vem det egentligen är som sitter och skapar dessa 

bilder och texter (Barnett, 2003: 13). Vi vet idag att det fortfarande är främst vita män som 

styr inom filmindustrin i Nordamerika, animation inkluderat, samtidigt som kritiker och 

forskare erkänner att populärkulturella produkter som till exempel Disneyfilmer har stor kraft 

i de narrativ som de för fram (Lehman, 2009: 1). Det har studerats otaliga gånger om hur 

medierna, speciellt filmer, hjälper oss att bilda uppfattningar om oss själva och omvärlden, 

både medvetet och omedvetet. Därför borde vi fråga oss själva: vad lär sig våra barn av dessa 

medier (Lacroix, 2004: 214, 227)? De första åtta åren av ett barns liv är av extrem vikt för 

barnets utveckling när det kommer till kognitiva, språkliga, sociala och emotionella 

kompetenser. Under denna tid kommer även barnets förståelse av mänsklig mångfald och 

skillnader att ske, vilket kommer att påverka barnets syn på samhället och dennes egen plats i 

den (Robinson och Jones, 2006: 19).  

 

Många barn omringas av animerade filmer under hela deras uppväxt, speciellt de som skapas 

i Amerika. De börjar från en mycket ung ålder och håller sig kvar många år (Klein och 

Shiffman, 2006: 163) och jämfört med andra filmformer, brukar tecknad film ofta inte vara 

begränsade till specifika köns- och åldersgränser. Detta innebär att många personer aldrig 

slutar att se på animation, utan börjar antingen uppskatta barndomsklassikerna på ett annat 
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sätt, eller övergår till nya genrer inom mediet (Scyller, Rydin: 1989: 166). Eftersom 

animation verkligen är etablerad i barnkammaren under så pass lång tid, och även älskad av 

så många tonåringar och vuxna, påstår forskare att vi inte borde avfärda dessa filmer enbart 

för att de kan klassas som ”oskyldiga”. Animation är en portgång för barn in i den verkliga 

världen där det visuella enorm betydelse, då allting skapas från grunden. Även om filmen 

utspelar sig i en fantasivärld så innehåller den värderingar och ideologier från vår egen värld 

där varje streck, varje färgton, varje rörelse är genomtänkta och planerade av ett team på 

hundratals människor. Det går därmed inte att undvika de ideologier som kommer fram via 

karaktärens i dessa filmer (Artz, 2002). 

 

1.2 Syfte	  
 
Efter alla dessa studier har jag stött på en forskningslucka som jag själv vill studera; vi vet 

redan ytligt vad publiken kan tänkas lära sig av dessa filmer beträffande etnicitet och 

rasfrågor, men jag vill snarare veta hur dessa texter faktiskt påverkade publikens syn på sig 

själva och världen runt omkring dem. Som sagt så finns det specifika studier om etnicitet/ras 

temat i animerade filmer, samt studier om vikten i att bli representerad i film, men jag vill ta 

mig djupare. Vad är publikens personliga relation till animerade filmer när det kommer till 

frågor kring etnisk representation? Syftet med denna uppsats är att observera hur åskådarna 

påverkas av de diverse etniska representationerna som finns i animerade filmer. Huvudfrågan 

som jag i denna studie söker svar på är denna: varför är mångfaldig representation i 

animerade filmer av vikt enligt publiken?  

Denna fråga har jag sedermera operationaliserat till ett antal underfrågor: Var 

filmkaraktärernas etniska bakgrund någonting åskådaren ens tänkte på när hen växte upp med 

dessa filmer? Hur reagerade de till stereotyper av olika folkgrupper? Kände respondenterna 

att de kunde identifiera till karaktärerna på en personlig nivå, och hade etnicitet någonting 

med identifikationsförmågan att göra? Vilka är konsekvenserna av både över- och 

underrepresentation? Dessa frågor uppmuntrar mig till att leda diskussioner om filmernas 

ideologier och om hur publiken tar åt sig av dessa.  
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1.3 Avgränsningar	  
 
Jag har avgränsat mig till att koncentrera mig på nordamerikansk animationsindustri, då 

denna är den mest dominanta och välkända på en global nivå. Med ”animation” menar jag 

både traditionellt tecknad 2D, digitalt animerad 3D och även stopmotion. Filmer som tagit sig 

över havet från Europa, Japan eller liknande, så som Studio Ghiblis filmer, kommer inte 

inkluderas i diskussionerna och statistiken. Denna studie kommer heller inte ta hänsyn till 

tecknade kortfilmer eller TV-serier utan kommer preliminärt fokusera på långfilmer, både de 

som gått på bio och de som blivit producerade direkt till DVD eller VHS. I denna studie 

kommer jag även fokusera på animerade filmer som inkluderar människor, då jag anser att 

det är dessa som man kan identifiera med bäst på en etnisk nivå.  

1.4 Uppsatsens	  disposition	  
 
I denna uppsats kommer man inledningsvis läsa om tidigare forskning avseende etnisk 

representation inom animation, som sträcker sig från 80-talet till modern tid. Jag kommer 

sedan att gå igenom mina teoretiska utgångspunkter; barns inlärning av etniska skillnader, 

ideologi och identifikation, och förklara i mer detalj några av begreppen som jag använder 

mig av i denna uppsats. I material och metod förklarar jag anledningarna till varför jag har 

valt att använda mig av just ett digitalt enkätformulär och varför jag fokuserar på tonåringars 

och vuxnas uppfattningar, snarare än barns. I resultatvisningen kommer man kunna läsa om 

resultaten från enkätformuläret och hur resultaten förhåller sig med till mina teoretiska 

utgångspunkter. Tillsammans med ett flertal personliga citat från respondenterna själva, 

kommer man även kunna se om respondenternas åsikter skiljer från den tidigare forskningen 

om ämnet. Jag kommer därefter avsluta med en mer noggrannare diskussion av mina 

slutsatser.  
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2. Tidigare	  forskning	  
 
Under 2000-talet har animation, som så många andra konstformer, fångat intresset av kritiker 

av alla de slag. Med tanke på animations uråldriga historia med icke politiskt korrekta 

konventioner i form av rasistiska karikatyrer och sexistiska troper, så har självfallet 

sociologkritikerna vänt sitt intresse åt detta forskningsfält (Wells, 1998: 187). Oftast när man 

läser om etnicitetsfrågor inom amerikansk animation så handlar det om den tydliga rasismen i 

gamla filmer, där användandet av osmakliga och förlöjligande bilder av marginaliserade och 

förtryckta grupper står i centrum (Wells, 1998: 215). Ända sedan Fantasia från 1940 har 

amerikanska animerade långfilmer haft problem med att representera de som skiljer sig från 

”normen” på ett respektfullt sätt (Booker, 2010: 172). Man ursäktar eller nekar filmernas 

rasistiska innehåll genom att innesluta dem till historien, istället för att se på samtida manifest 

(Larson, 2006: 17, Wells, 1998: 187). Det är på detta sätt som scenen med pickaninny-åsnan i 

Disneys Fantasia blir ursäktad. Eller sången ”What makes a red man red” i Peter Pan. Eller 

Siameskatterna i Lady and the Tramp (King, Lugo-Lugo och Bloodsworth-Lugo, 2010: 137, 

2), mm.  

 

Enligt Larson Stephanie brukade det unga filmmediet koncentrerade sig exklusivt på att låta 

den vita mannen och kvinnan representera hela Nordamerikas befolkning. Idag kan man inte 

säga att detta är helt sant, men trots alla sociala förändringarna genom åren, fortsätter 

filmerna att underminera minoriteters roll och existens i samhället. Först och främst är 

mängden representation som icke vita barn får synnerligen mindre jämfört med den 

överväldigande mångfald som vita barn har tillgång till. Men ett annat problem som finns är 

att när minoriteter väl blir avbildade i en animerad karaktär blir de representerade antigen 

som ”lägre stående” eller baserade på utnötta stereotyper i jämförelse med de ljushyade 

karaktärerna (Larson, 2006: 24). Det finns även en teori om att när en minoritetsgrupp 

äntligen tagit sig in i media, genomgår de fyra olika utvecklingsskeden av representation 

(Von Feilitzen, 1989: 210); 

1. De osynliga 

2. De komiska/löjliga och skurkarna (de negativa stereotyperna) 

3. De framställs i lagliga aktiviteter 

4. De gestaltas på ett jämlikt sätt 

 

Många studier har gjorts om just stereotyper och missrepresentation i animation, speciellt när 

det kommer till enskilda filmer och deras roller i ekvationen. Disneys Aladdin (1992) är ett 
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populärt exempel bland forskarna och det är inte en slump att så pass många intresserar sig av 

just denna film. Aladdin må ha gjort bra ifrån sig på Box Office, men den sågades av 

medieforskarna och kritikerna när det kom till den problematiska skildringen av arabisk 

kultur (Jhapan och Stasiulis, 2005: 151-152). Det var inte utan anledning som Entertainment 

Weekly i en utgåva från 2006 utsåg Aladdin som en bland de 25 mest kontroversiella filmer 

genom tiderna. Disneyklassikern fick denna tvivelaktiga bemärkelse mest troligt på grund av 

Arab-American Anti-Discrimanation Comittees (ADC) kamp om att utbilda publiken om 

stereotyperna och förvrängningarna som är centrala i filmen. Keith M. Booker är en av dem 

som skrivit om filmens problematiska representationer, speciellt när det kommer till hur 

mycket man har förlitat sig på ras kodning. Han skriver att man skulle kunna säga att filmens 

representation av Arabien är baserad på samtidens syner och idéer om Mellanöstern, men 

även om så var fallet ursäktar det inte de stereotyperna som är närvarande i en familjefilm. 

Det är enligt honom väldigt oroande, för risken att barn tar åt sig av de negativa bilderna ökar 

markant om de även kan bli bekräftade i annan media (Booker, 2010: 56). ADC håller med 

Booker och kritiserar filmens användande av urskiljbara ras- och moralbaserade kännetecken; 

filmens huvudpersoner (Aladdin och Jasmine) har betydligt ljusare hud i jämförelse med alla 

andra karaktärer, har Angliserade ansiktsdrag och har angloamerikansk dialekt istället för 

arabamerikansk.  

 

En annan film som det skrivits flitigt om de senaste åren är Princess and the frog (2009) och 

alla de olika representationerna i den (Parasecoli, Gregory, Breaux). Från en stereotypisk 

synvinkel tycks filmen ha undvikit lockande fallgropar, men bara nätt och jämnt; i tidiga 

versioner av filmen var huvudpersonen Tiana kallad Maddy, vilket kritiker pekade ut var 

väldigt likt ”mammy”, ett ord som användes om svarta slavar. Inte nog med det; i denna 

version kämpade inte Tiana/Maddy mellan två olika jobb som servitris, utan var istället husa 

åt en rik vit kvinna (Breaux, 2010: 398).  Tiana är ljusår från sättet som animation var van att 

representera Afroamerikaner, vilket var antingen som mammys, husor, tvätterskor, 

pickaninnys, djur eller vildar (Breaux, 2010: 400). Men även fast Disney gjorde sitt bästa 

med att skapa en så bra förebild som möjligt för små flickor överallt, så lyckades de inte 

tillfredsställa alla kritiker. Det finns ju trots allt inte en idé om hur en realistisk bild av en 

afroamerikansk prinsessa ska vara (Barker, 2010: 491). Men forskare håller med om att 

viljestarke och praktiska Tiana är en bra förebild för flickor världen över och när det kommer 

till allmän representation för minoriteter inom Hollywood, är detta klart en seger (Barker, 

2010: 492). 
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2012 gjordes en undersökning, som påminner lite om min studie, där de undersökte hur 

amerikanska barn blev påverkade av TV-konsumtion. Resultaten var tydliga; vita pojkars 

självkänsla ökade av att se på TV, medan självkänslan hos vita flickor och svarta barn av 

båda könen minskade. Även om studien var helt baserad på tiden som barnen spenderade 

framför Tv:n så misstänker forskarna att det är innehållet som är anledningen till resultatet. 

Forskarna i studien är överens om att det är mängden positiv representation som skapar 

klyftan mellan de olika barnen. Det påverkar barnen negativt att inte kunna se sig själva i TV, 

och det påverkar dem när de ser folk från deras etniska grupp göra någonting fel (Goldberg, 

2012. IU News Room). Anledningen till varför vita flickors självkänsla sjönk kan mycket väl 

kopplas till att amerikansk TV representerar män och pojkar på en mycket större skala, även 

fast det egentligen finns fler flickor i landet (Children Now). Trots att pojkar har fler 

förebilder att se upp till i TV-rutan, som är dominerad av vita män, så är det relativt tydligt att 

vita flickor blir bortskämda av animerade långfilmer. Men varför påverkades de icke vita 

pojkarna i studien om det är främst män i TV-rutan? Det argumenteras att barn plockar upp 

de sätt som ”vithet” är normaliserat och eftertraktat inom det amerikanska samhället. Detta 

betyder att i USA representeras, medvetet eller omedvetet, vit medelklass kultur som normen 

och standard när det kommer till skönhet, utseende, språk, kulturella sedvänjor, mat och så 

vidare. Detta budskap är så allmänt förekommande att det blir nästintill omöjlig att se, men 

barn märker av det då de blir utsatta av det i deras bildböcker, sånger, television och filmer 

(Winkler: 2009: 3).  

 

Diskussionen om ljusa och mörka hudtoner, eller ”colorism”; det finns en långvarig 

konvention inom film där mörka hudtoner har kopplats till ondska. Denna praktik är kopplad 

till de kvarvarande ideologierna som efterföljde tidigare ”ras studier” från 1800-talet, där man 

föreslog att vissa anatomiska kännetecken (så som mörk hy) indikerade ett anlag för socialt 

avvikande beteende. Skurkaktighet och tendenser att bryta lagen tillhörde dessa avvikande 

uppföranden, vilket ledde till att många bovar avbildades med mycket mörkare hudtoner 

jämfört med de goda karaktärerna (Se Aladdin). Dessa studier och forskningar må ha 

överklagats flertalet gånger till att inte ha någon grund att stå på, så lever dessa ideologier 

kvar än idag och fortsätter göra skada (Struken och Cartwright, 2009: 25-26). Medierna 

runtomkring oss är vår primära källa till kunskap och information om världen utanför vår 

omedelbara omgivning. De hjälper oss att förstå de ting som vi inte kan uppleva personligen. 

På samma sätt som nyheter lär underhållningsmediet oss om samhället genom att 

återupprepade gånger visa oss en viss typ av människor/karaktärer i olika tilldelade roller. 
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Dessa mönster uppmuntrar sedan oss till att se på andra och oss själva på ett speciellt sätt. Vi 

lär oss vad/vem som man ska värdera och vad/vem man ska undvika och detta lägger grunder 

för hur vi behandlar varandra. Forskare kallar detta för ”politics of representation” (Larson, 

2006: 14). Dock har forskarna hittills bara gjort allmänna antaganden om representation och 

hur dessa ideologier kan tänkas påverka publiken, men man har inte frågat publiken 

personligen.    

 

3. Teoretiska	  utgångspunkter	  

3.1 Teorier	  
 
Eftersom denna specifika studie är unik i jämförelse med vad som gjorts tidigare, finns det 

inga tidigare teorier eller forskare inom just detta forskningsfält som jag kan vända mig till 

för att kunna göra tydliga jämförelser med tidigare resultat.  Därmed måste jag vidga mina 

vyer och leta efter passande teorier på en mer allmän nivå och anpassa dem utefter mina egna 

studier. De teoretiska utgångspunkter som jag kommer att använda mig av som vägvisare 

genom studien är inte i direkt relation till animation, men är antingen kopplade till film 

mediet eller till publiken ifråga.   

 

En av huvudteorierna som jag använt mig av vid analysen är ideologistudier. Ideologier är 

system av värderingar som existerar inom alla kulturer, och filmer är ett viktigt sätt att 

framställda dessa värderingar. När folk föreställer sig ideologier tänker de oftast på klar och 

tydlig propaganda, men i verkligheten är det ett osynligt element som genomsyrar vår vardag 

(Struken och Cartwright, 2009: 23). Det är viktigt att kunna utforska meningen bakom dessa 

bilder och erkänna att de är produkter av dynamiker av social makt (Struken och Cartwright, 

2009: 22). I boken Practice of Looking (2009) skriver Marita Sturken och Lisa Cartwright om 

de många olika ideologi- och representationspraktiker som gömmer sig i populärkulturen, de 

som formar våra åsikter om världen utan att vi egentligen lägger märker till det eller 

ifrågasätter. De skriver även mycket om relationerna mellan ideologier och 

maktförhållanden, vilket är väldigt relevant i en studie om representation av minoriteter och 

majoriteter.  

 

Struken och Cartwright beskriver ideologier som generella och delade värderingar och 

övertygelser, vilka individer sedan har en komplex relation med i sin vardag. Den mest 

betydelsefulla aspekten av dagens moderna ideologier är att de framstår som naturliga och 
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givna, istället för en del av ett system som kulturen producerat för att kunna funktionera på 

ett bestämt sätt (Struken och Cartwright, 2009: 23). De nämner att ideologier är enormt 

varierande och korsar varandra på många olika nivåer inom alla kulturer, allt ifrån politik, 

religion till mode. Våra ideologier är varierande och alltid närvarande, vilket gör att vi ofta 

inte ens är medvetna om dem och hur de påverkar oss. De är manifesterade inom de allmänna 

antaganden om hur saker och ting är, men även om hur saker och ting borde vara. Även hur 

människor ska bete sig och se ut (Struken och Cartwright, 2009: 23).  Karaktärerna i filmerna 

ifråga är inte bara representationer av fiktiva människor som egentligen inte finns, men är 

utföranden av ideologiska värderingar. Det är dessa värderingar som våra barn sedan tar åt 

sig, både medvetet och omedvetet (Fiske, 1987: 9). Därmed är det viktigt att inte låta sig luras 

att se på dessa filmer som oskyldig underhållning, att det är viktigt att vuxna ser och 

ifrågasätter representationerna och budskapen då de kan ge en vinklad syn på världen 

(Lacroix, 2004: 227).  

 

Jag har även använt mig av Erin Wiklers artikel Children are not colorblind: How young 

children learn race (2009). Hon sammanfattar forskning om myten som finns i dagens 

populärkultur om hur barn är ”färgblinda” eller helt enkelt ”inte ser etnicitet/ras”. Med denna 

logik är alltså barn helt fria från fördomar och kan inte växa upp med rasistiska åsikter om 

man inte medvetet försöker lära barnet detta beteende. Detta leder till att många vuxna är 

delade på frågan om vi borde diskutera och utsätta barn för skillnader i etnicitet för att de är 

”för unga”. Den ena sidan menar att om vi ens talar om ämnet kommer vi ge dem idéer eller 

på något sätt förgifta deras oskyldiga världsbild (Winkler: 2009: 1). Dock visar forskning, 

som är kopplad till ideologistudier, att barn inte bara märker skillnad, men redan från en tidig 

ålder skapar sig fördomar kring olika etniciteter och folkslag. Allt detta är i direkt relation 

med medierna de är omringade av och är därmed relevant i frågan om etnisk representation 

(Wiklers, 2009:1-8). Forskning har motbevisat att barn måste bli lärda att diskriminera då 

otaliga studier visar att barns syn på ras och etnicitet inte är automatiskt kopplade till deras 

föräldrars åsikter. Man menar att barn istället är programmerade att ta åt sig de synsätt som 

det bredare samhället och kulturella normerna och ideologierna lär ut, för det är där de 

försöker passa in. Så informationen som kommer hemifrån räcker inte för barnet, utan hen 

kräver mer från andra källor. Som ett exempel kan man se på dialekter; om barn såg till sina 

föräldrar mest för beteende och normer, då skulle ett barn som har föräldrar med en brytning 

utveckla samma dialekt. Men istället anpassar sig barnet efter den normativa dialekten i just 

den regionen där hen växer upp (Winkler: 2009: 2). Anledningen till att barn hakar upp sig på 
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just skillnader i etnicitet (och genus) beror på att barns omogna kognitiva förmågor gör att de 

ofta förlitar sig på stereotyper. Medan barn kan skilja och kategorisera människor på en 

endimensionell nivå (hudton, dialekt, genus, etc.), så är de flesta fortfarande oförmögna att 

analysera och kategorisera folk enligt flera dimensioner samtidigt. Detta leder till att barn 

använder sig av ”transductive reasoning”; när barn ser folk som är lika endimensionellt, tar 

de förgivet att de är lika även inom andra dimensioner (Winkler: 2009: 2). En annan 

anledning till varför barn noterar etnicitet mer än låt oss säga vänsterhänthet eller längd, är 

för att samhället som stort ger budskapet att det är av betydelse. Barn samlar information från 

omvärlden för att kunna forma deras egna åsikter, och deras omgivning lär dem vilka 

kategorier som är av mest vikt. Barn fäster sedan betydelser åt dessa sociala kategorier på 

egen hand, utan sina föräldrars/familjemedlemmars instruktioner (Winkler: 2009: 2). Det är 

här representation kommer in. Även fast ingen någonsin säger till ett barn att ”bara vita 

flickor kan vara prinssessor” innebär det inte att ett barn kan undvika att skapar sig denna 

åsikt på egen hand bara genom att observera samhället.  

 

En annan teori som jag utnyttjade mig av var Cecilia von Feilitzens teorier om identifikation 

(1989). I sitt kapitel ”Identifikation och umgänge med mediepersonerna” skriver Feilitzen om 

hur vi som publik relaterar till karaktärer och personer i media. Hon skriver om två olika 

typer av känslomässiga inlevelser inom media upplevelsen; identifikation och umgänge (Von 

Feilitzen, 1989: 171-172).  Jag kommer koncentrera mig på delen om identifikation då just 

denna faktor anses ha väldigt stor betydelse för mediernas inflytande, samt att jag anser att de 

har stor relevans för mina egna studier om representation. Inom detta kapitel listar Feilitzen 

upp de många olika sätt som kan förklara begreppet identifikation, då det är ett relativt vagt 

ord. Jag har valt ut en specifik beskrivning för att redogöra för just den typen av 

identifikation som jag är ute efter (Von Feilitzen, 1989: 173): 

 

”Identifikation är en känslomässig inlevelse som innebär dels att man känner 

igen sig i en massmedieperson (eller är lik denna), s k likhetsidentifikation, 

dels att man önskar sig vara massmediepersonen (eller skulle vilja vara lik 

denna), s k önskeidentifikation. Ofta är det frågan om en kombination.”  
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3.2 Begrepp	  
 
Med representation i denna uppsats syftar jag till handlingen av att porträttera, symbolisera, 

skildra eller presentera likheter av någonting. Media, så som fotografering, television och 

film, används som system av representation som fungerar för att skildra och symbolisera 

aspekter av den verkliga världen (Struken och Cartwright, 2009: 458). Med etnicitet syftar 

jag till folkgrupper som identifierar sig med varandra baserad på delad kultur, stamtavla, ras 

och/eller geografisk ursprung (Merriam-Webster). Eftersom jag kommer att skriva om ett 

såpass känsligt ämne som skillnader i etnicitet och även rasisms, så är jag tvungen att 

använda mig av ett väldigt generaliserande och direkt språk. För att budskapet om att det 

finns en skillnad i hur majoriteter behandlas till skillnad från minoriteter måste jag därmed ta 

del i "othering". Jag kommer därmed dela upp både folk i "oss" och "dem" för att föra fram 

argumenten och budskapen från andra forskare, respondenterna själva, samt mig själv på ett 

förståeligt sätt utan att göra det för komplicerat. Denna uppdelning sker här endast för att 

fördelningen redan existerar i media.  

 

Jag har följt tidigare moderna forskares fotspår och använt mig av orden ”minoriteter” och 

”majoriteter”.  Med detta hänvisar jag till den statistiska fördelningen bland olika folkslag i 

Nordamerika, så även fast vita män och kvinnor är en minoritet på en världslig skala, så 

kommer denna grupp att refereras till som ”majoriteten” i denna studie (The Henry J. Kaiser 

Family Foundation). Som andra forskare kommer jag bruka mig av det väldigt 

generaliserande ordet ”vit/white” då det är lättast att diskutera ämnet så. Jag kommer även 

använda mig av begreppet "People of color" (PoC) då jag talar om icke vita folkgrupper. 

People of color är ett begrepp som inte menar att diskriminera, utan skapades av just dessa 

grupper för att ha ett namn som kunde förena minoriteterna USA, och inkluderar alla från 

icke vita bakgrunder (Malesky, 2014). Jag kommer till stor del att använda mig av de 

engelska orden och termerna då de svenska orden inte har samma innebörd, eller att de helt 

enkelt inte existerar.  

4. Material	  och	  metod	  	  

4.1 Urval	  och	  material	  	  
 
För undersökningen har jag använt mig av min egenskrivna enkät (se bifogad fil) och dess 

resultat för att leda mig i studien. Det är respondenternas svar som har varit grunden till mina 

valda teorier och de ämnen jag tar upp i analysen. Stereotyper, identifikation, vithet som 
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norm, ideologier, mm är alla områden som respondenterna själva tar upp i deras svar, även 

fast endast ”stereotyper” finns skrivet direkt i enkäten. För att avgränsa filmerna ifråga 

kommer jag att fokusera på animerade långfilmer från nordamerikanska animationsjättar; 

Disney, Pixar, DreamWorks, Laika, Blue Sky Studios, etc. Denna begränsning beror på att de 

animerade filmer som skapas av de stora filmbolagen i USA är globala fenomen. Dessa stora 

bolag når och påverkar miljontals barn av alla etniciteter och bakgrunder, inte bara i landet 

där de skapades utan även i resten av världen och därför anser jag att det är av vikt att studera 

representationen i just deras filmer. Tidigare forskning har även varit väldigt inriktade på 

Disney och Pixar, så genom att studera andra bolag öppnas sedan tidigare oanvända dörrar, 

och man kan få en inblick i hur industrin i helhet ser ut. 

Valen av filmerna som jag diskuterar kring i resultatanalysen är baserade på respondenternas 

svar. Så även fast enkäten uppmuntrade deltagarna till att skriva om vilka amerikanska, 

animerade filmer som helst, och jag genom hela uppsatsen syftar till animationsbranschen i 

sin helhet, kommer jag att skriva mycket om Disney Animation Studios. Fokusen på denna 

specifika studio (speciellt bolagets ”prinsessfilmer”) beror på att det var dessa filmer som 

respondenterna nämnde oftast och därmed är Disney mest relevanta för studien. Vilket inte är 

förvånande, med tanke på Disney är äldst i denna industri och har skapat mest material 

genom åren.  

 

4.2 Metod	  
 
Eftersom jag är ute efter publikens erfarenheter och åsikter om filmerna och deras påverkan, 

valde jag etnografiska studier som metod. För att få svar på mina frågor använde jag mig av 

ett digitalt frågeformulär, bestående av 15 frågor kring etnicitet inom nordamerikanska 

animerade långfilmer. Enkäten lades upp på internet via Google Docs och var allmän, vilket 

tillät vem som helst att delta i undersökningen anonymt, där det enda kravet för att få delta i 

var att man skulle växte upp med dessa filmer. Med hjälp av Tumblr.com lyckades jag sprida 

enkäten globalt och sammanlagt togs 580 svar in för denna undersökning, där åldrarna på 

respondenterna varierade mellan 15-55. Respondenterna bestod av både män och kvinnor och 

var från alla tänkbara etniska bakgrunder och nationaliteter, emellertid var majoriteten 

amerikaner. Som jag nämnde tidigare; när jag analyserade resultaten fördelade jag 

respondenternas svar på ett generaliserande sätt - majoriteter och minoriteter, vita och PoC. 

Personer som var av två eller flera olika etniska bakgrunder fick en egen kategori, då många 

av dem har ett unikt perspektiv.  
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Med handledning från Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad 

valde jag att utföra en enkätundersökning istället för en intervjuundersökning. Orsaken till 

valet av en webbaserad enkät är att man på så sätt når ut till ett stort urval av olika 

bakgrunder och etniciteter, vilket kommer ge ett mer varierande och balanserat resultat 

jämfört med om jag utfört intervjuer. Intervjuer hade begränsat studien avseendevärt i antalet 

svar och möjligheterna för mig att lätt och smidigt läsa, jämföra och analysera resultaten. Jag 

är även te efter en mer global respons och intervjuer hade ökat risken för att undersökningen 

hade fått en svensk/skandinavisk vinkel. En digital enkätundersökning gav möjlighet för 

frågorna att sprida sig snabbt till jordens alla kontinenter, ett resultat som jag önskade skulle 

ske. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007; 262)   

Anledningen till varför jag fokuserar på tonåringar och vuxna är på grund av att det inte är 

förens i efterhand som man själv kan se hur man blivit påverkad av någonting. Enkäten 

innehöll inte färdigskrivna svarsalternativ då dessa skulle inte gett tillräckligt mycket insyn in 

i respondenternas tankar. Istället var deltagarna tillåtna att svara med så lite eller mycket fri 

text de själva behagade. Frågorna var designade att uppmuntra till att skriva om deras syn på 

representation inom animation både när de var små, samt idag. Tre extra frågor fanns med i 

enkäten för att försäkra att mer nyutgivna filmer diskuterades. Dessa tre animerade 

familjefilmer (Book of Life, Big Hero 6 och Home), där två av dem redan haft premiär och 

den tredje har en trailer ute, bidrar alla med nya etniciteter till animationsindustrin som helhet 

och är därmed relevanta. Respondenterna som tog sin tid att besvara dessa frågor skrev flitigt 

om Disneys Big Hero 6 och jag kommer därmed skriva mer om den i analysen. När jag 

citerar eller refererar till specifika enkätdeltagare så är deras ålder, kön, nationalitet och 

etnicitet som nämns den som respondenterna själva betecknat sig själva som (EX: 

Age.Sex.Etnicity-Nationalty). I analysen kommer jag att låta citaten förbli på engelska, då 

försök till översättning av svaren skulle kunna leda till förvrängning av deras betydelse. 

 

4.3	  Metodproblem	  
 
Jag har inte funnit filmforskare som använt sig av enkäter inom detta fält, så på så vis för jag 

någonting väldigt nytt till bordet. Men samtidigt uppstår ett problem; jag har ingen att 

vägleda mig. Så för att få fram den bästa möjliga enkäten använde jag mig av 

Metodpraktikan (2007) som guide. Nackdelen med denna bok är dock att den i huvudsak är 

menad för samhällsforskning, snarare än medieforskning, så det var viktigt att ha detta i 
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åtanke när jag använde mig av boken som rådgivare.  

En del av denna uppsats vill få fram resultat på hur barn såg på representation i animerade 

filmer och därmed är halva enkäten bestående av frågor om hur respondenterna uppfattade 

ämnet etnicitet när de växte upp. Men eftersom respondenterna som svarat antingen är 

tonåringar eller vuxna så kan deras minnen ha blivit något vinklade och färgade av nya 

utomstående sammanhang, vilket innebär att detta på sätt och vis är ett metodproblem. Jag 

var medveten om detta när jag bestämde mig för att fokusera på tonåringar/vuxna istället för 

direkt på barn. Det har redan gjorts studier som fokuserar på barn och deras syn på etnicitet 

och ras, även fast de inte har varit i direkt relation med animerade filmer (EX: ”The Doll 

Test”, ”Kids on Race”). Det dessa studier har gemensam är att barnen har svårt att förklara 

med deras begränsade ordförråd varför de känner som de gör, någonting som bara är möjligt 

när de blivit äldre. Men eftersom jag även är intresserad av vad vuxna människor anser om 

både de gamla filmerna och de nyare, så finner jag att valet att fokusera på äldre respondenter 

snarare än barn ger möjligheten till intressantare resultat.   

Ett annat tänkbart metodproblem som uppstod var att enkäten var skriven på engelska, vilket 

innebär att bara de som kan språket kunde delta i undersökningen. Detta innebär att jag 

mycket möjligt kan ha gått i förlust när det kommer till icke engelskspråkiga personer som 

hade någonting att säga om ämnet. Det är även viktigt att komma ihåg att de som svarat har 

gjort det för att de själva funnit enkäten, funnit ämnet intressant/viktigt för dem själva och 

därmed deltagit. Det betyder att resultaten kan vara vinklade på så sätt att bara de som är 

intresserade och insatta i representation inom animation deltagit, medan de som inte bryr sig, 

men ändå köper filmerna inte har närvarat med sina åsikter. Men man kan fråga sig då, om 

detta verkligen är ett problem, eller om det underlättat undersökningen. För vad är poängen 

med att fråga om folks åsikter om de ändå inte är engagerade i mediet? Nu är resultaten 

baserade på rätt demografi, de som verkligen bryr sig om animerade filmer. 
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5. Resultatredovisning	  	  

5.1 Vem	  ser	  vad	  och	  när?	  	  
 
Animerade långfilmer började sin långa resa med Snow White and the Seven Dwarfs år 1937, 

men ända fram till 1993 fanns inte en enda animerad ”woman of color” i huvudrollen från 

något animationsbolag. Det fanns endast Tiger Lilly från Peter Pan (1953) eller Shanti från 

The Jungle Book (1967) som båda har extremt små roller, där ingen av dem har repliker 

förutom en kort sång för Shantis del. Men å andra sidan har hon inte ens ett namn i filmen, 

utan fick det i filmens uppföljare 2003 (IMDB, The Jungle Book 2). Dock fanns det 12 

stycken vita hjältinnor bland huvudrollerna i de animerade filmer som kommit ut under 

samma tid1. Möjligheten till etnisk representation var inte bättre för icke vita pojkar och män. 

Förutom Mowgli från The Jungle Book fanns det inga fler men of color fram till Aladdin 

(1993). Som med många andra media-källor är representationen för människors mångfald 

ojämnt fördelad inom animerade filmer. I relation med etnisk representation innebär 

marginalisering av enskilda folkgrupper ett simpelt, men tydligt sätt att tala om för dessa 

grupper att ”de inte är välkomna”. Inte bara det; det säger till de grupper som redan 

representeras att ”dessa behöver du inte bry dig om” (Larson, 2006: 16). Men är detta hur en 

ung publik uppfattar situationen när de ser på Pocahontas i barnkammaren? Enligt de 

uppgifter som samlades in via min enkät, varierar svaret på denna fråga beroende på vilken 

etnicitet barnet själv har.  

 

“In	  1st	  or	  second	  grade	  when	  my	  white	  friends	  decided	  Pocahontas	  was	  the	  ugliest	  princess	  because	  
her	  face	  was	  'squinty'	  and	  brown.	  And	  then	  they	  suggested	  I	  be	  Pocahontas	  for	  halloween	  to	  fit	  in	  

with	  princess	  theme.”	  (28.F.Black-‐American)	  
 

Enkätundersökningens resultat visar att den överväldigande majoriteten vita respondenter 

antingen inte tänkte på eller fäste avseende vid karaktärers etniska bakgrund under sin 

uppväxt. De vita män och kvinnor som deltog skrev om hur de må ha märkt att vissa 

karaktärer inte såg ut som dem, men de lade inte stor vikt på det. Det var inte förrän i sena 

tonåren och även vuxna åldrar som huvuddelen av dem insåg hur stor skillnad det var i 

representationsmängden. Som vuxna är de vita respondenterna i allmänhet medvetna om att 

de själva är överrepresenterade, även om de inte insåg detta när de var barn. Som jag 

misstänkte erkänner respondenterna att de som barn inte skulle ha kunnat förklara 

anledningen till deras nonchalanta attityd till representation av andra etniciteter, men att 

                                                
1 Snow White and the Seven Dwarves (1937), Cinderella (1959), Alice in Wonderland (1951), Peter Pan (1953), Sleeping 
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senare i livet har många insett att de aldrig behövt tänka på det. De var majoriteten, de var 

näst intill alltid inkluderade, så de behövde aldrig tänka på deras eller andra etnicitet och 

representation. När de såg att ”de själva” redan alltid fanns där blev andras 

underrepresentation inte relevant. Efter en hel barndom av denna kartering började 

majoriteten ta sin egen representation för givet.  

 

“My	  earliest	  memory	  is	  being	  8	  or	  9	  and	  watching	  Mulan	  with	  my	  younger	  cousin	  and	  her	  friend	  who	  
had	  been	  born	  in	  China	  and	  adopted	  and	  brought	  to	  Canada.	  Her	  friend	  had	  gotten	  all	  excited	  when	  

I	  put	  Mulan	  on	  because	  "this	  one	  looks	  like	  me	  for	  once!"	  and	  watching	  intently	  the	  rest	  of	  the	  
movie	  it	  was	  when	  I	  realized	  that	  the	  only	  reason	  I	  didn't	  really	  notice	  that	  there	  weren't	  girls	  like	  

her	  before	  was	  because	  I	  was	  only	  looking	  for	  girls	  like	  me.”	  (21.F.White-‐American)	  
 

Däremot är det en helt annan berättelse från de som är underrepresenterade i media; över 

hälften av respondenterna som var PoC lade både märke till, brydde sig om, och tog åt sig av 

både stereotyperna och uteslutningen vid tidig ålder, många såpass tidigt som i dagisåren. 

Denna företeelse stämmer överens med tidigare studier som visar att icke vita barn, så unga 

som 5 år gamla, är både medvetna om och påverkade av negativa skildringar av deras egna 

etniska grupp (Winkler, 2009: 4). Självfallet fanns det undantag hos båda sidorna. På samma 

sätt som det fanns ett fåtal vita barn som undrade var deras icke vita vänner var, fanns det ett 

en grupp med PoC som inte brydde sig om representation över huvud taget. Men när 

enkätdeltagarna blev frågade om de kände sig uppmärksammade i ett etniskt sammanhang av 

amerikanska animerade filmer, svarade alla icke helvita respondenter ”nej”. Detta berodde 

dock inte på att det inte var ett problem, att de inte tog skada av frånvaron av representation, 

utan snarare att de hade lärt sig att folk som såg ut som dem själva inte hörde hemma i film. 

För några PoC kom uppenbarelsen av att det existerat en brist av representation som en chock 

när de väl faktiskt fann en karaktär som såg ut som dem själva. Mulan (1998) och Princess 

and the frog (2009) innebar därmed ett stort uppvaknande för många kineser och afrikaner 

med varierande nationaliteter, då det var första gången som de äntligen insåg att de varit 

underrepresenterade i amerikansk media till att börja med.   

 

“I	  never	  really	  thought	  about	  it	  growing	  up.	  Tbh,	  I	  didn't	  even	  realize	  there	  was	  a	  void	  in	  my	  life	  in	  
representation	  until	  I	  turned	  19	  and	  saw	  Mindy	  Kaling	  on	  TV.	  It	  was	  like	  a	  light	  bulb	  went	  off	  and	  I	  
realized	  how,	  aside	  from	  Jasmine	  (who	  is	  vaguely	  ethnic	  and	  has	  her	  own	  problems	  with	  how	  she	  is	  
portrayed)	  I	  had	  never	  seen	  someone	  like	  me	  on	  tv,	  animated	  or	  not,	  who	  wasn't	  the	  butt	  of	  a	  joke.	  It	  
was	  an	  awakening.	  So	  no,	  I	  did	  not	  feel	  represented	  but	  at	  the	  time,	  I	  also	  didn't	  realize	  that	  I	  wasn't	  

being	  represented.”	  (21.F.Indian-‐American)	  
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Som sagt så insåg många vita respondenter inte bristen av mångfaldig representation när de 

var små, utan att det kom senare i livet. Bara en extremt liten del var medvetna om 

representationsklyftan redan som barn, och anledningen till detta var oftast för att de hade 

föräldrar som diskuterade detta med dem. Några få respondenter från både majoritet och 

minoritet grupper skriver om hur diskussioner om etnicitet och rasism ägde rum i hemmet, 

men med tanke på att vita karaktärer nästintill aldrig skildras i ett dåligt ljus är det därmed 

inte konstigt att PoC var mer öppna till att tala och diskutera om ämnen som stereotyper, 

mångkultur och rasism. Men studier visar att föräldrar av alla etniska bakgrunder ofta väntar 

med att tala om dessa problem tills barnen är i skolåldern. Det innebär att barn som tidigt 

börjat märka de negativa skildringarna eller bristen på karaktärer som påminner om dem 

själva är lämnade ensamma med dessa tankar under en lång period. Och även fast det fanns 

föräldrar som var villiga att samtala om mer problematiska ämnen så kände många av 

respondenterna som var PoC skam som barn för att de tänkte så mycket på etnicitet och ras. 

De var rädda för att tala om det, då de hade lärt sig att det inte var ett ämne som man skulle 

diskutera. Om barn blir hindrade av vuxna att tala om svåra ämnen så som skillnader inom 

etnicitet och ras, lär de sig att det är inte ämnen som man skall tala om, speciellt inte 

offentligt. Dock försvinner inte frågorna utan förblir, men bara i barnets huvud (Winkler, 

2009: 5).  

 

När respondenterna blev frågade om det fanns någon animerad film som fick dem att börja 

tänka på etniska skillnader i deras barndom var det Pocahontas (1995), Mulan (1998) och 

Hunchback of Notre Dame (1996) som var de filmer som nämndes oftast. Speciellt 

Pocahontas benämndes flitig bland respondenterna då de kom ihåg att detta var fösta gången 

de stött på temat rasism i film. Det var för många första gången som deras egen etnicitet 

skildrades som bovarna vilket inte alls är konstigt då Pocahontas var Disney Animation 

Studios första försök till att vika sig bort från deras typiska Eurocentriska konventioner 

(Jhapan och Stasiulis, 2005: 157). Aladdin må ha kommit två år innan, men det var denna 

film som fick majoriteten av respondenterna att för första gången att märka äkta etnisk 

mångfald. Men när filmen inte aktivt talade om eller hintade till skillnader i etnicitet, så som i 

Pocahontas, Road to El Dorado, Princess and the frog, så var situationen väldigt likgiltig 

bland de vita respondenterna. De hade friheten att ignorerar rasismen eller bristen av 

representation för alla andra utöver deras egen etnicitet. Några få enkätdeltagare använde sig 

även av uttrycket ”color blind” för att beskriva deras taktik när de såg dessa filmer. 
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Minoriteter upplever dock färgblindhets ideologi på ett annat sätt. Färgblindhet både raderar 

och förkastar en del av dem själva, men även ignorerar de svårigheter som kan tänkas 

existera i dagens samhälle och deras försök till att tala om dessa problem - så som brist på 

representation i media (Williams, 2011). Idén bakom färgblindhet är att man inte behandlar 

folk olika beroende på etnicitet/ras, så tanken är välmenad, men det finns även väldigt 

negativa konnotationer kopplade till begreppet. Det är skillnad i att behandla alla lika, oavsett 

bakgrund, och att helt enkelt ignorera en del av en person. Istället för färgblindhet borde vi 

uppmuntra mångkulturalism; en ideologi som tar hänsyn till, framhäver och firar etniska 

skillnader (Williams, 2011). För det viktigaste att komma ihåg är att även om man påstår sig 

vara färgblind, hindras man inte från att bli undermedvetet påverkade av budskapen i 

filmerna i fråga (Winkler, 2009: 2). Det är även viktigt att notera att det är stor skillnad i att 

uppmärksamma PoC i media och att inse att representationen är ojämnt fördelad. Låt mig 

använda mig av de officiella ”Disney prinsessorna” som ett exempel2 (Wikia: Disney 

Princesses). 

 

“To	  be	  honest,	  I	  would	  wonder	  why	  there	  are	  so	  many	  dark	  hair	  and	  tan	  skin	  girls	  (Pocahontas,	  
Jasmine,	  Tiger	  Lily,	  Esmeralda).	  Though	  now	  I	  know	  that	  they	  each	  come	  from	  different	  and	  unique	  

cultures,	  back	  then	  I	  simply	  took	  them	  more	  for	  how	  they	  looked.”	  (19.F.White-‐American)	  

 

För en vit person kan representationen för ”de andra” prinsessorna verka relativt stor; 4 av 13 

prinsessor (Jasmine, Pocahontas, Mulan och Tiana) är ju trots allt women of color. Men man 

måste inse att detta är från bara ett perspektiv, ett perspektiv som inte är i brist av 

representation. Men om man ser på prinsessorna från en annan synvinkel, låt oss säga från en 

indonesisk flickas perspektiv, så är det en helt annan verklighet. För henne finns det en 

östasiatisk eller en västasiatisk prinsessa att identifiera med på en etnisk nivå (Mulan eller 

Jasmine) men det enda som de delar tillsammans är att de kommer från samma kontinent. 

Etniskt skiljer sig Kina och Arabien från Indonesien ofattbart mycket, allt från språk, kultur, 

livsstil till fysisk utseende. Samma kan sägas om många andra asiatiska folkgrupper i 

jämförelse med till exempel kineser, men eftersom Mulan är den enda prinsessan från 

Ostasien så är det upp till henne att ensam behöva representera hela det området, någonting 

som egentligen är en omöjlig uppgift. Som forskare redans sagt om Tiana; det finns inte ett 

rätt sätt, en rätt mall, för hur en prinsessa från en viss etnicitet bör vara (Barker, 2010: 491). 

                                                
2 Snow White (1937), Cinderella (1950), Aurora (1959), Ariel (1989), Belle (1991), Jasmine (1992), Pocahontas (1995), 

Mulan (1998), Tiana (2009), Rapunzel (2010), Merida (2012), Anna och Elsa (2013). (Wikia, Disney Princesses) 
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Detta fenomen, att en enda karaktär har i uppgift att representera en hel folkgrupp, kallas för 

”tokenism” (Larson, 2006: 16). Medan vita prinsessor har möjligheten till att representera 

mångfalden och variationen bland olika kulturer, nationaliteter, utseenden och personligheter 

inom samma etniska grupp, finns det bara en token prinsessa för icke vita etniska grupper. 

Detta leder till homogenisering av miljoner människor och kulturer och uppskattades inte 

bland respondenterna, varken vita eller PoC.  

 

“It's	  not	  enough	  to	  just	  have	  one	  "black"	  Disney	  movie,	  or	  one	  "Asian"	  Disney	  movie	  -‐-‐	  what	  sort	  of	  
message	  does	  that	  send	  to	  children	  of	  color?”	  (17.M.White-‐American)	  

 

I enkäten fanns det frågor som uppmuntrade deltagarna att beskriva hur de skulle reagera om 

deras etnicitet skildrades i en animerad film på ett respektfullt sätt. Majoriteten av de vita 

respondenterna svarade med att det redan har gjorts, att de växte upp med just denna typ av 

filmer. Respondenterna som var PoC visade däremot ett stort behov och önskan för dessa 

filmer. De var övertygade om att den sortens underhållning skulle påverkat dem på ett 

positivt sätt under deras barndom, att de skulle ha fäst sig vid filmen, och att de mest troligt 

hade varit mer stolta över deras etniska och kulturella arv. Under sin uppväxt hade 

majoriteten av PoC vant sig vid att antingen aldrig se sig själv på bioduken, eller nöja sig 

med ”resterna”. Både som barn och i vuxen ålder var de övertygade om att deras enda roll i 

film var att vara bakgrundskaraktärer, medhjälpare, stereotypiska token karaktärer, eller 

förbli helt utelämnade. Även vid vuxen ålder blir respondenterna emotionella vid tanken på 

att idag få en film där någon med deras etnicitet kan skildras vara hjälten/hjältinnan. Till 

denna dag väntar de på representationen som de inte fick som barn.  

 

“Princess	  and	  the	  Frog.	  I	  was	  21	  years	  old	  when	  that	  movie	  came	  out	  and	  while	  I	  was	  sitting	  in	  the	  
theater	  watching	  it,	  I	  started	  crying.	  I	  didn't	  even	  know	  it	  would	  make	  me	  that	  emotional,	  but	  I	  finally	  

got	  my	  black	  princess.	  I	  honestly	  thought	  I	  would	  die	  before	  that	  ever	  happened.”	  	  
(26.F.Black-‐Amerikan)	  

 
 

Även de respondenter som genom första delen av enkäten påstod att de inte brydde sig om 

representation, blev helt till sig när fråga 11 kom. Det var som att tanken på att få respektfull 

representation, eller bara rollen som en huvudkaraktär, var för mycket att ens drömma om. 

Den enda parallell som kan dras till de vita respondenternas svar, var om hur de på samma 

sätt drömmer om att deras land eller stad/stat skulle representeras i en film (Ex: Pixars 

Brave). Men även här är inte reaktionen densamme, då de vita respondenterna vet att deras 

önskan kan ske. Så som vi såg i exemplet med Disney prinsessorna vet de att till exempel 
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Disney är villiga att skildra flera olika vita kulturer och nationaliteter. PoC har inte samma 

inställning. De är rädda att animationsbolag inte kommer att slå sig lös från ”token PoC” 

tänket. Respondenternas farhåga är att om ett bolag redan haft en huvudkaraktär från en 

specifik icke vit etnicitet så har de därmed bockat av det på sin ”representationslista” och 

kommer aldrig inkludera denna etnicitet igen.  

“I	  wish	  diversity	  wasn't	  something	  I	  had	  to	  beg	  for.”	  (24.F.Black-‐American)	  

 

5.2 Ideologier	  och	  identifikation	  
 
Ideologier genomsyrar underhållningsmedierna, och det är enligt mig viktigt att vi som 

publik är medvetna om vilka ideologier som vi och våra barn blir utsatta för. Media 

representationer är en av de många olika former som ideologier kan föras fram till oss på, och 

speciellt film och TV har stor kraft att förstärka de redan existerande normerna (Struken och 

Cartwright, 2009: 23). Om man ser på animerade filmer och deras ideologier om etnicitet är 

normen enkel; världens center består av konceptet av vithet, till vilket ”de andra” cirkulerar 

bara som en bilaga. Utöver vissa få exempel, kretsar animation exklusivt kring vita 

huvudpersoner och deras historier. Även filmer som inkluderar PoC berättas ofta från en vit 

karaktärs synvinkel (The Road to El Dorado, The Hunchback of Notre Dame, Atlantis, 

Pocahontas till viss del, etc.) (King, Lugo-Lugo och Bloodsworth-Lugo, 2010: 161). 

 

Struken och Cartwright skriver i deras bok om hur ideologier är osynliga och forskare som 

specialiserar inom ”whiteness studies” påminner oss om att konceptet om ”vithet” är mycket 

riktigt designat för att vara osynligt och alltid närvarande inom dominans diskursen. Vithet 

presenteras enligt norm som någonting typiskt och självklart och man kan gå så långt som till 

att påstå att i medierna symboliserar vithet som standard människan, även kallad ”the default 

human”. Detta begrepp för med sig skadliga och främmandegörande tankegångar hos folk; att 

de som kan klassas som vita är tillåtna att bara vara, att vara människor utan behov till andra 

stämplar. De som inte kan kategoriseras som vita måste däremot ges en lapp som kan skilja 

dem från mängden, någonting som visar att de är ”annorlunda”, vilket sedan leder till 

användandet av stereotyper och tokenism (Struken och Cartwright; 2009: 23, Jhapan och 

Stasiulis, 2005:152, Winkler, 2009: 3). Själva begreppet ”white as default” dök upp bland 

både minoriteter och majoriteter flera gånger i enkätresultaten. En överraskande stor mängd 

av respondenterna, vita som PoC, kommer ihåg att de vid tidig ålder accepterade att vithet var 

både förebilden och normen. Istället för att ifrågasätta fenomenet, tog majoriteten förgivet att 
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det var så filmer överlag helt enkelt fungerade; deras mening var att berättade vita 

människors berättelser. 

 

“Absolutely,	  though	  I	  wasn't	  conscious	  of	  it	  at	  all.	  I	  would	  go	  so	  far	  as	  to	  say	  that	  I	  came	  to	  think	  of	  
white	  as	  the	  "default"	  race	  of	  a	  character,	  which	  isn't	  something	  I'm	  proud	  of.”	  (17.M.White-‐

American)	  

 

För att visa ett exempel på hur pass djupt white as default konceptet sitter i folk kan jag 

skriva om ett fenomen som dök upp i enkät-resultaten. Respondenter skrev om hur de som 

små barn brukade rita fanart (beundrar konst) baserad på djurkaraktärer i animerade filmer, 

både i deras faktiska djurform, men även i egenpåhittade människoformer. Det intressanta var 

att när dessa karaktärer blev avbildade som människor, var det alltid som ljushyade. Även 

djurkaraktärer från The Lion King (1994), Madagascar (2005) eller Tarzan (1999), där 

karaktärer tydligt är från Afrika, avbildades som vita när de blev konverterade till människor 

av barn. Detta är inte ett så konstigt fenomen med tanke på hur mycket filmskaparna själva 

lutar sig tillbaka och använder vithet som normen, även i situationer där det inte är helt 

logiskt. Låt oss se på sjöjungfrur; de är mytiska varelser som finns inom ett flertal kulturer 

världen över, men i animerade långfilmer så som The Little Mermaid är de alltid antingen 

vita eller white passing. I just Disneys The Little Mermaid presenteras en krabba med 

jamaicansk dialekt, tropiska fiskar och korallrev; ledtrådar som uppmuntrar oss till att tro att 

Atlantica (sjöjungfrurnas hem) skulle vara i Medelhavet i närheten av Sydamerika, men ändå 

är alla sjöjungfrurna ljushyade, ljusögda, och har typiska amerikanska dialekter. 

“I	  grew	  up	  in	  the	  USA,	  and	  everyone	  looked	  very	  different	  from	  me.	  Until	  I	  was	  about	  5	  or	  6,	  I	  always	  
told	  my	  mom	  I	  was	  ugly	  because	  I	  didn't	  have	  blue	  eyes,	  light	  skin	  or	  blonde	  hair.	  When	  she	  asked	  
why,	  I	  said	  it	  was	  because	  that	  was	  what	  the	  Disney	  princesses	  looked	  like.	  I	  only	  felt	  better	  with	  
myself	  after	  I	  watched	  "Pocahontas"	  at	  the	  movie	  theater.	  It	  was	  the	  first	  time	  a	  Disney	  princess	  

looked	  something	  like	  me...	  She	  was	  my	  favourite	  character	  until	  I	  was	  an	  adult.”	  	  

(25.F.Brazilian-‐Latina)	  

 

”Colorism” och ideologerna som gör att samhället värderar ljus hy mer än mörk (och andra 

skönhetsideal) kan vara extremt skadligt för de som inte passar mallen. Många av 

respondenterna med mörkare hudtoner tog som barn för givet att för att få vara en 

huvudperson i en film var man tvungen att ha ljus hy. Mörkhyade respondenter skrev om hur 

de kände sig uteslutna då de inte uppfyllde ”kraven”, vilka i detta fall var att vara vit, och 

många kände hat mot attribut som de blivit födda med. Respondenter som klassade sig själva 

som ”white passing”, alltså de vilkas etniskas identitet var tvetydlig och kunde därmed läsas 
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som vita, skriver om hur de som barn låtsades att vara helvita för att känna sig inkluderade.  

Begäret att vara blekare eller helt enkelt vit är inte ett unikt fenomen som bara är begränsad 

till de PoC som deltagit i denna enkät. Representation för mörkare hudtoner är ett globalt 

problem som påverkat även de mest framgångsrikaste av oss, så som skådespelerskan Lupita 

Nyong’o. I ett tal för Black Women in Hollywood berättade hon för världen om hur hon som 

liten flicka led av självhat helt på grund av sin hudfärg, och hur hon under en lång tid 

önskade att hon en dag skulle vakna upp och vara blekare och därmed vackrare. Det var inte 

förrän den dagen som hon hittade positiv representation för sitt utseende i populärkulturen, i 

detta fall Vouge modellen Alek Wek, som hon äntligen började känna sig sedd och värderad 

(Essence). 

 

“I	  was	  white	  passing	  as	  a	  child,	  so	  I	  pretended	  to	  be	  white	  to	  feel	  represented.	  As	  I	  got	  older,	  I	  got	  
browner,	  and	  I	  no	  longer	  felt	  like	  I	  fit	  in	  the	  world.	  It	  felt	  like	  the	  world	  didn't	  want	  me.	  I	  couldn't	  have	  

adventures,	  love	  interests,	  or	  just	  simply	  exist.”	  (19.F.African-‐American)	  

 

Genom att inte visa mångfalden som finns i världen, att exkludera minoriteter, har filmer och 

television konsekvenser på publikens förståelse av verkligheten och sig själva, även då de är 

medvetna om att historierna är påhittade. Genom att vithet överrepresenteras så pass mycket, 

ger det automatiskt upphov till ideologin om att minoriteters roll är att vara osynliga och 

därmed utför underhållningsmedierna seriös ideologisk påverkan på samhället när den 

undviker eller gömmer hela folkgrupper. (Larson, 2006: 7). Film är ett redskap för hur vi ser 

på genus, klass och olika etniciteter och en filmskapare kan antingen låta oss se skillnaderna 

som finns, eller så kan de gömma dem från oss genom att distrahera oss med något annat 

under tiden. Det är dock viktigt att notera att bara för att man argumenterar för att dessa 

filmer främjar en specifik och ensidig synvinkel, innebär det inte att detta alltid sker 

medvetet. Hur filmskaparen ställer sig till mångfald och representation beror på samhället 

hen har växt upp i. Idéer om hur samhället fungerar, eller borde fungera, sker oftast på en 

omedveten nivå och sker därmed automatiskt. På samma sätt som de vita respondenternas var 

omedvetna om andras underrepresentation, handlar det oftast om ignorans och vana hos 

filmskaparen snarare än illvilja mot andra etniska grupper (Larson, 2006: 14). Om en person 

växer upp i en kultur där man tar för givet att minoriteter alltid skall förbli osynliga, då är 

risken stor att denna persons filmer kommer ha denna vinkel också (Larson, 2006: 15). Detta 

kan mycket väl förklara varför statistiken för representation är så ojämn, men det ursäktar den 

inte enligt mig.  
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“Our	  kids	  are	  growing	  up	  in	  a	  diverse	  world	  that	  is	  growing	  more	  colorful	  by	  the	  day	  and	  the	  movies	  
aren't	  stepping	  up	  fast	  enough	  to	  deliver	  stories	  for	  everyone.”	  (27.Genderfluid.White-‐Swede)	  

 

Det finns många former av uteslutning där colorism och fullkomlig uteslutning bara är två av 

dem. Whitewashing och race-bending är andra former för att föra fram de samtida 

ideologierna till våra barn. Genom att använda sig av dessa metoder undviker filmers 

skapare, och därmed filmen själv, tänkbara kontroversiella debatter som skulle kunnat ske, 

och tillåter en del av publiken leva kvar i deras fantasibild av verkligheten (King, Lugo-Lugo 

och Bloodsworth-Lugo, 2010: 21). Men det som filmskaparna egentligen har gjort är att byta 

ett potentiellt problem mot ett annat problem; att ignorera mänsklig mångfald och istället 

fokusera på den grupp som redan är överrepresenterad är minst lika skadligt som att 

missrepresentera en folkgrupp, då detta ger en inkorrekt bild av verkligheten.  

 

“I	  was	  watching	  beauty	  and	  the	  beast	  and	  I	  thought	  it	  was	  weird	  they	  were	  all	  the	  same	  white	  color,	  
because	  France	  has	  been	  a	  melting	  pot	  for	  centuries.”	  (18.F.Black-‐American)	  

 

I enkäten blev deltagarna frågade om deras åsikter gällande nyare filmer som bidragit med ny 

etnisk mångfald; Book of Life (2014), Home (2015) och Big Hero 6 (2014). Home, en 

kommande DreamWorks film med en ung afroamerikansk hjältinna, hade väldigt få av 

respondenterna hunnit höra talas om då den ännu inte haft premiär när undersökningen 

utfördes. Book of Life å andra sidan, en film om och av folk från Mellanamerika, prisades av 

alla respondenter som tagit sin tid att svara på frågorna. De uppskattade den nya kulturen, de 

nya karaktärerna och hur filmen gav representation för en befolkning som ofta ignorerats 

inom animation. Ett fåtal icke-mexikanska respondenter var rädda att filmen möjligen 

uppmuntrade till stereotyper, men de respondenter som delade etnicitet med karaktärerna 

bekräftade att filmen inte på något sätt är skadlig eller förolämpande. Filmen hade snarare 

verkligen fångat hjärtat av deras kultur och högtider, samtidigt som det presenterades 

tillsammans med en underhållande berättelse. Respondenterna hade dock många olika åsikter 

om Big Hero 6. Majoriteten må ha älskat berättelsen och animationen, men den fick mycket 

kritik från respondenterna när det kom till whitewashing och race-bending. Filmen är baserad 

på en serietidning från Marvel och handlar om ett mångfaldigt och udda gäng med wannabe 

superhjältar (Internet Movie Data Base, Big Hero 6). Men medan alla karaktärer är japaner i 

serietidningen, så har allas etniciteter blivit ändrade i Disneys filmatisering; huvudpersonen 

Hiro och hans bror har blivit till hälften vita, och deras vänner har alla fått olika etniciteter, 

varav bara en är fortfarande asiat, men inte längre från Japan (Disney Wikia). Problemet i 
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detta är inte att det på något sätt är fel med en grupp av vänner full av etnisk mångfald; det är 

egentligen idealet enligt både mig och respondenterna. Det som är problematiskt med detta är 

att dessa karaktärer är baserade på figurer som redan finns. I deras ursprungsmaterial var det 

understruket med en stor gul markering att alla karaktärer var japaner. En av bikaraktärerna 

tillhörde även folkgruppen ainu, Japans ursprungsbefolkning som har näst intill ingen media 

representation, varken i Japan eller i resten av världen (Wikia, Marvel). Istället för att 

inkludera behövd representation till animationsindustrin, blev denna karaktär istället ersatt 

(”whitewashed”/”race-bent”) med en vit ung man, en grupp som inte är i behov av media 

representation. Om motsatsen hade gjorts, att en vit man blev japansk, skulle detta inte varit 

problematisk. Det finns nämligen redan så pass många vita karaktärer i media, så på en 

statistisk skala skulle man inte lägga märke till om en vit karaktär blev PoC istället. 

Detsamma kan däremot inte sägas i detta fall. Det finns väldigt få icke vita karaktärer, 

speciellt om man kategoriserar dem utefter deras etniciteter än med det generaliserande 

begreppet ”PoC”. När man tar en av dessa och omvandlar dem till vita karaktärer så märks 

det av, medan den överrepresenterade majoriteten knappt lägger märke till när man tillägger 

eller raderar någon från den gruppen. Men tillskott till underrepresenterade karaktärer märks 

och uppskattas då det finns så få till att börja med. På samma sätt märks det när man 

avlägsnar en karaktär från denna grupp, och varje subtraktion är en stor förlust. Därför skadar 

det ingen om karaktärer som vanligtvis uppfattas som vita eller är tvetydiga i 

ursprungsmaterialet ändras till PoC, medan motsatsen gör det.  

“It's	  incredibly	  frustrating	  to	  me	  when	  movies	  like	  Frozen	  get	  to	  keep	  an	  all	  white	  cast	  but	  something	  
like	  Big	  Hero	  6	  comes	  around	  and	  suddenly	  diversity	  is	  VERY	  important,	  but	  at	  the	  expense	  of	  already	  

underrepresented	  individuals.”	  (18.F.Chinese/White-‐American)	  
 

Det går inte att undvika det faktum att för att få ny etnisk representation var vi som publik 

tvungna att gå miste om andra characters of color. Respondenterna skrev om hur tron att 

people of color är utbytbara mot varandra är avhumaniserade och förolämpande. Om Hiro 

och hans vänner hade varit originella karaktärer hade detta varit ett perfekt exempel på hur 

man korrekt inkluderar mänsklig mångfald på alla nivåer; etnisk, genus, kroppstyper, åldrar, 

personligheter, etc, men tyvärr är inte detta det perfekta exempel som folk var ute efter.  

Detta var helt enkelt fel film att använda. Ändringarna i karaktärernas etnicitet i denna 

adaption må vara problematiska, men det innebär inte att mångfalden inte uppskattas. De nya 

positiva representationerna hyllas av respondenterna, speciellt Hiro innebär mycket för 

tusentals människor. Både de som är halv japaner och de som har fler än en etnicitet i sig har 

äntligen tillgång till mer grundläggande representation, då han är den allra första hjälten med 
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mixad etnicitet i en animerad långfilm. Vi behövde Hiro och hans bror, och vi behöver fler 

karaktärer som dem, då det ger möjligheten för så många barn och vuxna att känna sig 

inkluderade. De ger dem även möjligheten att identifiera med en karaktär på ett helt annat 

sätt än någonsin förr. Det har skrivits att om identifikationsupplevelsen är stark hos 

åskådaren, kan denne ta åt sig av filmens budskap och moral på ett mer effektivt sätt än om 

det inte fanns någon koppling alls. Till exempel så tar flickor åt sig budskap från andra 

flickor eller kvinnor bättre än pojkar, och vise versa. Det finns ingenting som tyder på att 

man inte kan identifiera med personer som inte påminner om en själv, men det finns 

forskning som stryker under att det är lättare när det finns en personlig koppling (Von 

Feilitzen, 1989: 182). Denna koppling kan vara allt från genus, sociala faktorer, ålder, 

liknande erfarenheter, nationalitet och etnicitet (Feilitzen, 1989: 176-178). 

De vita respondenterna erkänner att de kunde ”välja och vraka” när det kom till vem de 

kunde identifiera sig med. Men endast några få påstod att det var specifikt karaktärernas 

vithet som var anledningen till varför de kunde relatera eller identifiera sig med dem. De 

letade dock efter representation på andra nivåer; kroppstyp, kön, nationalitet, etc. Men om 

alla dessa mer grundläggande bitar redan var täckta, letar sig folk efter mer detaljerad 

representation; fysiska drag (hår, ögon, fräknar, smilgropar) mode, personligheter och 

liknande. Detta visar ännu en gång tecken på att karaktärers vithet tas för givet och inte är 

märkvärdigt. Detta är ett intressant fenomen, att även många vita barn letade efter 

representation, men de hade möjligheten att leta efter det på en mycket detaljerad nivå, 

medan PoC respondenterna knappt hittade karaktärer som uppfyllde de mest grundläggande 

representationerna, som sin etnicitet. Film och media professorn Fatima Tobing Ronys 

hävdar att ett barn av icke vitt ursprung må ha växt upp med ljushyade hjältar, även sett upp 

till dem, men det kommer en tid under dennes uppväxt då de inte längre kan intensifiera sig 

själv med den vita mannen. Detta kan leda till självidentifikationsproblem under ett barns 

tidiga år och hålla kvar även när personen växt upp (Lacroix, 2004: 227). Men enligt 

respondenterna som är PoC är detta inte fallet. Det handlar inte om att de kan identifiera 

med vita karaktärer. Det handlar om att de inte har andra alternativ, för det finns för få 

karaktärer att välja mellan.  

Många av de vita kvinnliga respondenterna skrev att de älskade PoC prinsessorna lika mycket 

som de vita. Ett fåtal av dem yngre respondenterna skrev även om hur det borde vara en 

självklarhet att kunna identifiera sig med alla. Men vi måste komma ihåg att som vita 

kvinnor, har de själva aldrig varit i brist av representation och möjlighet till att identifiera sig 

med prinssessor av samma etnicitet. Det finns olika sorters likhetsidentifikation, och det är 
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skillnad i att kunna identifiera sig själv på ett fysiskt och/eller etnisk sätt, jämfört med ett 

emotionellt sätt. Majoriteten av de vita barnen och vuxna i publiken har alltid haft 

möjligheten att identifiera sig med en karaktärs etnicitet och även deras grundläggande 

utseende, någonting som majoriteten av världens befolkning aldrig fått uppleva. PoC 

respondenternas begäran för möjligheten att identifiera sig med karaktärer på en etnisk nivå 

blev antingen starkare med åren eller avtog nästintill helt för att de började ge upp hoppet om 

att någonsin känna sig representerade av media. Som vi såg hade vita barn enligt 

enkätresultaten enorma möjligheter att identifiera sig själva med majoriteten av alla 

karaktärer som fanns i dessa filmer då de delade samma ”bas”. Så pass mycket så att många 

av dem blev utleda på det och började söka sig till önskeidentifikation; de letade efter 

karaktärer som inte såg ut som dem själva så att de kunde leva sig bort från deras egna liv 

lättare (Von Feilitzen, 1989: 173). Det är en riktig tankeställare; en grupp är såpass 

överrepresenterad att en del från den gruppen börjar letar efter karaktärer som skiljer sig från 

normen så att de kan drömma sig bort in i en annan verklighet. Samtidigt drömmer alla andra 

om att äntligen se någon/fler som sig själv på skärmen.   

“Looking	  back,	  I	  definitely	  see	  a	  lot	  of	  characters	  that	  resemble	  me	  or	  the	  people	  around	  me.	  But	  as	  
there	  was	  plenty	  of	  representation,	  I	  don't	  think	  I	  noticed,	  because	  there	  was	  never	  a	  lack	  for	  me	  to	  

notice.	  It	  definitely	  made	  me	  relate	  to	  the	  characters	  much	  more.”	  (22.F.White-‐Danish)	  

 

En av de största skillnaderna mellan de vita och PoC respondenterna var att de förstnämnda 

påstod sig aldrig ha relaterat till karaktärer baserat på deras etnicitet/ras, medan majoriteten 

av respondenterna som var PoC kände direkt en kontakt till karaktärer som delade etnicitet 

med dem själva. Många påstår sig ha näst intill klistrat sig fast vid karaktärer med samma 

etnicitet som dem själva, vare sig om filmen var bra, om karaktären i sin helhet ens var 

välskriven och påminde om dem personlighetsmässigt. På samma sätt som de vita 

respondenterna, kände många PoC genast någon sorts koppling till animerade karaktärer som 

hade liknande fysiska drag som dem själva. Skillnaden var att denna koppling var mer på en 

grundläggande nivå, så som hudtoner. Väldigt många av PoC respondenterna erkänner att 

deras favorit karaktärer/hjältar/hjältinnor, var deras favoriter just på grund av delade attribut 

och etnicitet. Ett annat intressant fenomen i enkätresultaten var hur om en vit man eller 

kvinna hade avlägsna rötter till en annan etnicitet, brydde de sig om denna specifika etniska 

representation mer.  

“I	  recall	  liking	  characters	  that	  had	  black	  hair	  because	  I	  could	  pretend	  they	  were	  East	  Asian-‐-‐when	  it	  
came	  to	  actual	  East	  Asian	  characters	  I	  would	  always	  cling	  to	  them.”	  (18.F.Taiwanese-‐American)	  
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Respondenterna är överens om att alla förtjänar att ha karaktärer som de kan identifiera sig 

själva med på de mest fundamental nivåerna. Bland alla dem som på något sätt känt sig 

underrepresenterade i media fanns en önskan om mer mångfald inom animation så framtida 

generationer inte ska behöva känna som dem gjorde. De vill att alla ska kunna se sig själva i 

medierna som de älskar och uppskattar, men representation krävs även för att andra skall 

kunna identifiera sig med alla andra människor. Genom att se sig själv i någon som ”inte ser 

ut som en själv” är ett bra första steg för vita barn att (speciellt för barn som inte har föräldrar 

som är villiga att diskutera etnicitet skillnader med dem) lära sig empatin som är nödvändig 

att överkomma redan lärda fördomar och privilegium. Jag såg detta redan ske bland många av 

respondenterna som påstod sig identifiera sig bäst med karaktärer från andra etniciteter än de 

själva. Men det fanns fortfarande de som aldrig kom i kontakt med andra etniciteter inom 

animation på grund av den stora allmänna bristen av dessa filmer och karaktärer och därmed 

behöver vi helt enkelt fler filmer som bryter mot vithetsnormen.  

Med detta menar jag inte att inga vita karaktärer är av betydelse, eller inte borde inkluderas i 

filmer. Om det är av vikt att en karaktär är från en specifik vit centrerad kultur, att 

karaktärens vithet är av betydelse till historien, då är det enligt mig självklart att detta borde 

respekteras. Ett exempel är om man baserar en film på en riktig person; då kan det tyckas 

olämpligt att byta dennes etnicitet, då det mest troligt spelat en stor roll i deras liv. Även 

fiktiva karaktärer vilkas vithet medför ett extra lager till historien skiljer sig från mängden, 

men när det kommer till 100 % fiktiva karaktärer vilkas etnicitet inte påverkar narrativet, vad 

finns det då att förlora genom att ge dem en annan etnisk bakgrund? På grund av att samhället 

uppmuntrat ideologin ”white as default” har vithet homogeniserats och har gjort att vita 

karaktärer bara är hus för karaktärsdrag; man kan därmed ändra denna detalj och ändå behålla 

karaktärens arketyp. Exempel på detta i filmer som respondenterna kritiserade: Tangled och 

Frozen. Båda dessa filmer utspelar sig i fantasiländer (den ena inspirerad av Norge och den 

andre av Tyskland) där alla karaktärer består av exklusivt vita människor. Tangled visar 

exempel på fullständig uteslutning av PoC medan Frozen inkluderar några få, näst intill 

osynliga, mörkhyade bakgrundskaraktärer i några få scener.  

Karaktärernas etnicitet är inte av vikt i dessa berättelser och som jag redan skrivit om så 

verkar majoriteten av den vita publiken inte bry sig om huvudpersonerna är vita eller inte. Så 

tekniskt sätt skulle man kunna ändra Rapunzels etnicitet utan att någonting går förlorat. Om 

man till exempel gjorde henne thailändsk; varken karaktären eller narrativet skulle ändras 

eller ta skada. Det enda vi har gjort är att bryta normen och gett efterlängtad representation 

för en tidigare underrepresenterade folkgrupp. Samma sak gäller Frozen; även denna film 



28 
 

hade kunnat utspela sig i ett land där majoriteten av befolkningen är PoC, och filmens 

narrativ hade inte behövts ändras alls. Vi vet även att jämfört med majoriteten av vita barn, 

bryr sig PoC och de skulle uppskatta den etniska representationen. Så medan man inte tjänar 

någonting på att basera alla karaktärers etnicitet på den vita standarden, så tjänar man på att 

representera tidigare osynliga etniciteter. Men de animerade filmerna fortsätter att uppmuntra 

”white as default” normen, speciellt i fantasygenren. Det som frustrerar en stor del av 

respondenterna är att de är medvetna om att diskussionen koncentrerar sig på just animation. 

Animation, ett rörligt medium som inte har några som helst kreativa gränser, där 

animatörerna och karaktärsdesignerna har den unika möjligheten att ha tillgång till all makt i 

välden att bestämma över varenda lite detalj. Ändå fortsätter filmerna att gång på gång visa 

samma bas karaktärer om och om igen. 

 

“It's	  absolutely	  ridiculous,	  especially	  in	  animated	  products	  with	  magic	  or	  talking	  animals,	  that	  the	  
diversity	  of	  the	  people	  is	  so	  undervalued.”	  (26.F.White-‐American)	  

 

5.3 Konsekvenserna	  
 

“A	  lack	  of	  diversity	  is	  harmful	  to	  people	  who	  do	  not	  see	  themselves	  represented,	  but	  it	  is	  also	  harmful	  
to	  people	  who	  DO	  see	  themselves	  represented.	  	  For	  many	  of	  us,	  cartoons	  are	  one	  of	  the	  first	  

exposures	  to	  media	  we	  ever	  receive.	  Having	  diversity	  displayed	  in	  a	  respectful	  manner	  primes	  us	  for	  
the	  Real	  World,	  and	  treating	  others	  from	  all	  backgrounds	  with	  respect.”	  (31.M.White-‐American)	  

 

En av de mer omnämnda bieffekterna av att bestämda grupper är underrepresenterade är att 

det leder till användningen av stereotyper, vilket innebär att karaktärer förminskas till en 

uppsättning överdrivna karaktärsdrag. Vanligtvis är dessa drag extremt negativa, vilket är 

anledningen till att användandet av stereotyper inte är eftertraktat. En av bieffekterna av detta 

system är att de lägger grunderna för fördomar, speciellt om de upprepas otaliga gånger och 

man aldrig försöker bryta dessa trender (Lindell, 2004: 27). Det är sant att det finns 

stereotyper inom alla grupper och folkslag, men de som är baserade på minoritetsgrupper är 

mer dominanta och välspridda och är därmed mer skadliga mot den grupp de refererar till 

(Larson, 2006: 7). Jag har observerat att trenden med stereotyper har börjat minska avsevärt 

inom animation de senaste åren, men det innebär inte att äldre filmer inte redan gjort eller 

fortfarande kan göra skada. Det var extremt tydligt att minoriteterna var medvetna om detta i 

enkätresultaten. När de frågades om filmer som innehöll välkända stereotyper om just dennes 

etnicitet svarade många PoC att som barn var de medvetna om att stereotyperna var helt 

inkorrekta och kunde därmed försöka ignorera dem. Dock var de rädda att andra inte skulle 
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förstå och skulle uppfatta dem som sanningar. Enligt resultaten var det speciellt vita 

klasskamrater i skolan under folks uppväxt som var svårast att ändra uppfattning hos. Enligt 

resultaten var deras farhågor inte irrationella och ensidiga, då många av de vita 

respondenterna erkände att de tagit åt sig av de negativa stereotyperna om andra etniciteter. 

Ett flertal av de vita respondenter skrev att trots vuxnas varnande ord, tog de åt sig av 

stereotyperna som de uppmärksammade i animerade filmer. Även PoC påstår sig ha blivit 

påverkade av negativa stereotyper om andra minoritetsgrupper. Till exempel skrev en 

koreanamerikansk kvinna om hur hon verkligen blev påverkad av ”black bafoons” 

stereotypen från gamla animerade kortfilmer, och hur den ledde till att hon under en lång tid 

hade svårt att ta svarta män och kvinnor seriöst.  

 

“Kids	  are	  not	  smart	  consumers.	  If	  I'm	  at	  all	  typical,	  they	  consume	  all	  media,	  especially	  animated	  
films,	  passively	  and	  without	  any	  critical	  thought.	  I	  think	  the	  film	  industry	  has	  a	  responsibility	  to	  not	  

feed	  them	  damaging	  information.”	  (30.F.Hispanic-‐American)	  

	  

Många skrev om hur de var övertygade att om en kultur utöver deras egen blev framställd i 

ett negativt ljus så tog de för givet att det var sant. Till deras skam, erkänner många att de 

utvecklade väldigt diskriminerande åsikter om andra etniciteter på grund av vissa filmer. De 

mest skadliga filmerna som folk kom att tänka på när det gällde stereotyper var Aladdin, 

Pocahontas, Peter Pan och Fievel Goes West. Speciellt skildringarna av hur indianstammar 

beter sig i de två senare filmerna har otvivelaktigt influerat respondenterna som barn och 

deras lek; fjädrar i håret, stam danser, röka pipa, klappa för munnen och säga ”how”. Alla 

dessa beteenden härstammar från diskriminerade stereotyper och har reducerat en hel 

folkgrupps identitet till ett homogeniserad skämt. Enligt forskare är botemedlet mot 

diskriminering och negativ stereotypkategorisering kunskap och medvetenhet. De menar att 

alla barn borde bli lärda till att känna igen och förkasta idén om både white as the norm och 

stereotyper. Vi måste komma över att vi själva tycket att det är ett svåra ämne att tala om, och 

komma ihåg att det aldrig kommer lösa sig om vi bara ignorerar det. Tystnad om fördomar, 

stereotyper och rasism hindrar inte barn från att märka dem och skapa sig uppfattningar 

om/kring dem; det hindrar dem bara från att få tala om det på ett meningsfullt sätt (Winkler: 

2009: 4).  

 

När de vita respondenterna blev frågade hur de skulle reagera till negativa stereotyper fanns 

det många olika sorters svar. En del svarade att de skulle ta illa vid, andra skulle helt enkelt 

skratta och många kunde inte ens komma på negativa stereotyper som skulle kunna användas 
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om deras etnicitet. De respondenter som påstod att de bara skulle brista ut i skratt åt 

situationen förklarade att det berodde på att de stereotyper som finns om vita människor inte 

har samma historiska koppling som stereotyper som minoritetsgrupper; de har inte i åratal 

använts på en institutionaliserad nivå för att förtrycka och diskriminera, och är därmed inte 

lika skadande. De vita respondenter som sa att de skulle ta skada var de personer som redan 

upplevt hur det är att skildras som en stereotyp av amerikansk media, så som folk från 

Skottland, Irland, mm. 

 

“Representation	  is	  important	  even	  if	  as	  children	  we	  don't	  notice.	  However,	  just	  representation	  isn't	  
enough,	  the	  important	  thing	  is	  character	  construction.	  We	  need	  complex	  characters	  that	  are	  not	  just	  
drawn	  stereotypes,	  and	  we	  need	  characters	  that	  face	  struggles	  we	  all	  face	  in	  our	  lives.	  Those	  are	  the	  

character	  we	  can	  grow	  attached	  to	  as	  children	  and	  remain	  attached	  to	  through	  adulthood.”	  
(20.F.Indian(Asian)-‐American)	  

 

Den film som respondenterna nämnde mest flitigt när det kom till negativa skildringar av en 

främmande kultur var den samme som tidigare forskare skrivit mycket om: Aladdin (1992). 

Staden ”Agrabah” må bara finnas inom Disneys universum, men filmens dialog bekräftar att 

det är Medelöstens Arabien som berättelsen utspelar sig i. Därför är det såpass problematiskt 

att filmen förmedlar en extremt exotisk och generaliserad bild av Arabien där kulturen är så 

inkorrekt med verkligheten att det snarare nu är ett fantasiland helt och hållet. (King, Lugo-

Lugo och Bloodsworth-Lugo, 2010: 414) Och ”fantasiland” är faktiskt ett begrepp som 

respondenterna själva använde när de diskuterade denna film. Ett flertal av de vita 

respondenterna säger sig minnas att de uppfattade Aladdin och dess värld som just det. På 

samma sätt som Peter Pans Landet Ingenstans eller Underlandet i Alice in Wonderland, 

uppfattades den Arabien och Mellanöstern som en plast som bara existerade i sagor. Även 

Mulan, en film som var hyllad av kritikerna, klassificerades även den av några vita 

respondenter som ett påhittat land. Detta fenomen kan vara ännu en av konsekvenserna av 

underrepresentation; representationen av andra etniciteter är så sällsynt, att när det väl dyker 

upp kategoriserar den unga vita publiken det automatiskt som en fantasi ras snarare än 

människor som verkligen finns. En vit respondent skrev till och med om hur hon som liten 

flicka bara såg vita människor i media och sin hemstad, så när hon i vuxen ålder kom i 

kontakt med andra etniciteter kände hon sig illa till mods och ifrågasatte deras närvaro. Idag 

inser hon dock hur pass mycket hennes världssyn hade blivit formad av de filmer som hon 

växte upp med, och hur de misslyckades med att ge en korrekt skildring av mångfalden i 

världen. 
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“I	  was	  left	  with	  a	  lingering	  impression	  of	  being	  white	  as	  the	  default,	  but	  also	  that	  being	  white	  was	  
boring.	  This	  probably	  led	  subconsciously	  to	  "exoticizing"	  people	  of	  color.	  My	  town	  was	  literally	  97%	  
white	  so	  I	  think	  I	  kind	  of	  thought	  of	  people	  of	  color	  like	  fantasy	  races,	  like	  you	  could	  be	  a	  boring	  

regular	  kid,	  or	  an	  elf,	  or	  an	  indian.	  I	  cringe	  just	  typing	  that	  sentence	  but	  for	  10	  year	  old	  me,	  probably	  
pretty	  accurate.”	  (29.F.White-‐American)	  

 

Men även flera respondenter världen över skrev om hur deras uppfattningar om folk av andra 

etniciteter, som de aldrig personligen träffat, förbättrades när stereotyperna ersattes med 

positiva skildringar. En vit kvinna skrev till exempel om hur Mulan, en film med en stark 

woman of color som huvudperson i en episk berättelse, ändrade hennes syn på kvinnor av 

andra etniciteter på ett positivt sätt. Jag håller med respondenterna som anser att utbredd och 

gynnsam representation är det enda som kan bota följderna av negativa stereotyper. Det är av 

vikt att vi pratar med våra barn om dessa ämnen, men det räcker inte då enkätresultaten tyder 

på att barn inte alltid lyssnar. Jag säger därmed att vi borde kombinera diskussionerna med 

skapandet av mer positiv och mångfaldig representation. Till filmskaparna säger jag detta; det 

är inte svårt att undvika stereotypiska skildringar av andra etniciteter. Det enda filmskaparna 

behöver göra är att forska ordentligt om den folkgrupp de tänker skriva om och inte luta sig 

tillbaka på genvägar som att förlita sig på gamla troper i tidigare media. Framgångsrika och 

respektfulla filmer om icke eurocentriska kulturer har gjorts; Prince of Egypt, Lilo and Stitch, 

Mulan, Big Hero 6, Book of Life, med flera hör till de filmer som hyllats mest bland 

respondenterna. Kulturell och etnisk variation bidrar inte bara till mer möjligheter till 

representation, men det medverkar även till att andra barns intresse för den kulturen kan 

väckas till liv då de blir visade någonting nytt. Ett exempel av detta kan vi finna i 70-talets 

Sverige; under denna tid sändes väldigt många TV-program om och för hörselskadade barn, 

och till skaparnas förvåning visade även hörande barn intresse för programmen. Det visade 

sig att deras förståelse och nyfikenhet för döva barn hade ökat, och de tyckte att det var 

intressant att lära sig nya saker så som teckenspråk. Så inte bara fick döva och hörselskadade 

barn en möjlighet att se sig själva i media, deras hörande kamrater visade nu ny uppskattning 

för dem vilket enligt vittnesbörd ökades deras självkänsla (Von Feilitzen, 1989: 219). 

 
“The	  Princess	  and	  the	  Frog	  affected	  my	  view	  of	  Black	  people	  positively;	  I'd	  grown	  up	  being	  told	  that	  
Black	  people	  were	  brutes;	  not	  having	  ever	  met	  a	  Black	  person	  factored	  in	  that,	  and	  Princess	  and	  the	  

Frog	  helped	  me	  stop	  seeing	  Black	  people	  as	  stereotypes.”	  (20.F	  Singaporian-‐Chines)	  
 

En annan konsekvens av bristen av mer mångfaldig etnisk representation, en sådan som inte 

kom fram i enkäten på grund av metodvalet, är att folk har lärt sig att fördelningen redan är 

jämlik och att systemet inte behöver ändras. På grund av att jag var medveten om att de som 

deltagit i enkäten var folk som var intresserade av animation, var jag tvungen att leta på andra 
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ställen för att finna andra attityder. Jag behövde ta mig till allmänna forum och 

kommentarfält på internet där ämnet media representation var tillgängligt till vem som helst, 

även de som inte brydde sig om ämnet. Det visade sig att idén, viljan och behovet för bättre 

representation för people of color reducerades på många ställen till problem som inte var 

värda att ens diskutera. 

   Exempel: 2013 skrev författaren Amina Luqman en artikel i The Washington Post om 

bristen av etnisk mångfald inom barnböcker, speciellt fantasy, men hon drog även paralleller 

till Disneys Frozen och hur även den råder en oroväckande brist på PoC. Laqman går aldrig 

till attack mot någon eller ber om bojkottning av dessa böcker/filmer. Det enda hon föreslog 

var mer mångfald för allas barn, hennes inkluderat. Trots det så var kommentarfälten under 

artikeln långtifrån förstående; ursäkter och försvar mot det tillfälliga systemet och vita män 

och kvinnors rätt till att förbli den enda accepterade etniciteten inom fantasi världar fanns 

överallt. Majoriteten var helt enkelt ovilliga att ta åt sig av hennes oro eller ens se problemet 

(Luqman, 2013.). Inte nog med att detta sprider personliga problem på en individs nivå, det 

framkallar även negativa bieffekter på en social nivå. Genom att neka minoriteter möjligheten 

till att berätta deras historier, kan folk bilda sig uppfattningen om att deras problem och liv 

inte förtjänar uppmärksamhet från resten av samhället (Larson, 2006: 16). Filmer utan etnisk 

mångfald ger en skev och inkorrekt bild av inte bara Nordamerika, men även kontinenter så 

som Europa, ibland hela världen (Larson, 2006: 15, Sullivan, 2014.).  

 

”People	  often	  get	  defensive	  and	  say	  "it's	  just	  cartoons.	  It	  doesn't	  matter."	  You	  know,	  it	  does.	  Maybe	  
it	  "doesn't	  matter"	  to	  people	  who	  are	  so	  used	  to	  being	  catered	  to	  socially.	  Oftentimes	  I	  will	  say,	  "well,	  

this	  means	  a	  lot	  to	  me.	  Even	  if	  you	  don't	  care,	  you	  should	  recognize	  that	  this	  is	  something	  I	  am	  
passionate	  about.”	  (25.F.Ambigiuos.USA)	  

 

En av de mer populära ursäkterna i kommentarfältet i exemplet ovan var påståendet ”det 

finns bara inte tillräckligt många PoC filmskapare”. Denna idé innebär att man förkastar det 

faktum om att det som lett till denna situation handlar om historisk kontext om långvarig 

kulturdominans, och därmed reducerar man ett större problem till att istället ”skylla på 

offret”. Detta säger helt enkelt att det är minoriteternas eget fel att de inte får representation 

och de får skylla sig själva, samtidigt som det påstår att icke vita av någon anledning är 

mindre intresserade i film och animation. Det största problemet jag har med detta argument är 

att det helt och hållet ignorerar existensen av underhållningsindustrin och dess bias, och 

låtsas att varje manusförfattare/regissör (oberoende vad deras bakgrund är eller vad de skriver 

om) har exakt samma möjligheter för att bli upptäckta och publicerade för en bredare publik.  
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“Personally	  I	  felt	  as	  if	  those	  who	  looked	  like	  me,	  or	  of	  my	  background,	  apparently	  didn't	  have	  very	  
interesting	  stories	  to	  tell.	  That	  some	  how	  those	  who	  have	  pale	  skin	  and	  light	  eyes,	  that	  their	  stories	  

were	  more	  important	  or	  better	  that	  what	  anyone	  who	  had	  darker	  skin	  had	  to	  offer.”	  	  

(29.F.Mexican-‐American)	  

 

Argumentens grund är byggd på den naiva iden att för att skapa en framgångsrik film, 

behöver det bara innehålla en bra historia, och med detta ignorerar att det är filmbolagen som 

bestämmer vad ”som säljer” och hamnar på bioduken. Och om det är någonting vi vet om 

Hollywood är att de oftast lutar sig mot det säkra kortet, det som tillfredsställer den 

dominanta demografi grupperna, för det ”säljer bättre”. Bristen av PoC karaktärer i filmer har 

inte skett av en slump i ett vacuum, utan är i direkt korrelation till vår historia. Medierna 

skapade inte dessa representationer från tomma luften, utan dessa är del av den kulturella 

diskursen som uppmuntrar en hierarki baserad på etnicitet och ras som existerar i vårt 

samhälle. Denna hierarki favoriserar den vita medborgaren (Larson, 2006: 14, Kirkova, 

2014). Hollywood är känd för hur de föredrar vita skapare/skådespelare, det är bara att fråga 

vilken person of color som helst inom industrin, och de kommer att nämna den 

diskriminering de behövt utstå bara på grund av deras etniska bakgrund (Scherker, 2014. 

Kirkova, 2014. Rock, 2014.). Men argumentet att vita karaktärer på något sätt skulle sälja 

bättre håller inte vatten. Nya studier inom just detta ämne argumenterar för att det faktiskt är 

en helt felaktig uppfattning. Flertalet studier visa att de filmer och TV-shower med stora 

mängder etnisk mångfald, både framför och bakom kameran, säljer lika bra och i vissa fall 

även bättre än de som favoriserar vita karaktärer. (Daggans, 2014. Kirkova, 2014. Lee, 2013). 

Men folket och respondenterna är väl medvetna om att pengar talar och är redo att bojkotta 

filmer som inte inkluderar mångfald (Dawn, 2014.). Och eftersom att just dessa filmer är 

globala fenomen, är det egentligen inte logiskt att tro att exklusivt vita karaktärer kommer att 

”sälja bättre”. Genom att tänka så förlorar man enorma mängder potentiella icke vita kunder 

som inte längre vill stödja ”white only” ideologin. Och eftersom vita män och kvinnor inte är 

en majoritetsgrupp på en världslig skala så förloras stora möjliga intäkter.  

 

“White	  people	  grow	  up	  believing	  that	  all	  the	  other	  races	  are	  "minorities,"	  with	  us	  as	  the	  more-‐
important	  majority.	  It's	  really	  important	  for	  kids	  to	  realize	  that	  white	  people	  are	  not	  the	  majority	  of	  

humans,	  and	  the	  other	  races	  don't	  need	  us	  in	  order	  to	  operate.”	  (22.F.White-‐American)	  

 

Tillbaka till mer personliga konsekvenser; stora delar av PoC respondenterna erkänner att de 

blev mobbade av sina klasskamrater och även vänner när de var små. Mobbning som var i 

direkt korrelation med animerade filmers sätt att representation dem och deras etnicitet. Både 
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pojkar och flickor blev hånade för deras hudton, deras ”exotiska” namn, etniska arv, dialekt, 

mm. Negativa bilder av gruppen som man tillhör och identifierar sig med hjälper till att 

underminera individens självkänsla och etniska stolthet. När folk låter sig själva tro på de 

negativa och stereotypiska bilder och texter som media sprider, kallas detta för internaliserat 

förtryck. Dessa personer har accepterat systemet och tar för givet att detta är hur media 

fungerar, att det inte finns något alternativ (Larson, 2006: 17). Som vi redan sett spår av 

tidigare i analysen så kan uteslutning från media omkring sig leda till självhat. När PoC når 

en ålder där de har möjlighet att inse och internalisera hur intensivt och direkt rasismen i 

filmernas ideologier påverkar dem, samt när de lär känna igen Micro aggressioner mot dem 

själva, är det verkligen en traumatisk upplevelse. Enligt respondenterna är det deprimerande 

och smärtsamt, och ger långvariga emotionella ärr. Medan de pojkar och flickor som är 

överrepresenterade i media inte uppskattar all den uppmärksamhet som de själva får, lär sig 

folk från minoriteter att ta för givet att de aldrig kommer kunna vara hjältar i sina egna liv, att 

de är dömda till att för alltid vara bakgrundsfigurer, token karaktärer eller osynliga. För att 

bekämpa de problem som underrepresentation bidragit till finns det en enkel lösning; skapa 

fler filmer med positiv och mångfaldig representation.  

 

“…I	  never	  felt	  excluded	  or	  that	  I	  couldn't	  be	  a	  princess.”	  (25.F.White-‐American)	  

“I	  thought	  black	  girls	  weren't	  allowed	  to	  be	  princesses.”	  (16.F.African-‐American)	  

	  

6. Resultatdiskussion	  
 
Enkätundersökningen som jag utfört för denna studie har visat sig komma med flera 

intressanta resultat. Några av resultaten understryker tidigare forskning, medan andra skiljer 

sig från vad forskare trott. Någonting som jag själv fann mest intressant var hur 

identifikationsförmågan varierade beroende på åskådarens etnicitet. Medan vita respondenter 

påstod att de kunde identifiera sig med vem som helst vare sig de delade etnicitet eller inte, 

hade PoC respondenterna en annan syn på det hela. Även de kunde identifiera sig med alla, 

men jämfört med vita barn och vuxna, har de inte samma möjligheter till att bara vraka och 

välja. Låt mig använda mig av Disney prinsessorna som ett exempel igen; Ett vitt barn må 

identifiera sig med Pocahontas personlighet, men även om Pocahontas inte skulle finnas vet 

hen att det finns andra prinsessor som har samma ”grund” som denne. Vita barn har 

möjligheten att identifiera sig med nio olika prinsessor på en etnisk nivå, och har med hjälp 

av dem redan fått bekräftelse för sin identitet.  Och eftersom det alltid funnits prinsessor för 
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hen att identifiera sig med, råder det ingen nöd för grundläggande representation. Jämför 

detta med barn som inte är vita; fyra prinsessors kvarstår och alla dessa representerar fyra helt 

olika folkgrupper. Chanserna att man dras till den karaktär som ser mest ut som en själv ökar 

markant när det finns så pass få karaktärer som gör det till att börja med. Om det fanns 9 

stycken afroamerikanska prinsessor, eller 9 prinsessor från Mellanöstern, tror jag helhjärtat 

att även barn/vuxna från dessa folkgrupper skulle ha samma attityd som de vita 

respondenterna. Men som det ser ut idag, förblir majoriteten av PoC respondenterna väldigt 

beskyddande av ”deras” prinsessor, för de är de enda som finns.  

Låt oss säga att vita män och kvinnor var underrepresenterade i media, och Belle (Beauty and 

the Beast) var den enda vita prinsessan någonsin. På samma sätt som Tiana, Mulan, 

Poahontas och Jasmine, skulle enbart hennes existens innebära så mycket för vita små barn. 

Det skulle vara en bekräftelse, ett bevis på att samhället ser dem. Medan PoC desperat letade 

efter representation i mediekällor så som animation, har vita barn aldrig haft samma behov 

från en etnisk synvinkel. Ja, även de behöver mer representation när det kommer till 

kroppstyper, sexualitet, romantiska identiteter, genus skildringar och personligheter, men alla 

dessa kan skildras via en icke vit person. Respektfull representation är inte bara av vikt för 

dem som söker efter representationen, utan även för alla andra i publiken. Desto mindre 

kontakt man haft med olika folkgrupper och etniciteter under sin uppväxt, desto större vikt 

har medierna när det kommer till ett barns uppfattning om dessa grupper. Sättet som PoC 

skildras på inom media är extremt betydelsefullt då forskning och mina enkätresultat har visat 

att fördomar bildas snabbt redan i den unga åldern. 

Många av respondenterna av båda spektrum har börjat röra sig bort från amerikansk 

animation, på grund av bristen på mångfald. Några få kunde redan som barn vända sig åt 

andra mediekällor så som anime där majoriteten av karaktärerna är icke vita, men de flesta 

som växte upp med animation hade bara tillgång till amerikanska produkter. Enligt mig och 

respondenterna ska man inte som barn behöva leta världen över för att få representation för 

sin egen etnicitet, speciellt från bolag som har en global marknad. Från andra sidan världen 

var en Australiensisk Anglo-Indian av denna åsikt; att det är viktig att Amerika visar bra 

exempel för resten av världens filmindustri när det kommer till mångfald. Om de gör 

någonting, så kommer andra världsdelar så som Australien följa i deras spår. Denna 

kommentar stämmer väl överens med mina egna anledningar till varför jag valde att 

koncentrera mig på amerikanska produkter; de är förebilder. Ja, det kan argumenteras för att 

bolag som Disney, Dreamworks samt liknande inte behöver göra filmer om fler etniska 
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grupper än vad de känner för eftersom de är amerikanska bolag och majoriteten i Amerika är 

vita män och kvinnor. Men jag vill argumentera för varför detta inte håller: 

 

1. Dessa bolag gör inte filmer som utspelar sig exklusivt i Nordamerika. Alla animerade 

filmstudios har tidigare rört sig utanför bolagets ursprungsland till andra kontinenter 

och fantasiländer, så ingenting hindrar dem från att placera en film i vilket land de 

vill. 

2. Nordamerika är inte nu, eller har någonsin varit, bebott av endast vita människor. Idag 

är 44% av barnen i USA under 19 år children of color. Ändå är det få av dem som 

någonsin sett deras ursprung och kulturarv speglas på bioduken. Samma sak gäller för 

Europa även fast media inte tycker om att visa detta (MedievalPOC).  

3. Dessa bolag har publik världen över, inte bara i vit centrerade länder. Filmer med 

endast vita roller går därmed enligt mig miste om tusentals potentiella åskådare, och 

därmed intäkter. 

4. Med tanke på hur mångkulturell världen är idag, så är “tvingad mångfald/politisk 

korrekthet” mer realistiskt än “white only” ideologin. 

 

Genom att stödja och uppmuntra det tillfälliga systemet, inte bara inom animationsindustrin 

utan även i all populärmedia som överrepresenterar en viss folkgrupp, så stödjer man 

praktiken att neka andra människors rätt att se sig själva i media runt om kring 

sig. Möjligheten till att kunna identifiera sig själv i media runt omkring sig är essentiellt. Det 

är ett bevis för åskådaren att deras närvaro är av vikt och uppskattas. Att inte inkludera olika 

sorters människor, att bara visa samma typ av människor/karaktärer om och om igen är 

skadligt. Inte bara för dem som inte passar mallen som representeras, utan även för dem som 

passar in då det blir konsekvenser av att bara se sig själv. Om man omringas av media som 

vägrar visa en flerdimensionell, realistisk och respektfull skildring av andra människor, kan 

bias och fördomar omedveten skapas, både hos barn och vuxna. Mångfaldig representation av 

världen och dess befolkning är av betydelse för samhället som helhet, för att både bekämpa 

fördomar samt för att skapa jämställdhet.  Det är viktigt att se sig själv, men även sin familj. 

Bland respondenterna fanns lärare, föräldrar, släktingar, filmskapare, som alla önskade att 

alla barn ska kunna se sig själva i animation. De nämnde sina syskon, kusiner, föräldrar, 

vänner, elever, söner och döttrar. De ville att alla skulle alla få möjligheten att se sig själva i 

filmer på ett respektfullt sätt. På samma sätt som sexism, lever rasism kvar i de mörka vrårna 
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av vårt moderna samhälle. Det är därmed viktigt med filmer som uppmuntrar till 

jämställdhet, speciellt i filmer som är riktade till våra barn.  

 

Ingen säger ”inga fler vita karaktärer, någonsin”. Det enda folket ber om är fler välskrivna 

icke vita karaktärer. Världen är fylld med olika sorters människor, med olika fysiska attribut, 

med olika kulturer, med olika historier, och alla dessa förtjänar att synas. Bara bra saker kan 

komma från mångkultur, medan ingenting bra kan komma från att man rent av ignorerar stora 

delar av världens population. Majoritetsgrupper kommer inte ta skada av att det inkluderas 

mer mångfald; det kommer endast hjälpa dem som blivit negativt påverkade av ideologierna, 

uteslutningen och stereotyperna. Det finns många konsekvenser för bristen av, eller dålig 

representation. Bara bland respondenterna i denna enkät kunde man se detta; mobbning av 

andra barn, dålig självkänsla, önskan att ändra på sitt utseende (så som bleka sin hy eller 

platta/bleka håret), skam för sitt arv vilket ledde till att man ljög om sin etniska bakgrund, 

m.m. En annan konsekvens av underrepresentation, någonting som både icke vita och PoC 

barn/vuxna tar åt sig (oftast omedvetet) är stereotyper. Som jag nämnde under tidigare 

forskning så var stereotyper en gång i tiden mer råa och extremt tydliga, medan de idag är 

mer subtila. Stereotyper ignorerar skillnader på individ nivå, och skapar istället en generisk 

bild av en grupp som sedan är applicerad till alla inom denna grupp. Upprepas negativa bilder 

och skildringar av minoriteter tillräckligt ofta, blir de en del av det kollektiva medvetandet. 

Även fast jag har observerat att denna trend med stereotyper har minskat avseendevärt inom 

animation de senaste åren, lever gamla filmer och deras stereotyper kvar än idag. Enligt 

resultaten är botemedlet mot detta inte endast att tala om det med våra barn, utan vi behöver 

ersätta dessa bilder med positiv representation istället. Därmed återvänder jag till min egen 

och respondenternas begäran för mer etnisk mångfald.  

	  

7. Slutsatser	  
 
Med denna studie har jag medverkat till den redan existerande forskningen kring 

representation och etnisk mångfald inom animation, men samtidigt har jag även bidragit till 

vithets studier (whiteness studies). Med hjälp av min unika metod har jag fått många svar på 

min huvudfråga om varför mångfaldig etnisk representation inom animation är av vikt. De 

flesta av reaktionerna kommer ner till personliga anledningar så som möjligheten att känna 

sig inkluderad och validerad som person i samhället. Men även för att det tillfälliga systemet 

leder till många negativa konsekvenser, både på en personlig och på en mer allmän nivå; från 
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personligt självhat, till en publik som omedvetet accepterar stereotyper och ideologier som 

fakta, förvrängda uppfattningar om världen och hur den ser ut, m.m. En av de viktigaste 

slutsatser som jag dragit från enkätresultaten är denna; vi behöver mer etnisk mångfald i 

animerade filmer. Vita män och kvinnor är såpass överrepresenterade att de själva tar sin 

representation för givet, samtidigt som alla andra lär sig att de inte är av vikt på grund av att 

de sticker ut från normen. Resultaten visade att majoriteten av de vita respondenterna inte 

tänkte på etnicitet överhuvudtaget, varken på sin egen eller på andras, om filmen inte pekade 

ut det som ett tema. Privilegierade människor som alltid kan se sig själva i media märker inte 

sitt privilegium, och just därför kallas det för just det; ett privilegium. De har möjligheten att 

ignorera problemet då de själva inte upplevt det, och mest troligt var det därför som många 

vita respondenter aldrig tänkte på andras underrepresentation. Samtidigt var majoriteten av 

PoC respondenterna väl medvetna om den ojämna fördelningen, medan resten hade 

initialiserat ideologin om att vita män och kvinnors berättelser tydligen var mer värda. De 

hade accepterat systemet, och ifrågasatte det inte, till den dag då de själva fick representation 

och kunde inse att de faktiskt kunnat få representation under hela sin uppväxt, men hade helt 

enkelt blivit ignorerade av filmskaparna. Medan vita åskådare inte medvetet uppskattar när de 

delar karaktärers etnicitet, är det av stor betydelse för de som är underrepresenterad att 

äntligen se sig själv i media. Att för första gången få se någon som med samma etniska 

bakgrund som du vara huvudpersonen, vara den viktiga karaktären, vara den som alla ser upp 

till, är av extrem innebörd för både barn och vuxna. Det finns fortfarande de som ännu aldrig 

upplevt detta, inte bara inom animerade filmer, utan även inom TV-serier eller live-action. 

Ja, problem med representation är komplicerade, både då man analyserar anledningen för 

representationen ifråga och utförandet av den. Vi kan inte undvika de politiska efterföljderna 

som medföljer representation, eller bristen av den, men istället för att sopa denna debatt 

under mattan, borde vi fundera på vad samhället i helhet skulle tjäna på av mer mångfald 

inom media. Det enda som kan ändra på systemet är att vi diskuterar och kritiserar filmerna 

som vi ser och för en öppen och högljudd diskussion om ämnet. Detta är en diskussion där 

både publiken och filmskaparna måste lyssna för att det ska ske ändring. Filmskaparna måste 

sluta lura sig själva med ursäkten ”men publiken vill ha vita karaktärer” och komma bort från 

idén att vithet är ”normen”. Samtidigt måste publiken anstränga sig för att säga vad de 

verkligen vill ha och om det är någonting som denna enkätundersökning fick fram var det att 

nästintill alla som deltog begärde mer mångfald. En av de generella åsikterna bland 

majoriteten av respondenterna var att när ett narrativ betonar olika kulturer blir filmen 

automatiskt mer unik, intressant och känns som en frisk vind. Detta är en av de 
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självförgörande bieffekterna av ”white as default”; publiken är utleda. Bland respondenterna 

fanns det en tydlig hunger för berättelser om människor som utspelar sig utanför Europa och 

Nordamerika, då folk vill se mer av världen och alla de olika människor som finns i den. 

White as default konceptet har ingenting nytt att erbjuda, på samma sätt som heterosexuella 

förhållanden i film inte bidrar till ny efterlängtad representation. Det finns ingenting att tjäna 

på att bara ha vita karaktärer. Det enda det skulle bidra till är att förstärka status quo ”white 

as default”, vilket i slutändan bara gynnar rasister. När man skapar en karaktär som är vit, har 

denne därmed redan ett attribut som inte sticker ut från normen och kommer inte tillföra 

någonting nytt till vår kulturs narrativ. Men genom att istället skriva en PoC karaktär ändras 

någonting i vår värld, och nya dörrar öppnas. Inte nog med att det ger möjligheten till att se 

delar av andra kulturer och nya delar av världen, viktigast av allt är att detta ger 

representation för människor som skulle uppskatta det. De PoC som delar etnicitet med de 

nya karaktärerna får välbehövd representation och resten av publiken får uppleva en 

etnicitet/kultur som skiljer sig från deras egen. 

 
Jag tänker avsluta denna uppsats med några relevanta ord från Annika Nina Rose, 

originalrösten för prinsessan Tiana från Princess and the Frog (White, 2009): 

 

”	  Disney	  is	  the	  ultimate	  in	  terms	  of	  representation	  of	  Americana.	  For	  little	  girls	  to	  be	  able	  to	  watch	  a	  
movie	  and	  see	  themselves	  reflected	  in	  the	  message	  is	  wonderful.	  For	  children	  to	  be	  able	  to	  see	  

themselves	  in	  fantasy	  is	  wonderful	  -‐-‐	  because	  that's	  where	  children	  live,	  that's	  where	  they	  create	  all	  
of	  their	  dreams.	  They	  need	  to	  be	  able	  to	  see	  themselves.	  These	  are	  going	  to	  be	  the	  children	  who	  walk	  

around	  with	  a	  clear	  feeling	  of	  inclusion	  and	  sense	  of	  self.”	  
 

8. Sammanfattning	  
 

Jag började denna uppsats med ett simpelt mål; att försöka fylla en forskningslucka inom 

animationsfältet i samband med etnisk representation. Det har nämligen studerats i mängder 

om hur olika sorters etnisk representation kan tänkas påverka publiken, men inga studier har 

gjorts på hur publiken faktiskt blev påverkad. Med hjälp av etnografiska studier där jag 

använde mig av en egenskriven digitalenkät har jag sökt svar till hur både under- och 

överrepresentationen av majoriteter och minoriteter faktisk påverkat publiken. Utifrån tre 

olika teoretiska utgångspunkter (identitet, ideologier och publikens förmåga att 

uppmärksamma skillnader) har jag analyserat respondenternas anonyma svar, både på en 

generell och mer personligt plan. Syftet med denna studie var att få fram svar till varför 

etnisk representation är viktigt för publiken och undersökningen gav många resultat. Det 
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visade sig att majoriteten av respondenterna som varit överrepresenterade i dessa filmer hade 

en väldigt nonchalant attityd till deras egen representation, samtidigt som det tog dem åratal 

att ens inse det faktum att andra inte hade tillgång till samma typ av representation. De 

folkgrupper som däremot varit underrepresenterade i animation märkte av sin frånvaro eller 

särbehandling (stereotyper) vid tidig ålder vilket ledde till ett flertal negativa konsekvenser 

för dem, både i barndomen och i vuxen ålder. De viktigaste slutsatserna som denna studie 

kom fram till var att överrepresentationen av den så kallade dominanta gruppen inte gör 

någon nytta utöver att uppmuntra det nuvarande systemet och normerna. Resultaten visade att 

den överväldigande majoriteten bland alla 500+ respondenterna önskade sig mer etnisk 

mångfald i animerade långfilmer, så att alla i publiken kunde få uppleva känslan av att kunna 

se sig själva i median de älskar.     
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9.4 Bilagor	  
ENKÄT - Ethnic Representation in Animated Movies 
 
This is a survey regarding the topic of representation and diversity in western animated movies, where the 
results will be used as a base for a scientific thesis. The survey’s purpose is to study and observe how people 
whom grew up with these films were affected by the portrayal of minority and majority groups, that is, if the 
viewer even paid attention to the matter at all.  
 
The study’s focus lies on both traditional and computer animated movies from American film studios with a 
global audience (EX: Disney, Pixar, DreamWorks, Blue Sky Studios). Feel free to write about any movies from 
these or similar studios, as long as you stay on topic. 
 
Please avoid only “YES” and “NO” answers! Imagine that there is a “WHY” or “WHY NOT” placed after 
every question and feel free to answer the questions as honestly as possible. 
 
Your age: 
Your sex: 
Your nationality: 
Your ethnicity: 
 
While growing up: 

1. Did you care about an animated character's ethnicity/race when you were a child? 
2. When was the first time you remember taking note on ethnicity/race while watching an animated 

movie? 
3. Were there characters that looked like you in your favorite movies and how did that affect you? 
4. Did you feel represented/acknowledged by animated movies in general when growing up and how did 

that affect you? 
5. Did you ever like a character more simply because of a physical feature (hair/eye/skin-color, freckles, 

body shape, etc.)? 
6. Did you ever like a character more simply because of a character’s ethnicity/race? 
7. Were there animated movies that affected your view of yourself and/or others in regards of ethnicity? 

(both positively or negatively) 
 
Present day: 

8. Do you think about an animated character's ethnicity/race today? 
9. Do you desire more ethnically diverse animated movies from America? 
10. A) If you openly desire more diversity in animation, how do you react when others dismiss your 

opinion? 
B) If you believe that there already is enough diversity, what do you say to people who don’t agree 
with you? 

11. How would you feel if a major animation studio made a film where the leading character shared your 
ethnicity...   

A) … in a respectful and well-written manner? 
B) … but they use old tropes and stereotypes? 
C) What if the well-written movie had come out when you were a child, do you believe it would have made 

an impact in you? 
D) What if the movie with stereotypes had come out when you were a child, do you believe it would have 

made an impact in you? 
12. Other thoughts that you would want to share that are related to ethnicity in the animated medium? 

 
EXTRA (not mandatory): 

13. Your thoughts on “The Book of Life”? 
14. Your thoughts on “Big Hero 6”? 
15. Your thoughts on “Home”? 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1PEayFtPRiYCeVcSegryG158FmP0sat2UxETHkVB-egM/viewform 

 


