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ABSTRACT 
 
Authors: Lina Allerkrans, Erika Ericsson 
Title: Between bitch and glamour 
Supervisor: Maria Bangura Arvidsson 
Assessor: Torbjörn Hjort  
 
Our purpose with this essay was to study the movie “High School Musical” and 
examine how young people interpreted gender roles and how it affects them when 
exposed to it in media. Using Giddens theory regarding media and identity in modern 
society and Skegg’s and Butler’s ideas concerning gender roles we analyzed a 
successful movie produced for youngster. Using a qualitative method we interviewed 
six young girls, regarding their perspective on gender roles based on a film production. 
Our results of the study show that the movie has traditional roles regarding gender, 
which is something that the young girls both perceive and spontaneously reasoned 
about. In the conversations with the girls concerning the movie and gender, normality 
and identification were topics that became apparent. Normality is what the young 
people perceived as "normal" and something that the young girls constantly related to 
and express the abnormal as undesirable. Not only the ability to identify oneself with a 
certain gender role was desired among the girls, but we also notice a wishful thinking to 
be like the best presented character in the movie. Our conclusion was that the girls had 
a conservative outlook when it comes to gender, which was also presented in the movie 
and we think normality and identification are factors that are important in the making of 
gender roles. 
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      Förord 
 
Med dessa förord avrundas den resa vi gjort tillsammans med vårt material, våra 

intervjupersoner och vår handledare. Stora delar av denna uppsats har kommit till 

genom många och långa diskussioner och ibland även hårt arbete under sena timmar – 

kanske blir det så att uppsatsen kommer att efterlämna en tomhet nu när det är över. 

Uppsatsen är visserligen bestående av våra ord och våra tolkningar, men hade inte blivit 

av utan hjälpen från många människor runtomkring oss.  

   Vi vill börja med att tacka vår handledare Maria Bangura – Arvidsson, som från 

början visat oss förtroende och tillit – något som gett oss kraften att tro på vår förmåga. 

Med konstruktiv kritik och genom en idé skapande dialog, har du hjälpt oss att få ut det 

bästa av vårt material och våra tankar. Du har tagit dig god tid och alltid omgående 

svarat på våra frågor. Tack för värdefull feedback och trevligt samarbete! 

    Utan hjälp från rektor och lärare på skolan, hade vi inte kommit i kontakt med våra 

intervjupersoner. Vi vill tacka er för hjälpen, med utdelning av information, upplåtelsen 

av lokaler och för ert tålamod, då vi återkommit under flera dagar och lånat tid från era 

lektioner. Ert mottagande och er hjälp har fått oss att känna oss varmt välkomna. 

Genom er fick vi kontakten med våra intervjupersoner, vars tankar utgör kärnan av vår 

uppsats. Ett stort Tack till er tjejer, som trots strålande solsken, valde att stanna kvar 

efter skolan och delta i intervjuerna! Med stor glädje och väldigt intresse gav ni oss 

värdefulla tankar och resonemang som gjorde vårt skrivande spännande! Ni gav oss 

även en viktig inblick i hur det är att vara ung och insikten i att det är skillnad i hur 

vuxna och unga ser på omvärlden! Ni har gjort vår uppsats möjlig.  

   Slutligen vill vi även tacka de människor som står oss närmast, för er förstående 

inställning.  

 

Lina Allerkrans och Erika Ericsson 
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   Problemformulering 

För de som besökt en leksaksaffär nyligen syns spår av den framgångsrika tonårsfilmen 

”High School Musical” – allt ifrån kläder till leksaker. Filmen ”High School Musical” 

som vi valt att undersöka, var från början en serie på Disney Channel med 

sändningsstart, januari 2006. Disney var själv inte beredda på den succé som serien 

innebar när den i december samma år kom att visas som långfilm i kanalen var antalet 

tittare i USA 7,7 miljoner och allt som allt beräknas tittarantalet vara 600 miljoner i 

världen. Detta innebär att det var den mest sedda filmen som sänts i kabel TV 

(www.expressen.se, www.wikipedia.com). Serien vann 2006 Emmy Award 

utmärkelsen för bästa barnprogram (www.imdb.com).  

     Statens statistiska centralbyrå har gjort en undersökning (2002) ”Barns villkor” som 

handlar om barn och deras levnadsvillkor. Där framkommer att ca 80 % av barn (i 

åldern 10 till 18 år) tittar på TV minst en till två timmar per dag. En fjärdedel av 10- 

åringar tittar på TV minst tre timmar per dag och ju äldre barnen blir desto mer ser man 

på TV (www.scb.se). 

     I denna moderna tid är avlägsna händelser och medier en del av vår sociala värld. 

Utvecklingen har gått starkt framåt och tekniken har en given plats i vardagen. 

Medierna är väl medvetna om sin publik och utformad efter denna. Det skapas en intim 

relation mellan tittaren och bilderna och det kan liknas vid en invasion av verkligheten. 

När man ser en karaktär på TV är det lätt att tro att denna karaktär ständigt är i sin roll 

och inte har någon annan identitet. För mediekonsumenter presenteras ett stort utbud av 

bilder som tittaren ska vilja, längta och sträva till att efterlikna.  Detta kan skapa ångest 

hos individen och påverka dennes liv. För att kunna leva i en sådan komplex värld med 

alla dessa valmöjligheter, måste människan kunna reflektera över och distansera sig 

från det som presenteras för henne. Den ångest som är förknippad med valmöjligheten 

påverkar människan. Giddens menar att den moderna världen med dess möjligheter inte 

bara är positiv utan följs även av konsekvenser som människan bör vara medveten om. 

I moderniteten skapas en mångfald utav medier i olika former, alltifrån vetenskapliga 

till populära filmer eller skrifter. Det är i denna process som Självet formas och 

utforskas – för att kunna förena den personliga och sociala förändringen (Giddens, 

1991). 
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    Barn, unga, som är i en begynnande tonårsfas brottas med att väva samman den 

biologiska- psykologiska- och sociala identiteten så att dessa kan bli en enda – Jaget 

(jämför Erikson, 2000). 

    Eftersom unga tittar på TV innebär det att det är en del av deras fritid och kan 

därmed sägas vara en del av deras sociala värld. Som socionomstuderande är den 

världen intressant att undersöka. I det sociala arbetet kommer man ofta i kontakt med 

barn, unga, och en begynnande förståelse för den samtid de lever i, vad som förmedlas 

till dem och hur de tar emot budskapet och kanske kan det ge en större förståelse för 

framtiden. 

  I samhället, som vi alla är en del av, finns vissa normer och värderingar om hur vi ska 

vara utifrån bland annat våra sociala könsroller. Att undersöka de ungas syn på sin 

värld och de rådande normer och regler i deras grupp, som vi inte längre tillhör, 

upplever vi det som intressant och applicerbart inom flera områden i vårt kommande 

yrkesliv. Utöver att barn, unga, själv väljer att se på film eller uppmuntras från hemmet 

är film användbart inom flera arbetsområden i det sociala arbetet, såsom en form av 

informationskälla exempelvis i skolan. Därför kan film i sig vara intressant att 

undersöka men även mottagandet och betydelsen av film för hur de unga ser sig själv.   

           Vi har valt att studera hur socialt kön skildras i en ungdomsfilm och hur unga 

tjejer tar emot denna skildring. De unga är vår framtid och om tio, femton, år kommer 

dessa tjejer att vara på arbetsplatser och kanske i familjesystem. Genom om studera 

dessa idag, kan vi kanske få ett smakprov på hur framtidens kvinnor kommer att 

resonera kring socialt kön.      

           

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är dels att granska hur könsroller framställs i High School 

Musical, dels att undersöka hur tjejer i tolvårsåldern upplever, reflekterar och tänker 

kring filmens framställningar av socialt kön och könsroller.  Filmanalysen gör vi för att 

ha ett konkret underlag att diskutera kring och för att du, läsaren, ska kunna följa 

arbetet med förståelse för vad vi diskuterar. En annan orsak är att du ska kunna följa 

den historia som de unga talar kring. Våra frågeställningar är:  

 

 Vilka könsroller ser vi framställas i filmen? 

 Vilka könsroller ser tjejerna framställas i filmen? 
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 Hur överensstämmer framställningen av könsroller i filmen med tjejernas syn 

på rådande normer och värderingar? 

 

Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till tolvåringar. Det är baserat på den spännande framtid de 

har framför sig som identitetsskapande tonåringar - men som också innebär svårigheter 

och osäkerhet. Vår uppsats har fått en naturlig avgränsning, då endast tjejer ville delta. 

Detta innebär att vi endast kan undersöka tjejers syn på filmen och könsroller. Det 

lokalsamhälle som de unga tjejerna bor i är i sig också en avgränsning, vi reflekterar 

kring detta under rubriken ”Reflektion” i metodkapitlet. Ett område som vi valt att inte 

undersöka är hur själva skapandet av socialt kön i stort görs, då denna uppsats skulle få 

alltför stor bredd och för lite djup. Vi har inte heller valt att fokusera på socialt kön 

utifrån ett politiskt jämställdhetsperspektiv. I likhet med denna teori finns fler som vi 

inte använder av skäl som hänvisas till uppsatsens begränsningar och till egna 

begränsningar då vi hellre föredrar djup än bredd.       

 

Begrepp  

Med genus syftar vi till det som Giddens (2007) benämner som socialt kön i sin 

begreppsförklaring: det vill säga vad vi människor uppfattar som manligt och kvinnligt 

och de förväntningar som respektive kön har på sig samt hur man utvecklas in i en 

könsbunden grupp som kännetecknas av specifika egenskaper. Rubin (1975) anser att 

gender är skapat utav en social uppdelning av människorna i två olika grupper och att 

denna uppdelning grundar sig i människans relationer, både vad gäller att reproducera 

sig samt dennes sexualitet. Hon menar att detta är något som sätter sin prägel på 

samhället i stort och likställer det med ett samhälles ekonomi – båda har ett system. 

Rubin åberopar att engelskans ”sex” har två betydelser, nämligen både ”sexualitet” och 

”kön” och menar, till skillnad från många andra att genus inte bara handlar om hur det 

biologiska könet blir socialt kön, utan också är en beskrivning av hur människans 

sexualitet följer bestämda spår, där heterosexualiteten blir den rådande normen. Med 

begreppet könsroll avser vi de förväntningar som ligger på både socialt och biologiskt 

kön. Könsroll är lättare för de unga att resonera kring. Skillnaden mellan könsroll och 

socialt kön är att könsroller är en form av samhällets förväntningar på uppträdande 

utifrån ditt kön medan socialt kön mer är ett sätt att vara på och se på sig själv.     
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Tjej/kille: Vi har valt att använda oss av begreppet tjej/kille istället för flicka/pojke 

som språkligt skulle vara mer korrekt med motiveringen att intervjupersonerna själv 

säger tjej/kille. Valet grundar sig på respekt för en begynnande mognad för de unga och 

vi är av uppfattningen att de uppskattar valet.  

Stereotyp: Enkelspårig vision av en person som gör att vi som möter dessa 

beskrivningar med minimal tankeverksamhet kan placera den komplexa människan i ett 

fack och förstå hur hela människan fungerar (Giddens, 2007).  

Normalitet: Vi är medvetna om att det kring detta begrepp finns olika beskrivningar. 

Vi har valt att se normalitet som de rådande sociala normerna om hur man ska vara och 

bete sig som människa i det svenska samhället med vår kultur. Det vi kan uppfatta som 

en normalitet bland tjejerna vi mött. Normalt är även ett ord de själva använder och 

beskriver ofta det som ”vanlig” (Giddens, 2007).  

Kvinnligt: Attribut, gester, utseende, stil som är inlärda och tillskrivs kvinnor men inte 

män.  

Manligt: Attribut, gester, utseende, stil som är inlärda och tillskrivs män men inte 

kvinnor. 

Status quo: Ingen utveckling, bibehållen struktur. Den traditionella könsordningen är 

bibehållen med uttrycket, att ingen förändring kan ses.  

Traditionell könsordning: Hegemoni, mannen har en ledande ställning och är 

överordnad kvinnan. Historiskt förankrat genom patriarkatet, samhällsordning där 

männen har större makt än kvinnorna.  

Genuskonstruktion: Syftar till hur vi skapas till att vara man och kvinna 

 

Disposition 

Vår struktur i uppsatsen börjar med att i metodkapitlet redogöra för hur vi samlat vårt 

material och vårt tillvägagångssätt. I kapitlet finner ni vårt urval, vad vi valt att ha med 

men även vad vi valt bort, hur vi resonerar kring trovärdighet och generaliserbarhet 

men också vilka etiska övervägande vi gjort inför uppsatsen.  

      Sedan presenteras tidigare forskning under tematiserade rubriker. I den löpande 

texten har vi vävt in den kritik som kan riktas mot den tidigare forskningen. Detta leder 

sedan till en presentation av teorier och en diskussion kring vad de betyder i uppsatsen 

och motivering till varför vi valt de teorier som vi valt.  
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      I resultatredovisningen kommer ni att få läsa en kort recension om ”High School 

Musical” och därefter en generell filmanalys av den. De fyra utvalda scenerna 

presenteras och analyseras djupare. Det intervjumaterial som tjejerna har gett oss 

kommer att redovisas tematiskt med tillhörande analys till temana.  

      En kort summering av resultatet finner ni i sammanfattningen och vi avrundar 

uppsatsen med en slutdiskussion.    

  

Metod 

Val av metod 

Till vår studie som syftar till att förklara och förstå en tonårsfilm utifrån ett 

genusperspektiv har vi valt att arbeta utifrån två metoder, dels intervjuer dels 

filmanalys. Båda metoderna har en infallsvinkel utifrån den hermeneutisk kvalitativa 

forskningsmetoden. Hermeneutiken är en tolkningslära som bygger på att människan 

tolkar och förstår sin omvärld för att skapa sin egen uppfattning (Repstad, 1992). May 

menar att intervjuer ger en god inblick i människors liv, upplevelser, attityder och 

känslor. Upplevelsen av en film kan också ge en bild av en människas värld, såsom 

individen tolkar och upplever den (May, 2001).  

     Vi har valt kvalitativa intervjuer i form av en tematisk uppbyggnad som enligt 

Aspers innebär att det finns en struktur genom ett antal teman men som annars är 

öppen för utveckling och följdfrågor (Aspers, 2007).  Vi anser att denna typ av 

intervjuer passar då vi söker djup snarare än bredd för att kunna se en del av 

komplexiteten och variationen. En annan motivering är att det gagnar kontakten med 

intervjupersonerna, då förhållningssättet för den tematiska intervjuaren bör vara att ge 

av sig själv, vara avspänd, trevlig, naturlig och öppen (Aspers, 2007). Vi vill förstå en 

värld, en meningsstruktur och ett tankesätt som delas av tjejerna vi studerar, med 

syfte att förstå deras upplevelser. Som studerande kommer vi inte att kunna gå helt 

obemärkta ur detta möte – vi påverkar och blir påverkade (Aspers, 2007).  

 

Studiens upplägg 

Vi tog kontakt med rektorn på en skola för att få tillgång till skolans sjätteklasselever 

och för att få använda skolan som ett distributionsställe för informationsbrev samt för 

att få en naturlig miljö att presentera oss själva i. Vi fick sex tjejer som ville och fick 

delta, i studien. Innan intervjuerna visade vi hela filmen för tjejerna. Denna visning 
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skedde i grupp och två tjejer lånade hem filmen. Individuella intervjuer genomfördes 

några dagar senare i skolans lokaler.  Vid tillfället för de individuella intervjuerna har vi 

visat fyra scener som var för sig visar könsroller som vi bedömt som intressanta ur ett 

genusperspektiv. Dessa scener var sedan underlag till diskussionssamtal, i våra 

intervjuer och är därför var för sig under tema som centrerar kring faktorer för 

könsroller, som tjejerna själv talat om i intervjuerna.    

         I tjejernas intervjumaterial hittade vi tre teman som vi väver samman och kopplar 

till tidigare forskning. Det insamlade materialet avidentifierades och transkriberades 

ordagrant men i resultatredovisningen har vi redigerat något för att undvika att röja 

identitet såsom kulturskillnader samt att vi har retuscherat brytning.  

 

     Bearbetning av filmanalys 

Som hjälpmedel till filmanalysen har vi använt oss av boken ”Filmanalys. En 

introduktion” av Andersson och Hedling (2005). Författarna lyfter fram att man ska 

analysera filmer utifrån syftet och sedan noga undersöka och observera. Författarna 

lyfter olika tema som bör uppmärksammas vid en observation och boken vi använt har 

använts som en stomme att bygga vår egen analys kring (Andersson och Hedling, 

2005). Vi har även använt oss av boken ”Television Culture” för att bygga upp vår 

analys kring den narrativa handlingen, strukturen i filmen och för att kunna härleda vår 

analys kring karaktärerna till en källa (Fiske, 1994). Vi har byggt upp filmanalysen 

kring en intervjuguide framtagen i enighet med syftet för uppsatsen. Vi har medvetet 

valt att inte jämföra vår egen filmanalys med intervjumaterialet från tjejerna då vi inte 

vill ställa dessa två perspektiv mot varandra eftersom det skulle kunna uppfattas som 

om vi ifrågasätter tjejernas bild av filmen och könsroller. Istället har vi analyserat 

filmen för att skapa en förståelse för vad som visas och tjejernas upplevelse visar oss 

hur filmen uppfattas av mottagaren. Detta innebär att tjejernas upplevelse är en del av 

förståelsen medan vår filmanalys är till för att beskriva filmen.     

    Analysen av de utvalda scenerna har noggrant observerats och systematiserats. I 

likhet med intervjuerna har vi lyft ut intressanta delar i redovisningen. 

       Vi kommer att använda oss av metodtriangulering vilket innebär att vi kombinerat 

våra egna intervjuer och filmanalys samt förkovrat oss i tidigare forskning kring ämnet. 

Detta för att se om vår filmanalys är förenlig med de unga tjejernas upplevelse av 

materialet i en jämförelse med tidigare forskning (jfr. May, 2001).  
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Urval 

Vi har gjort två urval. Dels har vi gjort ett strategiskt urval av respondenter 

(tolvåringar), dels ett urval kring filmen och de utvalda scenerna. Urvalet kan därför 

inte betraktas som representativt (May, 2001).  

Motivering till att välja unga i tolvårsåldern kommer av att de är i en begynnande 

tonårsfas vilket innebär att de inte är helt färdigutvecklade men har en god förmåga att 

verbalt kunna diskutera kring en film. 

          Vid val av film undersökte vi filmtoppen och sökte på titlarna. Vi har tagit 

hänsyn till den kommersiella marknaden kring ”High School Musical” i vårt strategiska 

urval. Succén bekräftas genom Aftonbladets recension av den tredje High School 

Musical filmen. Expressen benämner de tidigare filmerna som ett ”fenomen, en 

toksuccé som lämnat spår efter sig i flera showbizområden och mersmak för de yngre 

tittarna”(www.expressen.se). Vi har valt originalfilmen, för om inte den varit 

framgångsrik skulle det inte ha kommit uppföljare.  

 

Ansvarsfördelning 

Vi har tillsammans letat upp tidigare forskning och sedan fördelat materialet. Bitvis har 

vi arbetat individuellt men andra delar har vi suttit tillsammans och låtit diskussionen 

föra texten vidare. Vad gäller intervjuerna har vi genomfört tre var samt transkriberat 

dessa. Likaså har vi analyserat två scener var ur filmen och skrivit ut tillhörande 

dialoger. Vi har tillsammans arbetat igenom uppsatsen för ett enhetligt resultat.  

      

      Resultatets tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Vi har valt att spela in våra intervjuer på band för att inte gå miste om något material 

och för att få en högre tillförlitlighet. Det lämnar även större utrymme för fokus på 

intervjun, kroppsspråk och observationer. Nackdelen med att spela in intervjuerna är 

att det kan hämma intervjupersonerna i sin berättelse (May, 2001).  Tillförlitligheten 

är en överensstämmelse mellan det område som vi vill undersöka och det område som 

faktiskt undersöks. Generaliserbarheten är en fråga kring om vi skulle få samma svar 

om vi gjorde om studien och är så hög som den kan bli en sådan här typ av studie 

(Halvorsen, 1992). För att öka tillförlitligheten har vi haft en intervjuguide som vi 

först testat på en utomstående person och verifierat. Ett sätt att öka tillförlitligheten är 

enligt Kvale (1997) att visa citat från alla intervjuade för att visa på den vidd som 
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finns. Vi är medvetna om att någon intervjuperson kommer att användas mer frekvent 

än någon annan. Detta beror på att vissa har en tendens att kanske slappna av mer i 

intervjusammanhanget eller är mer talföra till naturen. 

 

Etiska överväganden 

Inför denna studie tog vi telefonkontakt med rektorn för en skolklass i en förort för att 

få ett godkännande till att fråga föräldrar och de unga i för vår studie relevant ålder. Vi 

delade sedan ut informationsbrev till de unga att ta med hem, så föräldrarna kunde 

samtycka - om den unge ville delta. På inbjudan beskrivs vem vi är, vårt syfte, 

planering och vilken film som kommer att visas. Information om inspelade samtal och 

praktiska hjälpmedel gavs samt om avidentifiering, hantering och redovisning. De 

ungas vilja till att delta och föräldrarnas medgivande innebär att studien är uppbyggd 

kring frivilliga respondenter i enighet med lagen 2003: 406 § 18 2 st. Med detta kan vi 

säga att vi uppfyller kraven för ett etiskt övervägande genom att ha uppfyllt 

informations-, samtyckes-, konfidens- och nyttjande kravet  (www.vr.se).  

     Då denna studie handlar om något som de flesta unga gör varje dag – tittar på TV 

och frågor som är riktade till att handla om upplevelsen av filmen är det inte ett ämne 

av känslig karaktär eller som hotar den personliga integriteten, vilket minskar 

exploateringsrisken. Även anonymiteten skyddar de unga. Vi som utför studien har 

båda erfarenhet av arbete med unga och är medvetna om den makt man naturligt får 

som vuxen i ett möte med unga och kommer att beakta detta under vår process.  

 

Reflektion 

Vår förförståelse inför arbetet var att det kanske skulle bli en skev könsfördelning hos 

intervjupersonerna, men blev ändå förvånade över killarnas totala ointresse av att delta, 

samtidigt som en del av killarna visade stort intresse för vår närvaro. Vi hade en bild av 

att de unga skulle tycka att detta var intressant och spännande men den bilden suddades 

ut av grupptrycket, en faktor vi inte resonerade kring innan. Vi hade tidigare inte sett 

filmen som en ”tjejfilm”, men en kille upplyste oss om detta och menade att vi kunde ta 

en annan film som exempelvis ”Hata Göteborg”. Så här i efterhand kan vi se att valet 

av film var begränsande i sig. Vårt val av område där vi hittade våra intervjupersoner 

bör också skänkas en reflexiv tanke. Lokalsamhället är en förort, där det bor ungefär 

4000 invånare. Medelinkomsten är något under genomsnittet och utbildningsnivån 
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likaså. Vi har valt att inte fördjupa oss i dessa faktorer, vilket vi skriver om i 

”avgränsningar”. Dock vill vi lyfta fram att det säkerligen präglar studien i viss mån.        

 

Tidigare forskning 

Nu har ni tagit del av vårt metodkapitel som berättar hur vi gått till väga i vårt 

uppsatsarbete och det har blivit dags att presentera tidigare forskning i ämnet. Den 

forskning vi använt oss av fokuserar i huvudsak på media som helhet. För att 

underlätta för er läsare har vi tematiserat forskningen under rubriker.  

 

Hur skildras könsroller i medier? 

Lauzen et al. (2008) har undersökt hur kvinnor och män framställs i program sända i 

bästa sändningstid, prime-time, genom att följa det utlottade programmet under en 

säsong, kodat materialet och sedan arbetat med den kvantitativa datan. Deras resultat 

visar på att män och kvinnor framställs stereotypt och i enighet med den traditionella 

könsordningen. S. Saito (2007) har gjort en kvantitativ mejlundersökning för att mäta 

attityderna till könsrollsfaktorer. Resultatet visar att TV– utbudet i Japan, som har 

flera likheter med andra länder i detta avseende, har en viss tendens att hålla nere 

social förändring i synen på könsroller. Orsak till detta anser Saito vara att TV oftare 

erbjuder en traditionell syn, hegemonisk, på könsroller.  

Lauzen (2008):s resultat kan anses vara förenligt med Saitos, dock finns det 

skillnader såsom att Saito har funnit, att trots ett generellt bevarande av 

könsordningen, finns grupper som har en tendens att bli mer nytänkande och 

frisinnade av TV-tittande. Lauzen et al. menar att det snäva utbudet kan vara 

beroende av behovet att skapa framgångsrikt material och att stereotypin är en 

konsekvens av det behovet. Hirdman (2001) har undersökt hur kvinnor och män samt 

relationen mellan dem framställs i två veckotidningar; Fib aktuellt och Veckorevyn. 

Hon har analyserat och granskat 377 exemplar av de båda tidningarna, från 

årgångarna 1965, 1970, 1975 samt 1995 och således gjort en diskussion kring hur 

framställningen förändrats. Det är en jämförande analys, där Hirdman menar att den 

ständigt återkommande diskussionen om kön gör att det skapas en bild i media av 

genus, där spekulationerna om vilka vi är, blir det som styr vad vi talar om och hur vi 

talar om det. Hennes analys är tematisk och uppdelad kring kategorierna ”Hon”, 

”Han” och den relation som finns dem emellan. Resultatet visar på att sexualitet visar 
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sig i två mönster, när det handlar om media. Vad gäller båda tidningarna, anser 

Hirdman att de handlar om att antingen verka för att bringa lust till läsaren eller, som 

i den andra, lära ut hur man levererar lust (2001). 

 

Bilden av människan i media 

Lindstrand (2006) har studerat ungdomars gemensamma arbete med film och hur de 

berättar sin historia. Han har lagt särskilt fokus på hur de valt att representera sina 

tankar, hur de arbetat med sin egen identitet samt hur lärandeprocessen ser ut. En 

annan frågeställning var hur ungdomarna reflekterade kring kommunikationen med 

film och kring meningen med arbetet i filmskapandet. Han har följt ungdomar som 

arbetat med tre olika filmer. Inga intervjuer har gjorts, utan han har istället valt att 

lyssna till dialogerna som varit mellan ungdomarna under deras arbete. Resultatet i 

hans studie är att filmerna visar något viktigt, de visar en del av den värld som 

ungdomarna lever i och vad de upplever som värdefullt. Lindstrand hävdar att detta 

även är betydelsefull information till såväl skola som samhälle och han likställer 

ungdomarnas arbete med socialt arbete, då det kan ge, menar han, en ny infallsvinkel 

för utbildningssystemet – om de väljer att lära sig något av det istället för att endast se 

det som en stimulerande uppgift. Hirdman (2001) talar om en ”hyperrealitet” och 

menar att läsaren befinner sig i en sådan, då denne blir huvudpersonen. Dessa 

tidningar, anser Hirdman, lockar sin publik, genom att använda sig av en gemensam 

nämnare – kroppen – alla har en kropp i någon form. Hon hävdar att kvinnorna själva 

skapar sin publik, som sedan oupphörligt är där och lyssnar på det som förmedlas i 

form av råd och uppmaningar, medan även männen gör sin egen publik – en publik 

som ideligen hedras och intygas att de är suveräna. Hirdman menar att tjejer betraktar 

sig själv genom en maskulin blick och medier centrerar kring hur man som tjej ska se 

ut och bete sig för att vinna killarnas uppmärksamhet. Mannens handlingar står i 

fokus, eller det han kan göra, medan kvinnans framställning, till kvinnor som 

mottagare, är en ideal bild – något alla kan vara bara man vill det tillräckligt mycket. 

Det visas mycket av smink, kläder och kroppsspråk och det förmedlas en tydlig bild 

av vad som är feminint och hur man ska vara för att vara kvinnlig (2001). Det måste 

dock understrykas att Hirdman visserligen undersöker hur man är som mottagare av 

medier, men har en centrering kring veckotidningar och porrtidningar vilket innebär 

att undersökningsområdet och mottagargruppen inte är förenligt med vår 
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undersökning - dock återfinner vi resonemang som kan anses lämpliga för vårt arbete 

(2001). 

 Jarlbro (1988) hade som syfte att undersöka tre viktiga inslag i barnens liv; hur 

familjen kommunicerar med varandra, hur barnens självbild ser ut samt hur deras 

kompisrelationer ter sig. Utifrån detta har hon sedan studerat samspelet mellan familj, 

massmedia och politik. Hennes studie inbegriper både kvalitativ och kvantitativ 

forskning och barnen som varit delaktiga var mellan 11-15 år. Hon har även 

undersökt och studerat fyra medier, bland annat TV: n. Resultatet visade att det inte 

handlar om hur mycket barnen tittar på TV utan vilken relation de får till det som 

visas, men också att det inte går att dra en enkel slutsats vad gäller tittandets påverkan 

på barns sociala relationer till andra människor. Förutom att studien tagit hänsyn till 

både familjen och kompisgruppen då den kommit fram till ett resultat, menar Jarlbro 

även att det är en klassfråga och att det dessutom måste tas hänsyn till hur familjen 

ser ut (hur många individer). Jarlbros studie utfördes för drygt 20 år sedan och vi bör 

beakta att utbudet och tekniken hos medierna utvecklats sedan dess. Men den övriga 

sociala världen hon beskriver är i stort den samma: familj, vänner och politik.  Det 

blir intressant att se på skillnaden i resonemang vad gäller Hirdman (2001) och 

Jarlbro (1988). De har visserligen helt olika studier, men deras syn på sitt resultat är 

intressant. Hirdman menar att läsarna av dessa veckotidningar är huvudroller och att 

de är delaktiga i en hyperrealitet – att de helt går upp i denna värld och tar åt sig det 

som presenteras för dem. Medan Jarlbro lyfter fram att det finns ett stort och 

komplext sammanhang av olika faktorer som samverkar i det resultat som 

presenteras. Kort kan sägas att kameravinklingar och bilden vi ser är väl genomtänkt 

och nästan alltid har ett syfte både för mottagaren men även för att nå framgång.     

 

Är påverkan möjlig?    

Rönnberg (1996) skriver i sin avhandling –TV-tittandet som dialog, att hon syftar till 

att visa att TV-tittande är en lika social företeelse som direktkommunikation med 

andra människor. Hon ser TV- tittandet ur barnens perspektiv och betraktar det som 

en form av gemensam handling och samvaro. Rönnberg har observerat förskolebarns 

lekar som inspirerats av TV-tittande samt studerat individuella reaktioner när hon 

visat sekvenser av ”fem myror är fler än fyra elefanter”. Rönnbergs resultat är att TV-

tittande påverkar barns lek och hjälper barnen i deras skapande av identitet eftersom 
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TV får barnen att fundera över sig själv, men även kring andra som de möter. 

Rönnberg har hittat faktorer, såsom att mottagaren erbjuds varierande budskap vilket 

skapar en öppenhet. Jeffries – Fox och Jeffries – Fox (1981) har undersökt hur TV-

tittande påverkar en könsbunden förväntning hos den unge i det kommande 

yrkeslivet. De har gjort djupintervjuer och sedan kodat materialet samt analyserat.  

Deras resultat visar i likhet med Rönnberg att det är troligt att förväntningarna på den 

egna könsrollen kan komma från TV: s framställning av socialt kön.  

  Till skillnad från Lauzen och Saito har Rönnberg funnit resultat som innebär att 

TV-tittande troligtvis minskar den stereotypa synen på könsrollerna i skapandet av 

det egna Jaget. Även om TV-tittandet sker passivt menar Rönnberg att det 

egentligen är väldigt krävande av mottagaren. Jarlbro hävdar att de ofta antas att 

både barn och vuxna blir påverkade av massmedier och att det är märkligt att ingen 

studerat exempelvis film eller TV på samma sätt som skolan och kompiskretsen – 

utifrån att medierna är delaktiga i en socialisationsprocess (1988). Men hon menar 

också att det befinner sig i en komplex kontext och att det kan studeras på många 

olika sätt. Dock anser Jarlbro att TV-tittandet är en av faktorerna som påverkar 

barnens självbild, men att det inte ska glömmas bort hur viktiga föräldrarna och 

övriga familjen är i denna fråga (1988). Även Rönnberg är inne på att TV-tittande 

är något som påverkar våra unga i skapandet av deras identitet och menar att TV 

kan vara en hjälp på vägen för att förstå sin egen person. Hon understryker dock att 

det som de tar till sig via TV, sedan också sker i försök med andra människor i 

exempelvis kompisgruppen. Barn och unga kan identifiera sig med skådespelarna 

och idolerna, men att det inte är några långvariga eller stabila identifikationer det 

handlar om. Rönnberg menar, till skillnad från Jarlbro, inte att den egna identiteten 

hotas, utan att det istället är ett försök att efterlikna en roll de ser på TV, vilket är ett 

övergående och flyktigt beteende. Påverkanseffekten är därför inte av långvarig art 

hävdar Rönnberg och kan därför inte heller ses som en form av identifikation. Hon 

anser inte heller att TV har de förutsättningarna som krävs för inlärning, inte rätt 

attityder och inte genom modell inlärning – men att vi kan bli påverkade genom att 

vi får idéer som påverkar våra tankar. Om detta talar även Lindstrand, då han 

beskriver hur ungdomarna diskuterar och tänker kring det att de skapar film. Han 

menar att i arbetet med de rörliga bilderna, skapas tankar och idéer kring det 

verkliga livet och att dessa tankar sedan kommer att leda till förändringar i den 

fysiska och sociala världen (2002). 
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    Rönnberg hävdar att det de unga ser på TV hamnar i ett minne där det känns igen 

men blir inget man kommer ihåg. Samma sak händer, menar hon, med det som 

spelas upp för dem i verkliga livet. Hon menar att unga människor omedvetet tänker 

på om det är någon de skulle vilja vara eller inte, då de möter olika karaktärer 

genom rutan och kan se hur dessa framställs (1996). 

 

Förutsättningar och förväntningar på socialt kön  

 Jeffries – Fox och Jeffries – Fox (1981), har undersökt hur TV-tittande påverkar en 

könsbunden förväntning hos den unge i det kommande yrkeslivet. Deras resultat visar 

i likhet med Rönnberg att det är troligt att förväntningarna på den egna könsrollen kan 

komma från TV: s framställning av socialt kön. Forskarna menar att tjejer i tidiga år 

lär sig att mannen är stark och beskyddande, likt riddaren i sagorna, och att det finns 

två alternativ – vinna eller förlora vilket ses som en del av männens tävlan, för att få 

respekt eller status. Kvinnan har två krav att uppfylla dels ska hon göra karriär dels 

uppnår hon status genom giftermål. Ambjörnsson (2004) har undersökt hur tjejer 

skapar könsroller i sin avhandling – ”I en klass för sig”. Forskaren utgår från att 

genus, eller som vi föredrar att skriva: socialt kön, skapas utifrån sina kulturella 

förutsättningar och i ett socialt sammanhang. Ambjörnsson har observerat tjejer i 

samspel med varandra och i samspel med tvåkönade grupper under dryga året. 

Tjejerna är mellan 16 och 18 år och går på två olika gymnasieprogram vilket är 

grundläggande för den klassuppdelning forskaren gör i sin avhandling. Ambjörnsson 

har, förutom observationer, gjort enskilda intervjuer samt en större 

enkätundersökning. Hennes resultat är en skildring av tjejers syn på sig själva och 

andra utifrån de två olika klasserna, vad det innebär att vara tjej och hur socialt kön 

skapas och upprätthålls. Hon diskuterar även synen på vad som är feminint och att 

detta är kopplat till vilken klass man tillhör. Medelklassen har en mer statuerad 

position, menar Ambjörnsson, för att föregå i det som sedan anses vara normalt i 

relation till synen på och förutsättningarna för det egna könet vilket kan kopplas till 

Jeffries – Fox, som lyfter normaliteten som förutsättning för anammande. Andra 

faktorer som påverkar skapandet av socialt kön är sexualitet och etnicitet. Just 

sexualiteten är en viktig faktor menar Ambjörnsson. Lauzen et al. anser att Tv 

förmedlar en syn på könsroller som bidrar till tittarnas förväntningar på den egna 

könsrollen. 



15 
 

  Även Rivadeneyra och Lebo (2008) tar upp vad som visas på TV, starka män och 

kvinnor som passiva sexobjekt och mestadels traditionella könsroller, bevarar 

stereotypt tänkande kring den individuella könsrollsutvecklingen. Robinson, Callister, 

Magoffin och Moore (2007) har granskat 37 Disneyfilmer för att undersöka barns 

syn, utifrån den filmatiseringen. De hävdar att den stereotypa framställningen av äldre 

inte kan sägas ha någon effekt på barnens syn. Detta talar emot flertalet forskare men 

är enig med Rönnberg som menar att vi människor inte köper framställning rakt av.     

 

Socialt kön och normalitet 

Jeffries – Fox och Jeffries – Fox (1981) menar att det som visas måste uppfattas vara 

inom gränserna för normalitet för att vara lärande och att lärandet är begränsat till 

specifika ämnen såsom just yrkesroller och diskuterar om det beror på att 

informationen för övrigt är smal inom området. Ambjörnsson lyfter fram normalitet 

ur de ungas perspektiv som att vara självständig och unik, samtidigt innebär att vara 

lik. Tjejerna kan eller vill inte konstatera några tydliga skillnader i könsrollerna och 

upprepar att alla är individer men har ändå ett utgångsläge som innebär att män och 

kvinnor skiljer sig åt och refererar till rådande samhällsnormer (Ambjörnsson, 2004). 

Lindstrand (2006) diskuterar att både den sociala och den personliga identiteten 

formas i det att man jämför sig med andra människor och olika grupper. Han menar 

att det är en social kultur vi lever i och där skapas normer, faktiska handlingar och 

relationer till andra människor – vilket både handlar om hur vi uppfattas av andra och 

vem eller vilka bilder vi identifierar oss med. Vi får dock inte glömma bort att 

Lindstrand studerat hur unga människor resonerar och påverkas då de skapar film och 

inte endast då de är publik, vilket gör att vi måste vara försiktiga då vi använder oss 

av hans resultat i vår studie. 

    Rönnberg (1996) menar att vi skapar oss själva utifrån det resultat vi får då vi 

prövar det vi sett; i hemmet, på gatan eller på TV– mot verkligheten som antingen 

speglas eller väcker en reaktion. Detta reflekteras sedan hos oss själva och adderas till 

sist i vårt lager av normer. Hon anser att TV tittandet kan betraktas som att vi 

värderar, inte bara huruvida det vi ser är sant eller falskt, utan även om det är rätt eller 

fel. Detta sker hela tiden i en omvärdering till hur det skulle vara om det hänt i 

verkligheten för att vi slutligen ska kunna bestämma om det är något vi vill ta till oss 

eller avvisa. Ambjörnsson (2004) menar att det hos de unga finns en inneboende bild 
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av vad som uppfattas normalt och är beroende av vilken grupp man tillhör. Den 

normalitets bild man har inom olika grupper befästs genom attribut så som hår, kläder 

och attityder. Motsatsen till normal är att vara avvikande, vilket Ambjörnsson syftar 

till. Att inte falla in i gruppen. I grupper som har anspelning på könsroller finns det 

könsbundna förutsättningar med tillhörande attribut. Författaren som försökt se hur 

socialt kön skapas bland gymnasieelever är därför mest användbar i socialt köns 

resonemang med förbehåll, på grund av att det hon skriver om handlar om äldre barn. 

Rönnberg har istället undersökt yngre barn och hur de anammar idéer från TV och 

applicerar i den egna leken. Detta kräver ett kritiskt förhållningssätt till båda 

studierna. Då Rönnberg undersöker yngre barn och Ambjörnsson äldre och inte är 

helt kongruent med vårt forskningsområde, måste det betraktas med en viss 

försiktighet. 

 

Från påverkan till beteende hur kan man se på det? 

Rivadeneyra och Lebo (2008) har gjort en enkätundersökning på niondeklasser i 

USA. Deras resultat innebär att TV-tittande påverkar inte bara den individuella synen 

på ”dating” utan även det egna beteendet i ”dating - situationer”. Av betydelse för syn 

och sedermera även beteendet är vilken typ av program man har för vana att titta på. 

Orsaken till att unga lär sig från TV-tittandet, menar forskarna, är det för övrigt klena 

utbudet av information i denna typ av situationer. Olikheter bör framhållas mellan 

Rivadeneyra och Lebo: s förhållningssätt till det utlärda via TV-tittande i en 

jämförelse med Rönnberg. Rönnberg (1996) menar att TV-tittande kan fungera som 

en tyst dialog mellan exempelvis föräldrar och barn och därmed beröra ämnen i det 

begynnande vuxenlivet som annars kan vara mer svårhanterliga att närma sig. De är 

eniga om att TV-tittande för de unga kan fungera som en informationskanal kring stil, 

mode och sätt att vara på. Rönnberg menar dock att vi först identifierar det som vi 

som mottagare inte vill vara och att TV-tittande på så vis fungerar som ett rättesnöre, 

eller moralföreläsning. Skurken eller den onde kan på så vis ses som en anti – modell 

och vi som mottagare kan ta avstånd från det overkliga, amerikaniserade. 

Ambjörnsson (2004) lyfter fram att TV-program kan användas för att skapa debatt 

genom att göra program som bygger på diskussion kring socialt kön, med syfte att 

bredda - men hävdar att mycket medialt intryck på unga har ett annat syfte då det 

beskriver ett skönhetsideal som kan komma att innebära höga förväntningar. 
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Ambjörnsson kallar dessa ideal och förväntningar för ”det öppna samtalet” och menar 

att tjejer ska hantera både kraven och förväntningarna samtidigt som de ska klara av 

att samtala öppet om kroppen.     

         

Källkritik 

Som ni kan se i vårt val av tidigare forskning har materialet som vi använt oss av 

skilda syften och ingen är helt överensstämmande med vad vi ämnar undersöka. En 

del fokuserar på barn och unga medan andra behandlar genusskapandet eller 

mediepåverkan. Kring de internationella artiklarna är det ingen som är helt 

överensstämmande med vårt syfte och metoden är ofta kvantitativ, vilket förvisso är 

bra då det kompletterar det djup vi valt att ha i vår uppsats. Att undersökningarna är 

gjorda i andra länder innebär också att vi inte bör applicera rakt av.     

 

      Teori  

Nu har vi presenterat tidigare forskning och i den uppmärksammat ett varierat utbud 

av teorier. En del forskning har inspirerat oss i vårt val av teorier medan andras val 

inte kan ses som överensstämmande med vår ansats i denna uppsats. I vårt val av 

teorier att fördjupa oss i ligger även en möjlighet att begränsa oss. Vårt val motiverar 

vi med hänvisning till vår ansats vilket innebär att vi undersöker unga och socialt kön, 

unga och identitet samt unga och TV-tittande (filmer).     

 

Teorier, kring skapande av socialt kön  

Vårt resonemang kring teorier har varit att de är ett sätt att se på vår egen empiri och 

inte en utgångspunkt för vår framställan. Kring teorier om hur vi människor skapar 

socialt kön finns ett stort urval men som har skilda ansatser. Det kan göras en grov 

uppdelning mellan utgångspunkter, dels de som anser att människan skapar sin sociala 

könsroll utifrån sitt agerande med andra och dels de som hävdar att människans 

agerande kommer ur den sociala könsrollen (Ambjörnsson, 2006). Vi har ingen fast 

ståndpunkt i dessa två sätt att se på hur kön skapas, då vi anser att det mest påminner 

om en diskussion om huruvida ägget eller hönan kom först. Däremot har vi ett intresse i 

att se vad som uppfattas som feminint och maskulint och vad den synen har för 

samband med normerna i samhället. Vanliga referenser är Skeggs och Butler. Skeggs 

(1997) har undersökt hur kvinnor som läser till sjuksköterska förhåller sig till klass, 
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kön, kultur, sexualitet etc. menar att empirin kan användas för att se på hur kvinnor 

lever och skapas i sociala och kulturella sammanhang. Skeggs menar att vad som avses 

vara feminint är beroende på den klass i samhället man tillhör och att målet är att vara 

respektabel, där femininitet i olika former är en enorm påverkansfaktor, samtidigt som 

femininitet det är en grundfaktor. Skeggs citerar De Beauvoirs som menar att ”kvinna 

är inget man föds till, utan något man blir” vilket visar att hon anser att könet är socialt 

skapat och föränderligt (1997:253). Vi har valt denna teoretiker då Skeggs lyfter fram 

genus i förhållande till klass och menar att medelklassen har en tryggare position och 

föregår som mall.      

           Även Butler (2004) har en diskussionsutgångspunkt ur att genus eller socialt kön 

görs men med infallsvinkeln att användandet av socialt kön är beskrivande och att 

människan trillar in i boxar en uppfattning som hon uppmärksamma läsaren på 

förändringsmöjligheten, vad som påverkar mig måste ju jag kunna påverka också. 

Butler menar att könsroll inte är vad någon har eller är men att det finns normativa 

föreställningar på vad som är feminint och maskulint. Butler har en problematiserande 

inställning till diskussionerna kring könsbundna förväntningar och knyter starka 

samband mellan könsroller och sexualitet (Butler, 2004). Butler har vi valt eftersom 

hon problematiserar och kan ställas som en konstrast till Skeggs. Skillnaden gör det 

intressant eftersom Skeggs undersöker kvinnor utifrån deras syn på förutsättningar och 

Butler ifrågasätter om inte begreppen i sig själva bidrar till könsbundna förväntningar.   

 

Massmedial teori – skapandet av Självet 

Anthony Giddens var den förste vi kom i kontakt med, då vi sökte efter en teori som 

berörde det moderna samhället och massmedias framväxt och omfattning. Giddens 

(2002), beskriver och förklarar förhållandet och sambandet mellan moderniteten och 

människornas identitet. Med modernitet syftar han till den industrialiserade världen, där 

han främst talar om de sociala relationerna som finns i en värld där de elektroniska 

medierna är en medelpunkt. Giddens anser att självet är aktivt deltagande och inte 

passivt inför den yttre påverkan som finns och därmed frambringar sin egen 

självidentitet. För att kunna möta utmaningarna av nya omständigheter och tillstånd i 

den sociala världen krävs det att människan är delaktig i en reflektiv process, där denne 

orienterar sig runt risker och möjligheter som den moderna världen innehåller. Giddens 

beskriver hur identiteten hela tiden strävar efter att bli mer reflexiv – ett projekt som går 
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ut på att försöka hålla fast vid den sammanbundna, men ändå ständigt reviderade 

biografin, i en omvärld som är full av valmöjligheter. Reflexiviteten är till för att stötta 

människan i processen av positiv social förändring, men då valmöjligheterna, genom 

bland annat medierna, blir alltför många, blir även valen svårare att göra – vilket skapar 

ångest hos människan. Slutligen menar Giddens att det i moderniteten inte bara är så att 

medierna bär spår av verkligheten, utan också att verkligheten formas av medierna. Han 

är dock noga med att påpeka att man inte ska dra slutsatsen att medierna skapar en 

självständig ”hyperrealitet” där bilden står för hela sanningen (Giddens, 1991).   

 

Redovisning av resultat 

Med tidigare forskning och teorier till hands kommer vi nu att redovisa vår empiri. Ni 

kommer först att få ta del av vår filmrecension som följs av vår filmanalys - både en 

generell och djupare analys av utvalda scener. Denna är gjord utifrån vår syn på filmen 

och därefter presenteras intervjumaterialet och tjejernas syn på denna.  

  

Vår filmrecension av “High School Musical” 

Troy och Gabriella möts för första gången då de båda tvingas upp på en karaoke scen 

på hotellet där de är på semester med sina familjer. Av en händelse hamnar sedan 

Gabriella på samma skola som Troy, då hennes mor förflyttas i sitt arbete. I skolan 

tillhör de två olika världar – Troy är skolans stjärna i basketlaget, där hans egen far är 

coach, medan Gabriella är skolans plugghäst, en kvinnlig Einstein. Gabriella försöker 

dölja sin intelligens lika mycket som Troy kämpar för att hemlighålla sitt intresse för 

sång. Då de båda provsjunger för huvudrollerna i skolans höstmusikal, sätter de hela 

skolans klassindelning på prov. Både plugghästarna och basketlaget visar stort 

misstycke och är beredda att göra allt för att stoppa vansinnet och får draghjälp av 

utomstående personer som har ett egenintresse av att det omaka paret inte deltar. 

Normer och regler tumlas om och blir aldrig de samma igen. Handlingen kretsar kring 

hur det är att vara en människa och kanske samtidigt önska att man vore en annan och 

hur viktigt det är att passa in i någon grupp. Men den visar också att allting är möjligt 

och att vänskap är till för att kunna flyttas över gränserna.   
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Vår analys av hela filmen  

I vår filmanlys kommer vi inte att skriva om socialt kön. Då film endast skildrar 

könsroller är det mer naturligt att diskutera kring detta. Det är sedan i våra (alla 

människors) individuella resonemang som socialt kön skapas.  

    Robinson et al. (2007) skriver om medias framfart i vårt samhälle och menar att TV 

fungerar som sagoberättare i våra nutida liv och att Disney har en överlägsenhet i att 

presentera sagor för barn. Vi ser att denna Disney produktion med en handling likt de 

klassiska folksagorna men visas här som spelfilm i modern tappning. Javanbakht 

(2005) menar att karaktärer som är relativt enkla arketyper, och stereotyper, används 

för att snabbt kännas igen av tittaren och väcka en mental modell och skapa en djupare 

förståelse för karaktären tidigt i filmen. Givetvis har filmen både hjälte och skurk, i 

likhet med sagornas stereotypa framställning av arketyperna. Robinson et al (2007) 

menar att Disney använder sig av stereotypa föreställningar i sina filmer. Då föräldrar 

och andra äldre personer ofta introducerar Disneyproduktioner till barnen gör att det är 

lättare för barnen att ta emot filmerna.  

         Kring karaktärerna refererar Fiske till Propp som har undersökt ryska sagor och 

funnit att det nästan alltid finns flera återkommande karaktärer i sagor. Det finns 

hjälten, prinsen, prinsessan, skurken, hjälparen, de som bistår etc. och i filmer med 

narrativ struktur är det viktigare vad karaktärerna gör än vad de är för fortlöpandet i 

handlingen (Fiske, 1994).      

          John Fiske menar att det i den narrativa strukturen i en del filmer kan finnas flera 

paralleller med folksagan. Sagans struktur inleds med en förberedelse och vi tänker på 

nyårsfesten som visar Troy och Gabriellas begynnande förälskelse och färdigheter i 

sång. Fiske menar att detta sedan efterföljs av en komplikation och vi kan se som att 

Troy och Gabriella skiljs åt utan att veta var den andre ska. Sedan menar Fiske att 

förändringsfasen kommer, där vi kan se att Troy och Gabriella förändras från att vara 

basket- kille och pluggis till musikalsångare. Sedan utspelas en kamp som vi återfinner 

i Troys och Gabriellas brottande i vem de vill vara och som försvåras av skurkens, 

Sharpeys, inblandning. I återkomsten, som Fiske benämner den, klarar hjälten (Troy) 

och hjältinnan (Gabriella) att bemästra den svåra uppgiften och vi kan se liknelser i hur 

vännerna och Gabriella löser det faktum att musikalen är förlagd då de har andra 

kamper att utkämpa. Sista delen av berättelsen menar Fiske handlar om hyllning. 

Folkets respekt som hjälten återfår och skurken får sitt straff samt att hjälten får sin 
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kära. Vi ser en tydlig narrativ struktur i High School Musical som fulländas i och med 

hyllningen och den återvunna respekten som både Troy och Gabriella får i och med att 

de kommer i tid till duellen och vinner. Samtidigt som hela skolan hyllar dem för deras 

färdigheter straffas skurken och vi kan se att Sharpey blir utan huvudroll (Fiske, 1994: 

135-136). Generellt är vår upplevelse av filmen att det finns flera paralleller till tidigare 

Disneyproduktioner så som Askungen, Snövit etc.                  

            Andersson och Hedling beskriver begreppet ”High concept –film” med att 

filmen har inslag av spektaktuläritet, attraktiva skådespelare/skådespelerskor, exotiska 

miljöer, spänning och dramatik som ligger till grund för att filmen ska ha potential att 

bli framgångsrik, den korta, platta, handlingen till trots. Det finns i genren ofta en 

spänning kring kärleks och vänskapsrelationer samt en familjebevarande inställning 

men med vissa gråzoner av valfrihet som exempelvis att övervinna grupptryck och ta 

fram sitt mod. Musiken som har stor genomslagskraft i såväl filmen som marknaden är 

stundtals det som för storyn vidare. Andersson och Hedling menar att val av musik är 

väsentligt för filmens upplevelse och lyfter musikens avgörande interaktion i filmer så 

som Titanic för att statuera ett exempel (Andersson och Hedling, 2005).    

               Disney har som tradition att handlingarna i filmer hanterar familjecentrerade 

ämnen. Det kulturarv som Disney kan anses vara är ett sätt att överföra attityder och 

värderingar som förmedlas i filmerna över generationer och därmed kan sägas vara en 

del av det Amerikanska kulturvärden (Robinson, Callister, Magoffin och Moore, 2007). 

Vår upplevelse är att High School Musical har en traditionell familjebevarande 

inställning. Vi ser filmen som en hyllning till det Amerikanska skolsystemet, 

medborgarnas frihet att välja och varje enskilds individs möjlighet att nå sina drömmar. 

Förutsättningarna presenteras vara genom hårt arbete för att uppnå den önskvärda 

status, som vi återfinns i flera Disneyfilmer. 

              Karaktärerna är stereotypa och platta men som vid enstaka tillfälle ifrågasätter 

flera av de normer som kan tänkas finnas, finns enligt filmen, i en Amerikansk 

högskolemiljö. Popularitet kan fås om man följer givna normer och könsroller. Filmen 

använder sig av ett traditionellt könsmönster men bryter av detta då den visar 

valfrihetens makt i USA. Filmen kan upplevas som både bevarande av ett traditionellt 

könsmönster men popularitet kan innebära att normer är okej att bryta.    
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      Karaktärer i ”High School Musical” 

Gabriella: En tjej som är intresserad av böcker framför nöje. Hon är tafatt i nya 

omgivningar och känner oro inför nya utmaningar. Om de inte berör hennes intellekt. 

Hon har en passion, sången, men känner rädsla för åskådarnas blickar vilket innebär att 

hon inte vågar. Gabriella kan bara gå på scen om Troy är där för att rädda henne. 

Gabriella är godheten själv, precis som vi känner Askungen eller Snövit. Det visas 

genom att hon lyder sin mamma och aldrig sviker sina vänner. Hon har en rak 

kommunikation med sina vänner och hennes enda hemlighet är hennes smarthet. Hon 

kan betraktas som hjältinna då hon har den kunskap som behövs för att lösa den svåra 

uppgiften.  

 

Troy: Sportfantasten som alla dyrkar omåttligt populär. När han sjunger tillsammans 

med Gabriella förvånas han över sina reaktioner inför sången och de känslor som 

Gabriella väcker. Troy hanterar sina motstridiga känslor genom hela filmen och på det 

viset visar han även svaghet. Troy räddas i flera svåra stunder av tvivel på vem han är 

och vad han vill av den mer identitetssäkra Gabriella. Troys inre kamp känns igen från 

Odjuret, som förtvivlat försöker att dölja sina mjukare sidor. Troy kan också betraktas 

som hjälten i filmen då han kan ses som den som skyddar Gabriella mot skurken.   

 

Sharpey: Skurken i filmen, väldigt vacker men kallas för isprinsessan. Hon har en 

relativ stor roll i vilken hon styr och ställer på skolan för att få så mycket som möjligt 

av sitt ego tillfredsställt. Det mest korrekta ordet för att beskriva henne är bitch och det 

finns likheter med de elaka styvsystrarna då även hon reser i par med sin bror. 

Åskådarna får aldrig se Sharpeys känsligare sidor eller någon förklaring till hennes 

beteende vilket innebär att det upplevs som okej att inte gilla henne.   

  

Ryan: Har ett brinnande intressen för musik och drama. Speglingen av socialt kön i 

hans roll är odefinierbar, han ger inte bilden av att vara en stereotyp ”riktig man” 

genom att han hunsas av sin syster samtidigt upplevs han inte som feminin. Ryan är den 

i slutet som inte får en date med någon vilket också förstärker hans A-sexualitet. Han 

kan ses som givare till Sharpey, utan någon egen egentlig roll.    

 

Pianisten, Kelsey: Denna tjej är kortväxt vilket bekräftar hennes litenhet. I möte med 

bland annat henne visar Troy en mjukare sida. Hjälparen skulle vara den roll som 
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stämmer bäst överens med henne då hon hjälper Troy och Gabriella men får bara lite 

tillbaka.        

          

Taylor: Blir snabbt Gabriellas vän. Medlem i IQ-klubben. Ett gäng som borde vara 

oansenligt och stå upp för varandra i alla lägen men så är inte fallet. Hellre rädda 

klubben än den enskildas (Gabriellas) lycka. Trots att denna grupp tillsammans med 

sportgänget utför illgärningar kommer de undan skurkbilden genom sin uppriktiga 

ursäkt och ett nytt samarbete för att hjälpa huvudpersonerna i sitt andra intresse.   

 

Chad: Troys bäste vän som även han är med i Basketlaget. Ett gäng som talar om att 

vara ett lag, om att hålla varandra om ryggen och erbjuda varandra skydd bryter mot 

detta och agerar mot Troys sjungande då de upplever det som ett hot mot hans basket 

förmåga. Laget hjälper till att förstöra för Troy och Gabriella men kommer undan 

skurkbilden genom att arbeta lika hårt för återupprätta som att undergräva musiken i 

Troys liv.  

 

Läraren Miss Darbus, en äldre dam, som sitter som enväldig jury i uttagningen visar vid 

uppropet av det enda sökande paret till huvudrollen ett tydligt favoriserande av Sharpey 

och Ryan och kroppsspråket skulle kunna liknas vid ordspråket –putsa sina fjädrar.  

.    

     Analys av scen 1 ”uttagningen” 

Scenen utspelar sig i skolans Aula, där det är musikaluttagningen. Troy står och 

gömmer sig bakom en städvagn när Gabriella smyger sig på honom och Troy hoppar 

till. Gabriella är rak och lättsam medan Troy stakar sig och upplevs som mer osäker. I 

deras samtal har båda karaktärerna ungefär lika mycket tid och plats men Troy är den 

som har övervägande ögonkontakt med publiken och Gabriella filmas mer bakifrån. 

Parallellt med att paret gömmer sig igen, presenterar fröken Darbus, det enda sökande 

paret till huvudrollen i musikalen. Hon gör det på ett mycket insmickrande vis och 

Sharpey klappar på sig själv vilket upplevs som att hon frotterar sig i det smicker 

fröken ger henne medan Ryan istället söker sin blick på syster. Gabriella och Troy 

sätter sig på stolarna längst bak i Aulan. På scen avfärdar Ryan pianisten Kelsey´s 

tjänster genom att berätta att de låtit arrangera om låten.          

 



24 
 

Könsroller och karaktärer 

Både Troy och Gabriella upplevs att vara goda människor och visar bara goda sidor. 

Gabriella är den starkaste av henne och Troy, inledningsvis. Hon visar det genom att 

lättsamt göra entré i Aulan medan Troy har en gömmande framställning. Detta ser vi då 

han har händerna i fickan och liksom tröstande vaggar sig själv i samtalet de emellan. 

Gabriella är den som först tar sittplats för att titta på dem som är deltar i uttagningen. 

Hon vågar sig till och med på att utmana den vision, som är allmängiltig på skolan med 

Troy regent genom ett ifrågasättande av hans tuffhet. Hon frågar om han är rädd för 

Miss Darbus. Gabriella framställs som svagare då hon anammar Troys inställning och 

gömmer sig bakom moppen. Hon verkar inte stark i sin person utan mer Troy till lags 

då hon inte bara accepterar utan även anammar hans sätt att vara för att stärka honom. 

Gabriella kan upplevas vara ledande då man i den sekvens där de sätter sig ner i 

stolarna ser att hon går först och på så vis leder Troy. Det kan även upplevas som att 

hon bara leder på Troys premisser och underförstått kan man utläsa att det inte skulle 

vara möjligt att sätta sig i stolarna längre fram. Gabriella får tillåtelse att leda så länge 

hennes ledarskap stämmer överens med Troys önskningar.     

              Sharpey och Ryan har en tydlig maktställning där systern är överordnad vilket 

bryter mot den traditionella könsordningen. Vid tillfället för smicker frotterar Sharpey 

sig själv medan Ryan även tittar på syster med blickar som bekräftar hennes syn. Även 

om det vore naturligare att Ryan går först ner på scen, eftersom han är närmast 

utgången och påbörjar promenaden, backar han undan. För att markera Ryans 

övertramp klappar Sharpey honom på bröstet. Han himlar med ögonen vilket kan 

upplevas som en mindre protest men som samtidigt innebär att man förstår honom, 

hans värld och hans svårigheter. Sharpey kroppsspråk vittnar om att hon är överlägset 

bäst. Hon visar bara sina mindre generösa sidor och inte några positiva. Detta 

förtydligas genom att hon knäpper med fingrarna och någon i kulisserna drar för 

draperiet. Men att hon är rätt häftig ändå, oförklarligt nog. Sharpey har makten, över 

alla, är ett tydligt budskap.  

 

Analys av scen 2 ”matsalen och status quo” 

Sharpey står uppe i matsalen och skriker att alla ska vara tysta. Samtidigt gör Gabriella 

och Taylor entré. Gabriella tror första att alla tittar på Taylor men när vännen säger att 

det är henne de tittar på, ser man hennes rädsla för att bli sedd. Hon blir nervös och 
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rädd med flackande blick, böjd kutande rygg och undvikande av kontakt. Samtidigt 

filmas scenen ut och Gabriella rör sig i bakgrunden medan fokus ligger på den 

musikalscen som visas där man uppmanas att göra det man alltid gjort –”stick too the 

status quo”. Vännen som tidigare varit bredvid henne är nu inte synlig längre, när hon 

tar sig fram i massorna av skolkamrater. Gabriella ensam och sårbar precis som när 

Askungen blev snuvad på balklänningen. Detta övergår till närbild på Sharpey som 

fokuserar blicken nedåt matsalen, spanar på ett byte likt ett rovdjur samtidigt som hon 

kattlikt beger sig mot bytet (Gabriella). Under tiden visas elevgrupperna som avslöjar 

sina hemliga talanger och intressen. Dessa betraktas som normbrytande och kritiseras 

hårt av vännerna. Gabriella halkar och hennes mat flyger iväg för att landa på Sharpey’ 

s barm. Hennes illvrål stannar all sång och Gabriella har en ursäktande kroppshållning 

då hon försöker hjälpa Sharpey. Kameravinklingen gör så att Gabriella ser mindre ut än 

Sharpey. Troy och Chad kommer in i matsalen men Troy hålls tillbaka så att han inte 

lägger sig tjejernas uppgörelse. Troy lyder Chad men går ifrån honom. Fröken Darbus 

frågar vad som händer. Sharpey tar kommandot och ger svar som innebär en komplott 

av Troy och Gabriella mot fröken, för att förstöra musikalen. Fröken tar Sharpey´ s sida 

vilket visas genom hennes gapande mun, virrande på huvudet och anklagande blick. 

Darbus framstår som orättvis och likheter finns till den elaka styvmodern i Askungen. 

Sharpey fortsätter manipulera fröken genom att ge henne beröm för hennes arbete och 

lämnar scenen med gråten i halsen och säger att det inte känns rättvist att det ska vara 

på det sättet. Sharpey´ s blick ligger ut mot vad man antar är Gabriella. Kvar står Ryan.  

          Troy och Chad hamnar i fokus. Troy visar ryggpartiet inledningsvis för att sedan 

visa mer ansiktsuttryck. Centralt för samtalet är Zeke som bakar. Troy blir tillrättavisad 

av Chad då han visar en öppenhet och ett intresse till Zeke´ s bakning. Chad tystar de 

båda med att säga håll käften. Troy är eftertänksam. Chad går efter och uttrycker sin 

oro för laget med anledning av sjungandet. Troys gränsöverskridande handling innebär 

att fler personer bryter gränser. För att bevisa detta pekar Chad på skater gänget och 

säger att de minglar och vid ögonkontakt säger gruppen –YO. Brian argumenterar detta 

med slutspelet i basketen vilket han ställer mot musikalen.     

 

Könsroller och karaktärer 

I denna scen är det 50 personer som är involverade. De är uppdelade i grupper som 

baseras på intressen såsom skateboard, studiegrupper, basketgänget etc. Då grupperna 

visas genom attribut som upplevs överdrivet skulle kunna innebära att det finns mindre 
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verklighetsförankring men är ändå gjorda på ett sätt som upplevs autentiskt om än 

tillspetsat. Bland grupperna, som sjunger, finns en tydlig traditionell framställan utifrån 

förväntningar på kläder och beteende. Tjejerna har långt hår, figursydda kläder medan 

killarna har mer manlig framtoning med slips, hängslen och skjortor. Det gäng som har 

mest könsrollsneutrala attribut är skateboardgänget där alla har skate-sko, byxor och 

mössor.      

           Gabriella uttrycker svaghet och maktlöshet men upplevs ändå som en person 

som man skulle vilja vara genom sin ödmjukhet, förlåtande hållning. Bristen på styrka 

och självsäkerhet gör att man som tittare vill att någon (helst prinsen) ska komma till 

hennes undsättning. Sharpey visar endast sin bitchiga sida med överlägsenhet som 

förstärks med kameravinklingar. Hennes snabbhet att ta kommandot, när fröken 

kommer, förstärker hennes roll som makthavare Då Darbus tar hennes parti förtrycker 

hon inte bara Gabriella utan även basketlaget. Sharpey´ s makt blir tydlig då hon gör 

sorti som en ”drama- Queen” med spelad gråt i halsen. Ryan’ s neutralitet upplevs som 

positivt då det visar att han inte är helt förslavad av sin syster. Han har ingen makt i 

rummet men heller inget intresse av att vara överordnad. Troy verkar oförstående i 

scenen vilket inte bidrar till ett gillande från mottagaren. Chad verkar som en 

katalysator till exponeringen av hans negativa sida men som kameravinkling dämpar 

genom att Troy visar en mjukare sida. Då Troy inte använder sin position till att 

bibehålla gruppering och normer tar Brian över och demonstrerar detta verbalt Det 

faktum att Chad inte utmanar Troy´ s maktposition i denna utsatta situation innebär att 

man upplever honom som en lojal vän även om han klandrar Troy för normbrotten I 

slutet av scenen förvrider Chad det något när han ber dom ”hålla käften” och dominerar 

genom att ställa ultimatum.       

 

Analys av scen 3 ”Troys hemliga ställe” 

Scenen utspelar sig på en stor balkong med vacker utsikt. Den är fylld av exotiska 

växter och blommor i krukor och arrangemang. Det blåser, men är fint väder. Denna 

scen innehåller enbart Troy och Gabriella, som också är huvudrollsinnehavarna i 

filmen. Troy är först på plats, står stolt och väntar på Gabriella som kommer springande 

till honom. Troy upplevs som förväntansfull inför Gabriellas reaktion inför balkongen 

och verkar nästan lite stolt. Gabriella är sprudlande och entusiastisk och intygar honom 

om att stället är fantastiskt. Trots försöket att verka munter, hör man snart att detta är en 
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tillflyktsort, som inte vännerna i laget känner till. Han tittar inte på Gabriella, men inte 

heller ut på sin publik, utan flackar med blicken. Gabriella försöker muntra upp honom 

och säger med beundran i rösten att alla på skolan vill vara hans vän – att han regerar. 

Detta gör honom lite bitter i rösten och trots skrattet menar han på att allt handlar om 

huruvida laget vinner eller ej. Att han skulle vilja vara en vanlig kille som är någon 

även utan basketen. Han talar mestadels rakt ut i luften, medan Gabriella hela tiden 

tittar på honom. Hon lugnar honom återigen, visar på en annan sida hon sett hos 

honom. Att det är en fin sida. Hon talar hela tiden lugnt och mjukt. Hans ton är bitter 

och frustrerad. Gabriella skiftar sedan till att bli lite mer entusiastisk, då hon drar 

paralleller till sin egen identitets problematik – att hon aldrig sågs som mer än 

mattemiffot i de skolor hon tidigare gått och att det var först då de sjöng tillsammans 

som hon kände sig som en helt vanlig tjej. Troy har fått henne att kunna vara sig själv.     

Troy är skolans populäraste kille, med höga förväntningar på sin person, som 

basketlagets kapten. Han är hjälten som ska föra sitt lag basketlag till segern och 

därmed höja skolans goda rykte till skyarna. Han representerar i högsta grad de normer 

och klassindelningar som finns i skolans värld. Endast i smyg kan han vara den han 

verkligen vill vara och vågar då erkänna att förväntningarna känns tunga. Han 

representerar också att lycka inte automatiskt kommer med popularitet Gabriella är 

skolans smartaste tjej, men även hon har ett behov av att bara vara en helt vanlig tjej 

som kan få vara precis vem hon vill och då hon är tillsammans med Troy, kan hon få 

vara bara en tjej – som tillåts glömma bort att hon egentligen är ett mattemiffo. Hon 

representerar i denna scen, det sunda förnuftet, trösten och hoppet, då hon lugnar Troys 

oro och bitterhet, med logiska resonemang och paralleller. Då Gabriella börjar tala om 

dagis och dra paralleller till den situation de befinner sig i just nu, skapar hon en intim 

cirkel och en intensiv gemenskap. Då samtalet är känsligt för Troy, upplever han det 

lättare att titta rakt ut i luften.  

 

Könsroller och karaktärer 

Troy är den som bett Gabriella att komma till hans hemliga ställe och är således den 

som tagit initiativet till att mötas och var. När Gabriella kommer upp på balkongen är 

hon entusiastisk och glad som en liten flicka, medan Troy håller sig passiv. Bilden visar 

också hur han står och ser ner på henne då hon kommer upp från trappan. Då de båda 

står vid räcket och diskussionen kommer in på känsligare bitar, är det Gabriella som 

styr samtalet framåt med sina frågor. Hon ställer raka frågor som ibland är ett påstående 
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snarare än en fråga. Han följer sedan efter henne dit hon valt att gå. Hon styr då inte 

bara samtalet utan även var samtalet äger rum. Förutom i inledningen då kameran 

filmar Gabriella uppifrån då hon kommer i trappan, har de båda lika stor plats i bilden 

och den växlar mellan att visa de bådas ansiktsuttryck. Vändningen kommer då 

Gabriella går och sätter sig på bänken, då bilden dröjer kvar på Troy så att Gabriella 

hamnar i bakgrunden av honom. Maktförhållandet utjämnas något under samtalets gång 

för att sedan svänga över till Troy, då Gabriella frågar om han vill gå på ”the call 

backs”. Han dröjer då med sitt svar en aning och har där möjligheten att göra ett val 

som kommer att påverka dem båda. Hon tackar honom för att han visade henne sitt 

gömställe och återgår då till att det var han som bestämde att de skulle mötas och var. 

När klockorna ringer in från rasten, har maktförhållandet helt svängt om, då Troy tar 

Gabriellas hand och springer iväg. Han inleder och avslutar scenen, trots att Gabriella 

har styr vad som händer där emellan.  

 

Analys av scen 4 ”Sveket av vännerna”   

Troy och Gabriellas vänner är fast beslutna att hindra dem från att delta i den sista 

uttagningen, då de tror att det påverkar matchen respektive matte tävlingen negativt. 

Troy och Gabriella har tagit ett alltför stort steg utanför vad som är okej, vilket får de 

udda gruppernas anhängare att samarbeta.  

Denna scen innehåller två parallella scener, där Troy möter basketlaget i 

omklädningsrummet, samtidigt som Gabriella möter matte - laget i kemisalen. I 

båda scenerna står de ensamma mot gruppen och utsätts för ett grupptryck. När 

Troy kommer in i omklädningsrummet har laget förberett ett bord fyllt med pokaler, 

priser och foton på framgångsrika wildcats. Större delen av laget står bakom bordet, 

Chad står framför bordet och möter upp Troy. Troy tvekar då han går in i rummet. 

Där finns inget utrymme för en konversation – detta är ren information till Troy. 

Troy kommer inte in i konversationen förrän halva scenen gått. Då börjar han med 

”come on..” vilket kan tolkas som en vädjan till sina kamrater. Då tar Chad till orda 

igen och tar till det starkaste vapnet de har, Troys skuldkänslor gentemot sin pappa.        

Samtidigt sitter Gabriella vid en laptop i kemisalen. Hela matte - gänget närmar sig 

smygande, medan Taylor sätter ord på det som visas på skärmen. Det är Taylor som 

leder närmandet men de andra instämmer genom att nicka, bistå med att rulla ut 
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bilden mm. Hon vädjar till Gabriellas intelligens då hon pratar nedlåtande om 

idrottsmän och att de inte bidrar med något här i världen.  

       Den här scenen handlar i stor utsträckning om konsekvenser då man frångår 

normerna och reglerna alltför mycket, där kamraterna ”sätter ner foten” för att 

stoppa ett beteende som inte är okej. De accepterar inte normbrottet som sker och 

kan genom sin makt förhindra det. Den stora makten i den här scenen ligger hos 

Taylor, respektive Chad. Detta antagande baserar vi på att det är de som planerar 

och iscensätter planen, för att få Troy och Gabriella att dela på sig. För det ultimata 

övertaget över Troy, använder de sig av hans pappa och de skuldkänslor han känner 

inför att svika honom. I Gabriellas fall är den svaga punkten hennes förälskelse i 

Troy och hennes relation och tillit till honom.  

 

      Könsroller och karaktärer   

Trots att de representerar Troys och Gabriellas respektive vänner, representerar de 

också hela gruppen och normativiteten i skolans miljö. De står inte där som 

förespråkare för sina egna intressen utan för gruppens intressen. Man får se nya sidor 

hos Chad och Taylor. Nu handlar det inte längre om att vara vänner. Det handlar om att 

målet helgar medlen. De är dominanta, påträngande, självsäkra och rakt på. De visar 

också en mindre trevlig sida ur ett vänskapsperspektiv, då de är beredda att såra sina 

vänner för gruppens bästa – för skolans bästa. De tänker inte låta Troy och Gabriella 

avvika från det de är ämnade att göra – ägna sig åt basketen respektive matten. Under 

provokation får de Troy att säga att Gabriella och sången inte betyder något för honom 

och då Gabriella hör/ser detta svek på datorn, vrider hon sina ansiktsdrag och sänker 

ögonbrynen, tårar börjar rinna. Hon sitter sedan ensam kvar, sårad och ledsen, medan 

Troy följer med sitt lag ut på skolgården under hejarramsor. I denna scen finns många 

möjligheter att kunna identifiera sig med karaktärerna. Som medlem i en grupp, har 

säkert alla, någon gång känt av den makt och den samhörighet som ges i gruppen. Att 

man kan göra saker som man kanske inte vågat eller ens velat göra själv – men kan 

göra det skydd av gruppen. Alla skulle väl vilja vara Taylor eller Chad, som är ledarna 

för sina grupper. De är starka i scenen, de ställer ultimatum och de styr vad som händer. 

Att som Troy känna ett stort utanförskap och en ängslan att inte duga inför gruppen är 

ingen behaglig känsla, men den existerar. Att behöva förklara sig inför en grupp och 

bedyra att man fortfarande passar in har säkert många upplevt någon gång i sina liv. 
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Det Gabriella upplever i form av svek och stor besvikelse, krossade hjärtedrömmar 

kommer alla någon gång att få känna av, kanske mer än en gång.  

 

Tjejernas röster om filmen 

Presentation av intervjupersonerna 

Vi har träffat sex tjejer som är tolv år. Vi har valt att kalla dem; Fanny, Sara, Nina, 

Katte, Fia och Anna. De gav alla intryck av att det var roligt att delta, även om några 

var mer entusiastiska än andra.  

     

Könsroller  

Framställning av socialt kön 

Vi har frågat våra intervjupersoner kring ”tjejigt” och ”killigt”, hur karaktärerna är 

och hur de ser ut i filmen - vilka attribut tillskrivs det ena respektive det andra 

könet. Hur ser våra intervjupersoner på vad som är typiskt för tjejer och killar? För 

att skapa en tydligare redovisning presenterar vi tjejer och tjejigt och killar och 

killigt separerat.  

       

      Tjej- karaktärer 

Gabriella: Intervjupersonerna upplever Gabriella som snäll och söt vilket 

återkommer vid beskrivningar av henne. Flertalet säger att hon sjunger bra, någon 

menar att hon sjunger bäst. Få nämner att hon är smart men de som gör det 

återkommer till att beskriva henne som smart. Någon säger att Gabriella inte svarar 

på provocerande situationer. Fia tänker på Gabriella även utifrån popularitet och 

säger: ” ja hon är snäll och smart typ så hon kanske inte är så jättepopulär från 

början” Anna uttrycker: ”Jag tycker att hon är sån jättebra alltså, en snäll person 

som är jättebra på att sjunga. Hmm” och Fanny: ”För att hon sjunger helt bra” 

och fortsätter sedan med: ” Hon är mer en sån som inte bryr sig så mycket, alltså 

hon försöker inte vara kaxig tillbaka eller så”     

Sharpey: Enligt intervjupersonerna är Sharpey en snygg tjej med attityd, de 

upplever henne som taskig och att hon försöker förstöra för Gabriella samt att hon 

har en maktposition på skolan där hon styr och ställer.  Lotta säger: ” mmm hon är 

faktiskt snygg och så. Hon fixar sig jättemycket” Katte säger ” hon är snygg” 

medan Fanny säger: ” Hon är mer liksom m sån…tror att hon snyggast och alltså 
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hon var lite kaxig mot de andra”. Fia menar: ”ehmm ehm den kaxiga eller bitchiga 

kan man säga”.  Kring maktpositionen säger Katte: 

”Sharpey, för att hon skriker så blir alla ehh tysta för att ungefär alla ehh är rädda 

för henne och sånt”     

Taylor: Intervjupersonerna har inte så klart för sig vem hon är och för till exempel 

Fia pekar på vi på filmfodralet för att skapa en erinran. Andra vet däremot precis 

vem hon är och så här ser några beskrivningar av Taylor ut. Nina är en av dem som 

har tydliga åsikter: ”Taylor är lite sån… som en… sån lärarinna.” Anna säger: 

 ”Det är Gabriellas bästa vän som också är väldigt smart /…/ och Gabriella är med 

i deras klubb en mmm matteklubb kan man ju säga. Hon är väldigt smart, Taylor 

alltså. Också var hon med i deras lag, när dom vann tävlingen, i deras tävling då”  

 

Beskrivningar av vad intervjupersonerna tillskriver att vara ”tjejig” 

Kring ”tjejigt” beskriver alla intervjupersonerna att Sharpey är den som är tjejigast. 

De säger att detta beror på att hon är mån om sitt utseende, val av kläder och termen 

”glitter och glamour” återkommer. ” Hon har bara rosa på sig. Och älskar allt rosa 

/…/ men hon är ju lite (full i skratt) mer överdriven och glitter och allt – glitter och 

glamour.” säger Anna. Medan Fia säger att; ”…för att hon ehh ja alltså hon är sån 

som klär upp sig varje dag typ och fixar sig i håret.”. Vid något tillfälle har även 

Gabriella varit aktuell i vem som är tjejigast diskussionen, men då de fått frågan om 

de är tjejiga på samma sätt har bland annat Lotta svarat så här: ”Nej, för att Sharpey 

hon är mer. Hon har alltid fina kläder, hon gör sig lite snygg, cool…alltså gör sig 

snyggare…hon fixar sig jättemycket och så.” 

   

Kill- karaktärer 

Troy: Vid beskrivningar av Troy centrerar våra intervjupersoner kring Troys 

förmåga inom basket, hans sångröst och hans popularitet bland de andra eleverna. 

Enstaka talar om att hans utseende. Nina: ”han är typ den som alla tjejer gillar 

och…så”. Anna säger:       

 

” Ehh, mmm en basketkille, eller han, han är nog, alla vill vara kompis med han 

och han är jätte, man kan säga att han nästan är känd över skolan /…/ han är 

ganska söt, snäll tycker jag”   
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Chad: Refereras av de intervjupersonerna som känner honom vid namn som Troys 

kompis och att han är duktig i basket och på att dansa. En säger att han är snyggast i 

filmen och att han tidigare var hennes idol. Lotta kommer väl ihåg Chad och 

beskriver honom så här: ”Han har sånt lockigt hår…han är rolig och så…och han 

är bra på basket och så och på att dansa också!” Katte säger: ”Chad är han 

kompisen till Troy” 

Ryan: Ryan beskrivs som Sharpeys bror och som hennes ständige följeslagare. De 

har svårt att urskilja honom från systern. Intervjupersonerna kommenterar hans 

utseende med humor i tonen och berättar att de inte tycker att han ser bra ut men att 

han är bra på att sjunga och dansa. Fanny säger: ”jag tycker att han där Ryan, eller 

vad han hette, jag tycker inte att han är särskilt snygg” Anna säger: ”han är också 

jättebra på att sjunga men jag tycker att han är lite (full av skratt) mesig också.” 

Katte: ”Jag tror att det är Sharpeys brorsa, lillebror” 

 

Beskrivningar av vad intervjupersonerna tillskriver att vara ”killig” 

Vid frågor om killigt resonerar de mer kring killarnas aktiviteter än kring deras 

utseende. Vem som är killigast varierar mellan Troy och Chad. Intervjupersonerna 

uppfattar killarna i filmen som kompetenta och de ser killarna göra praktiska saker 

som gör att intervjupersonerna bedömer killarnas killighet.  

 

”mm jag tror det är Chad, han är lite, han har lite andra kläder än vad de andra. 

Han han har lite annorlunda hår också, han har afrohår /…/ plus hans sätt att 

prata och så typ” säger Anna. 

 

Fia tycker att Chad är mest killig: ”För att ehh han spelar basket och ehh det känns 

så”  

Nina är mer inne på attityder och lyfter fram att killighet är att vara cool. Hon svarar 

först att killarna spelar basket hela dagen och säger om deras attityd: ”Dom är ju 

sådana What´s Up och sånt....” samtidigt visar Nina med gester hur en cool kille tar 

stor plats med yvigt kroppsspråk. Nina säger även att killarna inte är dåliga på 

någonting. Bara Fanny talar om killighet utifrån Troy och faktorn mod då hon 

säger: ”för att han vågar göra…alltså han vågar typ sjunga med en tjej”   
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Intervjupersonernas beskrivningar av könsroller och förväntningar på socialt 

kön 

Vi kan se att samtliga intervjupersoner i vår undersökning kunde urskilja vad de 

upplevde som tjejigt respektive killigt. Det samlade resultatet visar att de upplever 

traditionella och stereotypa könsroller i filmen som innefattar en syn på tjejer och 

killar som skilda väsen, separerade från varandra med vitt skilda förmågor. Ett sätt 

att se detta är intervjupersonernas användande av det motsatta könet som en motpol 

för att lyfta upp vad de anser vara tjejigt respektive killigt. Då vi diskuterar detta 

med Fia låter det så här när hon ska berätta att Sharpey är tjejigast:  

 

”Intervjuare – Varför är hon tjejigast? 

F – För att hon ehh ja alltså hon är sån som klär upp sig varje dag typ och fixar sig 

i håret.. 

Intervjuare – Är det tjejigt att klä upp sig? 

F – Ja jag tycker det. 

Intervjuare – Mm klär inte killar upp sig varje dag? 

F – Jo men inte så som vi ehh tycker att det är viktigt och inte med svett och 

sådär…” 

 

Anna pratar om att Sharpey klär sig i rosa och att det är tjejigt och då vi frågar om 

det är det rosa som gör att hon är tjejig, så svarar hon: ”Ja det tycker jag, det är ju 

inte så ofta killar går i, har rosa kläder på sig, med det kan man ju också ha..” 

      Vi kan också se att våra intervjupersoner kunde urskilja och acceptera 

stereotypa könsroller i filmen. Mest märktes detta då de diskuterade avvikelser ifrån 

den traditionella könsrollen. Ett tydligt exempel på detta är då Sharpey beskrivs 

som ”bitchig”, då hon hörs och syns, bestämmer över sin bror och tycker att hon är 

bäst på att sjunga. Två intervjupersoner uttrycker det som att Sharpey får ”damp”. 

När Katte pratar om scen två, påstår hon att Sharpey får ”damp” på Gabriella. Hon 

beskriver sedan vad hon menar med ordet: ”Jo hon är arg och sånt /…/ om man får 

damp så och börjar bråka med den, så börjar man skälla och sånt” Katte menar att 

det här inte är ett tjejigt beteende: ”Nä ehh hon är inte tjejig för ehh hon ehh är så 

som en kille, hon får damp på en gång!”   
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Även killarna blir uppmärksammade då de frångår de traditionella könsrollerna. Då 

en karaktär i filmen, Zeke (som är en medlem i basketlaget) avslöjar att han är 

intresserad av bakning – möter våra intervjupersoner detta med fniss eller skratt. 

Bara två kommenterar det verbalt, men samtliga visar en reaktion. ”För killar 

bakar inte, så mycket och sånt, dom tycker inte…/…/ det är inte killigt.” säger 

Katte, medan Fia menar att det är mer vanligt att tjejer bakar och att det när han 

som kille bakar upplevs som: ” Ja, eller ja sen är han ju en kille och då är de inte 

så coolt att baka”. Anna pratar istället om killars förväntningar på hur killar ska 

vara och säger så här om Troys musikintresse: ”Han är rädd för att killarna ska 

tycka att han är mesig när han är han…är han...är ju sån som pratar musik…och 

inte bara basket” 

 

 Då tjej och kille är tillsammans, som i filmen syftar på Troy och Gabriella, 

resonerar intervjupersonerna kring att det är relativt jämställt mellan dem. Fanny 

beskriver maktförhållandet dem emellan så här: ”Gabriella sätter sig först ner och 

sen går Troy efter…men sen drar ju Troy med Gabriella när klockan ringer…så det 

är nog lite både och.”  Nina pratar om samma händelse och menar då på att det är 

tydligt vem som bestämmer i början, då hon säger: ”Det var ju han Troy…för han 

kallade ju på henne”  men senare menar hon att de i samtalet är jämställda. Fia 

anser att Troy är den som bestämmer både plats och samtalsämne och säger om 

Gabriellas makt såhär: ”Jo, det ehh…men hon kan byta samtalsämne men gör det 

inte” och menar att Gabriella låter honom styra. Fia är ensam om att resonera kring 

likheter och skillnader mellan killar och tjejer i filmen och säger på frågor som 

handlar om likheter till sättet så här: ”ehhh ja ganska lika fast de gör olika saker 

fast lika i sättet ändå”.  

 

 En av våra diskussionsfrågor var hur tjejernas respektive killarnas personligheter 

ser ut i filmen. Vi frågade tjejerna vem Gabriella är och så här svarade Anna: ”mm, 

en snäll tjej som ehh Troy gillar och att ehh, ja hon är smart och har precis börjat 

på en ny skola” Katte beskriver henne istället så här: ” Hon är en tjej som också, 

som ehh, som ehh man kallar Troys flickvän. Hon är också kär i han mmm och så 

sjunger hon. Hon tycker om att läsa…”  
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Andra koncentrerar sig istället på det hon är bra på och säger som Nina belyser 

Gabriella ur hennes behov att anpassas till den nya miljön och säger: ”Hon är ju 

den nya tjejen i skolan och ja, hon vill ju matcha in”  

 

När vi frågar kring vem Troy är svarar intervjupersonerna kring hans färdigheter 

och hans popularitet och Nina säger: 

 

”Jag vet inte …han är typ en sån basketkille… typ alla gillar han och så…” Lotta 

säger: ”Ehhh… han är fin och så….bra /…/ han är bra på allting och så…han är 

bra på basket”.  

 

Anna menar att Sharpey är taskig mot Gabriella för att hon själv är kär i Troy. Vi 

frågar hur hon kan veta det då det helt undgått oss och Anna säger: ”… det var det 

jag sa innan Sharpey var lite sur på Gabriella för att hon gillar Troy. Där var den 

blicken. Som hon kollade på hon när hon kom in.”  

 

Analys könsroller 

När vi ställer frågan om vem som är tjejigast i filmen och varför, svarar samtliga att 

karaktären Sharpey, är den som är tjejigast. I likhet med Hirdmans (2001) studie, 

betraktas tjejerna i filmen utifrån smink och kläder och att det är viktigt att vinna 

killarnas uppmärksamhet Tjejernas motivering är att hon fixar sig och byter kläder i 

likhet med Ambjörnssons (2004) diskussion kring tjejigt. Rönnberg (1996) och 

Ambjörnsson har olika syn av det som visas på TV, eller i film, då det kan ses som 

information eller som förväntningar att infria om hur man ska vara som tjej. Våra 

intervjupersoner är fokuserade på de tjejiga attributen och diskuterar kring att det är 

tjejigt är att sminka sig och vårda sitt yttre vilket är förenligt med den bild som 

exempelvis Ambjörnsson (2004) beskriver. Det som är tjejigt stämmer överens med 

förväntningarna som kommer ur de traditionella könsrollerna. 

        I vår undersökning ser vi att en del av tjejerna tillskriver Gabriella status 

genom att de, vid beskrivningen av hennes karaktär, säger att Troy gillar henne som 

ett argument till varför hon uppfattas som god och tillskriver henne status. Skeggs 

(2001) förknippar status med ekonomi och rättfärdighet, vilket vi kan se att de unga 

uppmärksammar när de resonerar kring könsroller. Vi kan se paralleller till Jeffries 

–Fox (1981) forskning då båda syftar till att samhörighet med en man ger status. Ur 
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Butlers (2004) problematiserande av genuskonstruktioner kan vi utläsa att kvinnan 

till viss del är beroende av mannen för status. Även Hirdmans resonemang om hur 

man ska bete sig för att vinna killars uppmärksamhet är intressant då tjejerna 

refererar Gabriellas förmågor till Troy.  

       Till skillnad från det Ambjörnsson (2004) benämner som det öppna samtalet 

kan vi inte se att våra tjejer valt att kommentera karaktärernas kroppar varken i 

positiva eller negativa ord, de har fokuserat på andra delar av deras utseende. 

Intressant var att den som var tjejigast benämndes som ”glitter och glamour” vilket 

Skeggs(2001) tar upp som en svår balans mellan att vara respektabel och sexig.    

       Tjejerna beskriver traditionella könsrollen när de pratar om vad de sett i filmen 

och har en tendens att bedöma killarnas förmåga och popularitet mer än deras 

utseende, i enighet med Lauzen (2008), Saito (2007) och Jeffries –Fox (1981). För 

vissa är det dock viktigt även med killarnas utseende och stil vilket inte är 

förknippat med de traditionella könsrollerna och därmed kan sägas trotsa det mesta 

av den tidigare forskningen. Då den hävdar vara både filmatiseringens syfte och är 

motstridigt den traditionella könsordningens föreställningar. Detta lyfter frågor 

kring förändrade förutsättningar för könsrollerna. Numera är kanske även mannens 

utseende och vårdande mer prioriterat vilket kan härledas till Rönnbergs (1996) 

resonemang kring att det är en form av information kring ett område i livet som 

man som tittare inte känner väl till. 

     Kring maktpositioner utifrån kön råder det delade meningar och vissa tjejer ser 

Troy, mannen, som bestämmande medan andra ser att det är jämställd i 

maktförhållandet mellan Troy och Gabriella, kvinnan. Intressant är det med Fia som 

säger att Gabriella har möjlighet att leda samtalet men väljer att inte göra det.  Detta 

öppnar upp för en diskussion kring kvinnans position i samhället utifrån en 

genusordning. Intressant är varför hon väljer att inte ändra samtalsinriktning men 

mest intressant är att Fia identifierat möjligheten och valet. Detta kan jämföras med 

diskussionen mellan Rönnberg (1996), Hirdman (2001) och Jarlbro (1988) som på 

olika sätt hävdar att det presenteras idéer om hur vi ska vara. Även om filmen 

fungerar som information eller ett idéuppslag, som tidigare forskning påtalar, kring 

tjejernas kommande tid som högstadietjejer så kan vi se att våra intervjupersoner tar 

emot den presenterade bilden med viss tveksamhet. Att det råder flera bud kring 

synen på könsroller kan vi se med Giddens teori som säger att tjejerna redan har en 

grundsyn som de lärt känna som självet och att filmen de ser bidrar med ett nytt 
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lager, vilket bidrar till den individuella tolkningen av filmens framställning av 

könsroller.  

 

Identifikation  

Vi har frågat våra intervjupersoner om de är lika någon karaktär i filmen och vem 

de skulle vilja vara. Någon svarade att de var lika Gabriella till sättet och en var 

även lik Sharpey med anledning av hennes rosa kläder. Vi upplevde att de 

intervjuade blev något överraskade av frågan och vi möttes ofta av skratt då vi 

ställde den. De flesta av dem svarade att de inte tyckte att de var lika någon av 

karaktärerna, men en av dem hoppades att hon var lite lik Gabriella. Anna: 

 

”Mmm får jag tänka efter mmm jag hoppas det, för ibland tycker jag själv att när 

jag sjunger hemma, jag kan ju vissa låtar utantill, som Gabriella tycker jag lite 

grann /.../ ja jag sjunger som henne ibland för att ibland får jag hennes stämma i 

rösten”  

 

Då vi sedan frågade vilken av karaktärerna de skulle vilja vara svarade alla 

Gabriella. Det fanns ingen tvekan i deras svar och motiveringarna påminner om 

varandra. Katte: ”Hon är snäll mmm och söt”, Fanny ”ehh vet inte, för att hon är 

söt”, Lotta ”för att hon är så normal, så fin och så..”.  

 

En annan intressant fråga vi ställde till våra intervjupersoner var huruvida de kände 

till någon person som påminde om någon av karaktärerna i filmen. Vår uppfattning 

var att denna fråga upplevdes som något märklig och besvarades ofta med ett skratt. 

Svaren på frågan varierade, men enstaka sa att de visste en eller flera som påminde 

om någon i filmen. Det varierade mellan att handla om att de kände någon som var 

lik till utseendet eller till sättet och om människor som stod dem mer eller mindre 

nära. Bland annat Anna refererade till en av de vuxna männen (rektorn) och sa så 

här:  

 

”ja, han lyssnar inte riktigt på henne (miss Darbus) utan mer på han (Troys pappa) 

eftersom ehh Wildcats heter dom och det är deras basketlag /…/ och min pappa 
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(fniss) han brukar inte lyssna på mig så mycket utan mer på min bror (skratt) så jag 

tycker att dom är lite lika där”  

 

Även Fanny och Katte refererar till Troys pappa. Fanny menar att han liknar hennes 

idrottslärare till sättet, att han är sträng och låter dem göra 20 armhävningar inför 

hela gruppen om de kommer för sent till lektionen och Katte tycker att han ser ut 

som hennes bror. Lotta tar istället upp Miss Darbus, dramaläraren, och berättar att 

hon haft en lärare som var som hon: ”Hon var typ …gammal…och rolig som henne 

och hon liknade henne lite…hon hade typ också gamla kläder och så…”   

  

Några av våra intervjupersoner uppger att de inte vet någon som påminner om de 

vuxna karaktärerna i filmen, men däremot om någon av de unga. Fia är lite mer 

generell och hänvisar till att det finns några tjejer i skolan som påminner om 

Sharpey till sättet, men att hon inte känner dem och hon berättar att det alltid finns 

en massa träningskillar på skolan som kan liknas vid Troy och hans gäng. Anna är 

mera specifik och nämner en tjej hon tycker är lik Sharpey: ”ja, hon uppför sig lite 

taskigt, hon tror att hon är bättre än alla andra om man säger så…”.  Nina lyste 

upp vid frågan och svarade direkt att hon hade haft en kompis som var väldigt lik 

Taylor.  

 

Analys identifikation 

Utifrån ovanstående resultat kan vi se att alla våra intervjupersoner kunde referera 

till någon eller några i filmen och dra paralleller till någon i sin vardag. Det var 

ingen självklarhet för alla och några fick tänka efter en stund. Vissa kunde nästan 

känna sig som Gabriella. Jarlbro (1988) menar att de ofta antas att både barn och 

vuxna blir påverkade av massmedia och lyfter fram just TV-tittande som en 

socialisationsprocess och som kan påverka barnens självbild. Våra intervjupersoner 

varierade i sitt sätt att se på de olika karaktärerna och i sitt sätt att referera till dem. 

Anna hade lätt för att både se en likhet med sig själv och en av karaktärerna samt 

dra paralleller till människor runt omkring sig, medan Fia mer generellt kunde 

konstatera att det fanns grupper av människor som påminde om exempelvis 

träningskillarna på skolan. Rönnberg (1996) menar att TV-tittandet kan vara till 

hjälp för att förstå den egna personen. Detta beskriver Jarlbro (1988) då hon belyser 

att det inte handlar så mycket om hur mycket barnen tittar på TV, utan vilken 
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relation de får till den. Några av våra intervjupersoner var mycket engagerade då vi 

visade filmen, de sjöng med och kunde nästan varenda replik. Det var även dessa 

som under intervjuerna hade lättast att diskutera kring karaktärerna. Andra var 

passiva då de såg filmen och hade svårigheter att komma ihåg detaljer i handlingen 

samt karaktärernas namn. Vi kan se likheter med Rönnberg (1996) som menar att 

TV-tittande kan vara en hjälp på vägen för att förstå sin person och skapa sig en 

identitet, men att det sedan måste utvecklas i försök med andra människor. Barn och 

unga kan identifiera sig med skådespelarna och idolerna, men det är inte några 

långvariga eller stabila identifikationer det handlar om.  

      Ett fenomen som syntes tydligt bland våra intervjupersoner var att de visade sig 

ha bra uppsikt över vem Sharpey är, både till utseende och vilka aktiviteter och 

attityder hon står för. Många tyckte dessutom att hon är snygg och cool, men ingen 

av dem ville vara som hon. Sådana karaktärer, som i det här fallet Sharpey, menar 

Rönnberg (1996), fungerar som något av en antimodell – en sådan man inte vill 

efterlikna. Vi kan också se att den distans Rönnberg talar om till det 

amerikaniserade gör sig påmind bland tjejerna som separerar handlingarna från 

personen med just motivering till det otänkbara.    

 

Normalitet 

Som ”vanligt” eller att vara normal    

Lotta diskuterar skillnaden mellan Sharpey och Gabriella utifrån sin syn på 

normalitet och menar att Gabriella är inom normalitetens gränser men beskriver 

Sharpey som avvikande. Hon säger att man är normalt när: ” Alltså…man har inte 

så mycket smink och så… man fixar sig inte så mycket, till exempel man…är inte 

kaxig och så” Nina visar att hon upplever Sharpey som avvikande genom att 

beskriva Sharpey med ironisk ton och himlar med ögonen då hon säger: ” 

/skratt/hon är den divan typ som alltid… typ sminkar sig och säger åh åh åh ska gå 

och byta om och sånt /skratt/”  

Fia ser Sharpey som avvikande genom att beskriva henne som överlägsen och att 

hennes drift att vinna trots att hon inte är bäst och uttrycker avvikandet genom att 

kalla henne ”den kaxiga eller bitchiga kan man säga” Alla intervjupersoner ser det 

som avvikande att Sharpey dominerar sin bror och Katte säger: ” /…/ alltså att 
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Sharpey är jättetaskig mot sin bror och sånt /…/ hon vill alltid ehhh att han ska 

göra vad hon vill”    

Våra intervjupersoner ser killarnas normalitet likställas med Troy eftersom han är 

den populära. Hans normalitet ställs inte i samma utsträckning mot det avvikande 

som i Gabriellas fall. Dock finns det en tydlighet i att intervjupersonerna ser Ryan 

som den avvikande även om han inte används som motpol för att bekräfta vad som 

uppfattas som normalt. Fanny säger kring Ryans avvikande från normaliteten så 

här: ”Ehh jag vet inte vad jag ska säga /om varför att Ryan inte är snygg/…..men 

jag tycker att han klär sig lite onormalt.”Anna säger så här om Ryan:” Han sjunger 

lite annorlunda än vad de andra gör så lever han sig in mycket /…/ ser lite rolig ut 

när han sjunger Anna skrattar också då hon ser Ryan i bild och kommenterar hatten 

och byxorna som han har på sig. Kring vad som är vanligt eller normalt säger Lotta 

att vanliga killar är tuffa, roliga och normala och när hon får frågan om vad som är 

normalt svarar hon: ”Typ ja man ja man är inte sån…man har inte tuffa kläder eller 

något sånt så har man typ normala kläder såna vanliga.”   

 

Normalitet som verklighet 

Kring normalitet som verklighet är den gemensamma upplevelsen bland våra 

intervjupersoner att sången och dansen är något som inte stämmer överens med 

verkligheten då det inte skulle förekomma på en vanlig skola. Anna: 

 

 ”Overkligt att alla sitter vid ett bord och sjunger ehh och att man skriker så rakt ut 

som Sharpey gör, då i början när hon står där uppe –everybody be quiet, det tror 

jag också är väldigt overkligt…”  

 

Däremot säger Anna senare att det som sker mellan människorna skulle kunna 

hända i verklighet, om man tar bort sången. Fia tar upp de olika gruppbildningarna 

som något som existerar i verkligheten men inte är så betonat som i filmen och 

säger: ”Nä inte så markerat som det är här, men det klart det finns ju alltså jo alltså 

det finns ju lite grupper och så” 

 

     Analys normalitet 

Vår empiri visar att de unga är medvetna om vad som uppfattas som normalt och 

resonerar kring detta i många av frågorna och förhåller sig till normaliteten som 
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sådan. Vi ser förhållandet till normaliteten löpa genom alla intervjuer och frekvent 

återkommande och vi kan dra paralleller till Jeffries - Fox som lyfter fram 

normalitetens betydelse. Normalitetstänkandet kretsar ofta kring resonemanget om 

könsroller och det finns två representerade synsätt på normalitet. Det ena är att vara 

normal (eller inte) och handlar om hur karaktärerna är och vad de gör. Det andra är 

om filmen skildrar det som är normalt eller om det som ses kan återfinnas i realiteten. 

Våra intervjupersoner visade inget intresse av att likna de karaktärer som frångick det 

normala och det var endast en av dem som uppgav att hon tyckte att Troy var cool 

just för att han frångick det som var normalt när han vågade sjunga med en tjej.  

    Intervjupersonerna kan tydligt precisera vad de upplever som avvikande och att 

de har lättare att förhålla sig till det som de upplever som normalt. I dessa 

resonemang ser vi flera likheter med Rönnberg och Lindstrand som båda diskuterar 

kring normaliteten och lusten att efterlikna. Intervjupersonerna refererar ofta 

normalt till lagom och vanligt men även verkligt. Vad som är normalt för tjejer och 

killar är olika men vad gäller båda aspekterna så bör det vara lagom av allt. Det 

finns ett tydligare budskap bland tjejkaraktärerna i filmen och Sharpey är den 

avvikande till vilken Gabriellas normalitet förhålls av våra intervjupersoner.     

        Ambjörnsson (2004) menar att det hos de unga finns en inneboende bild av vad 

som uppfattas normalt och är beroende av vilken grupp man tillhör. Den 

normalitetsbild man har inom olika grupper befästs genom attribut så som hår, kläder 

och attityder Tjejerna som vi intervjuat talar om vad som inte är normalt i filmen och 

vi kan anta att deras syn på normalitet skiljer sig utifrån bakgrundsfaktorer och 

personlighet. Vi som intervjuare kunde exempelvis se att de hade olika klädstilar och 

frisyrer. 

         När tjejerna talade om vad som var normalt använde de sig oftast av att berätta 

vad som inte var det. Likheter finns med Rönnbergs (1996) antimodell men även 

Ambjörnsson (2004) tar upp avvikandet som en faktor för normaliteten.  

         Vi har valt att lägga avsnittet om normalitet sist, då vi anser att det knyter 

samman de båda ovanstående analysavsnitten. Valet är delvis grundat på våra 

intervjupersoners sätt att se på det, då de ofta knutit samman sina resonemang vad 

gäller både synen på könsroller och identitet, med just normalitet. 

Normalitetstänkandet är lätt att knyta till könsrollerna – hur ska en tjej vara och hur 

ska en kille vara? Våra intervjupersoner hade mycket tankar kring detta och även i de 

fall då de inte verbalt uttryckte en åsikt eller en kommentar, gick mycket att utläsa i 
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deras mimik och kroppsspråk, då de tittade på eller talade kring den som de upplevde 

som avvikande respektive normal. Som vi diskuterat under rubriken identitet, var 

intervjupersonerna inte intresserade av att identifiera sig med det som är avvikande 

och valde istället att vara som Gabriella, då hon är ”normal och fin”, som en av våra 

intervjupersoner uttryckte det. Då de diskuterade vad som var normalt och inte, 

handlade det i många av fallen om smink och kläder, något som Ambjörnsson (2004) 

belyser genom att beskriva den normativa bilden bland två olika tjejgrupper, där 

tjejerna använder sig av smink, kläder och attityder för att befästa den grupp de tillhör 

och tydligt visa utanförskapet. De som inte faller in i gruppen är alltför avvikande. 

Hon menar också att det inom de båda tjejgrupperna fanns mycket förutfattade 

meningar genom att de hade en stereotyp syn på varandra (Ambjörnsson, 2004). Vi 

kunde uppfatta liknande förutfattade meningar bland några av våra intervjupersoner, 

då de berättade om personer de tyckte liknade någon i klassen eller på skolan. I deras 

resonemang fanns liksom i ovanstående diskussion, en känsla för vad som är för 

mycket av olika saker, såsom smink, attityd eller kläder och sticker ut alltför mycket 

– är avvikande. 

       Tjejerna använder sig av avvikandet för att berätta kring nu rådande normer och 

deras sociala värld vilket kan jämföras med Lindstrands (2006) diskussion kring 

identitetsskapandet genom formning av olika grupper 

    Då vi vid något tillfälle frågade våra intervjupersoner, om det som hände på 

filmen skulle kunna hända i verkligheten, var de ofta tveksamma. Gemensamt för 

deras tvekan var att sången och dansen verkade mycket avlägset för dem – det 

kändes overkligt att det skulle kunna hända i en vanlig skola. Men då de bortsåg 

från det, kunde de hitta mycket som stämde in på verkligheten, trots att de var 

överens om att det mesta var något överdrivet, såväl händelser som karaktärer. Det 

fanns dock två karaktärer som inte upplevdes som överdrivna eller overkliga och 

det var Gabriella och Troy. De passade väl in i våra intervjupersoners mall för vad 

de upplevde som normalt.  

         Ambjörnsson (2004) lyfter fram normalitet ur de ungas perspektiv som att 

vara självständig och unik samtidigt innebär att vara lik. Tjejerna kan eller vill inte 

konstatera några tydliga skillnader i könsrollerna och upprepar att alla är individer 

men har ändå ett utgångsläge som innebär att män och kvinnor skiljer sig åt och 

refererar till rådande samhällsnormer (Ambjörnsson, 2004). 
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Sammanfattning 

Vi valde att undersöka filmen High School Musical med ansatser utifrån Giddens 

massmediala teori och skapandet av självet och med Skeggs och Butlers syn på 

socialt kön.   

         Syftet med vår uppsats var att undersöka hur unga ser på de framställningar av 

socialt kön som de exponeras för via film. Då vi haft sex tolvåriga tjejer som delgett 

oss sin syn på könsroller, både i filmen och i deras vardag, anser vi att undersökt det 

vi ämnade undersöka. En av våra frågeställningar var vilka könsroller vi ser 

framställas i filmen. Detta har vi gjort genom att analysera filmen i sin helhet men 

också utvalda scener.  En annan frågeställning var vilka könsroller tjejerna ser i 

filmen. Detta har vi kunnat undersöka genom att visa scener och diskutera kring 

karaktärerna i filmen. Detta har vi gjort för att konkretisera begreppet könsroll. På 

detta vis kunde vi även närma oss den tredje frågeställningen som handlade om hur 

filmens framställningar överensstämmer med tjejernas syn på rådande normer och 

värderingar. Motivering till val av film är det faktum att den och 

uppföljningsfilmerna är framgångsrika ungdomsfilmer.  

       Till filmanalysen har vi använt oss av material som beskriver vad man ska 

uppmärksamma när man analyserar film men även hur man kan se filmers struktur. 

Sedan har vi i intervjuerna med de sex tolvåriga tjejerna, ställt öppna frågor 

centrerade kring socialt kön utifrån filmens framställning och ur deras perspektiv. 

Vi som uppsatsförfattare har haft perspektivet på att filmen är en del av tjejernas 

sociala värld vilket också inneburit att vi hamnat i diskussioner kring tjejernas 

vardag och deras sociala liv. Vårt resultat av studien visar på att filmen har en 

bevarande framställning av könsroller och att de unga både uppfattar och spontant 

talar om detta i sina resonemang. Vi har haft tre teman som vi talat med tjejerna om 

angående socialt kön: könsroller, normalitet och identifikation. Könsroller handlar 

om hur filmen framställer socialt kön och vad som är ”tjejigt” respektive ”killigt”. 

Normalitet är det som de unga uppfattar som ”vanligt”. I förhållande till filmen 

beskriver de även normalitet som att det skulle kunna vara så i verkligheten. De 

regler och normer som gäller nu för det socialt kön. Normalitet är något som 

tjejerna ständigt förhåller sig till och de uttrycker att avvikande inte är önskvärt. 

Däremot kan de använda avvikande från könsrollen till att skapa en anti-modell om 

hur de inte vill vara. Identifikation innebär det de intervjuade tjejerna kan härleda 
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till sig själv, sin person och sitt önsketänkande att vara som tjej. Våra tre teman har 

fått en naturlig interaktion, då tjejerna spontant valt att utgå från dem då de 

diskuterat synen på socialt kön. Det finns en bevarande inställning till mer 

traditionella könsroller både i filmen och i tjejernas resonemang, en variant av 

”status quo”. 

 

 Slutdiskussion 

Vi som är författare till denna uppsats är i mångt och mycket väldigt olika i våra 

sätt att arbeta, men var förvånansvärt eniga då vi diskuterade uppsatsämne samt 

riktningar arbetet skulle ta. Detta innebar att vi fick utmana oss själva och varandra, 

för att få en så bred syn som möjligt och kunna skapa en intressant diskussion. 

Precis som Giddens (2001) uttrycker det, kan vi ibland ha svårt att förstå nutiden 

och dess modernitet – vilket gjorde att det blev mycket intressant att se på unga och 

deras syn på nutiden, eftersom de är vår framtid. För socialt arbete kan denna 

uppsats användas för att förstå att unga och vuxna kan se saker väldigt olika, ibland 

helt överensstämmande men framförallt vill vi lyfta fram att unga kan se saker som 

vi vuxna inte gör - exempel på detta är att tjejerna vi intervjuade berättade för oss 

om delar av handlingen i filmen som vi inte sett.  

      Vi har fått god träning i att möta unga i samtal, blivit varse att man ibland måste 

ändra sina formuleringar och sitt språkbruk – en erfarenhet vi kommer att ta med 

oss ut i arbetslivet, då vi båda önskar att arbeta med barn och unga. Våra 

intervjupersoner har gett oss tillgång till en del av sin sociala värld och för oss 

väckte det många minnen från vår värld då vi var unga tonåringar. Utifrån det kan 

vi konstatera att mycket har förändrats och för att statuera konkreta exempel på att 

TV och film är en naturlig del av vardag idag, pekar vi på att det finns TV med 

tillhörande dvd-spelare i varje klassrum. 

      Vårt val att se närmare på socialt kön, grundar sig i en spegling av oss själva. En 

reflektion av vår egen kvinnlighet fick igång våra tankar. Är det okvinnligt att inte 

bry sig särskilt mycket om sitt utseende – bära på några kilo för mycket, gå 

osminkad på stan och inte dra sig för att gå i ”Foppa tofflor” till skolan och 

dessutom höras och synas alldeles för mycket? Vi undrade om det var så att det bara 

är vi, här och nu, i den ålder vi befinner oss, som har dessa funderingar, eller 

återfinns dessa tankar hos de människor – de unga, som är vår framtid. Om tjugo år 
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är våra intervjupersoner där vi åldersmässigt befinner oss nu. Det har varit mycket 

intressant att se hur deras begynnande resonemang kring socialt kön ser ut idag. 

Som tolvåringar är de mycket medvetna om vad som är ”tjejigt” respektive ”killigt” 

och då också vad som inte är det.  

      Forskningen visar att TV, film och annan media kan ge en nyanserad bild, en 

bredare föreställning av socialt kön och därför var det intressant att titta på hur en 

framgångsrik barn/tonårsfilm framställer socialt kön. Då vi kom till skolan för att 

presentera vår tilltänkta studie, frågade vi spontant hur många som redan sett High 

School Musical och det var bara några få som inte sa att de sett den. Detta 

bekräftade att filmen är känd och vi fylldes av nytt engagemang inför arbetet som 

låg framför oss. Vårt arbete fick en naturlig avgränsning, då det bara var tjejer som 

tackade ja till att delta. För vår studie innebär detta att vi endast kan studera en syn 

på socialt kön utifrån tjejers perspektiv. Forskning indikerar att det finns skillnad på 

hur bilder framställs beroende på om mottagaren är man eller kvinna (tjej eller 

kille). Högst intressant för oss var att killarna, som valde att inte delta i studien, 

visade ett stort intresse för vad vi gjorde där, skulle göra sedan och vad intervjuerna 

gick ut på. Vid något intervjutillfälle mötte några killar oss i klassrummet då vi kom 

dit, dröjde sig kvar och väntade sedan utanför, för att kunna fråga vad vi gjort och 

sagt. Vi tolkar detta som att det fanns ett intresse för vår studie, men att det inte var 

okej att som kille delta. Detta resonemang grundar vi på att då vi frågade om 

intresse kring att delta, sökte killarna i högre grad ögonkontakt med varandra, innan 

de skakade nekande på huvudet. Vår upplevelse är att det fanns ett kollektivt beslut 

bland killarna att inte delta. Är det för vågat att påstå att det är ”okilligt” att delta i 

en sådan här studie, eller att fråga sig om filmen vi valt är en tjejfilm? Vi har inga 

svar på någon av dessa frågor, men tankarna öppnar upp för vidare funderingar 

kring valet av film och vad det innebär att vara kille och vilka förväntningar som 

finns kring socialt kön.  

      Vi valde att analysera filmen som en saga som till exempel Askungen, 

Törnrosa, Snövit med flera, där prinsen är Troy, prinsessan är Gabriella, det elaka 

syskonparet är Sharpey och Ryan, som har mycket gemensamt med exempelvis de 

elaka styvsystrarna i Askungen. Chad och Taylor är egentligen de karaktärer som är 

mest nyanserade, då de både uppfattas som onda och goda – eftersom intentionerna 

dels är av egoistisk karaktär och dels moraliskt rättfärdigade då de tror sig hjälpa 

Troy och Gabriella. I vår analys av filmen High School Musical, har vi sett 
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stereotypa framställningar av könsroller, där prinsessan (Gabriella) är söt och snäll 

– alltigenom god och prinsen (Troy) är bra på det mesta, omtyckt av alla och stilig 

som få. Sharpey är boven, skurken, eller hur man väljer att benämna det, som till 

varje pris ämnar förstöra den sanna kärleken. Vi kan se att mycket av det vi fått 

fram genom vår analys av filmen bekräftas i vår undersökning och att tjejerna 

spontant pratade mycket om våra utvalda scener i det allmänna samtalet kring 

filmen. Dock har ingen av våra intervjupersoner omnämnt, eller dragit liknelsen att 

filmen skulle vara en modern saga.  

     För att det som visas i filmen, ska innebära någon påverkan i det egna 

identifikationsskapandet måste det som visas vara inom gränsen för det som 

uppfattas som normalt. Vi kan se att det finns ett önsketänkande kring vem tjejerna 

skulle vilja vara lik. Våra intervjupersoner ville vara lika Gabriella och i något fall 

trodde de sig vara lik henne. Detta menar vi kan ha att göra med hennes mer 

normala framtoning i filmen. I vår undersökning har vi sett att tjejerna tydligt skiljer 

på Sharpeys handlingar och hennes utseende. De visade ett avståndstagande till 

hennes attityd och handlingar men ett gillande till det de beskrev som hennes 

”tjejighet”. Vi har funderingar kring om detta kan bero på att hon i sina handlingar 

och sin attityd, uppfattas som alltför långt utanför gränserna för normalitet, men att 

hon i sitt utseende väl överrensstämmer med de ungas förväntningar på hur en tjej 

ska se ut. Hon befinner sig mellan ett utseende som passar med tjejernas 

förväntningar men till sättet strider hon mot deras normer och värderingar. Hon får 

störst uppmärksamhet då hon befinner sig mellan bitch och glamour.   

     Tidigare forskning har en tvetydig åsikt om huruvida film och TV-tittande 

begränsar eller vidgar sättet att se på sig själv och sin omvärld. De som menar att 

det vidgar syftar till att utbudet är mer varierande i sin syn på exempelvis 

könsroller, än det som den egna faktiska sociala världen kan erbjuda – medan de 

som hävdar begränsningen framhåller den stereotypa framställningen av socialt 

kön, vilket innebär att den traditionella genusordningen bibehålls. Vi är av den 

uppfattningen, vad gäller den film vi valt – att den har en begränsande inverkan på 

synen av könsroller. Detta grundar vi på den stereotypa framställningen av socialt 

kön, som vi hela återkommer till i vårt arbete. Ett tydligt exempel är de 

konsekvenser som brott mot ”status quo” får, vilket i filmen statueras av Zeke som 

bakar och Troy som sjunger i en musikal. Våra intervjupersoner reagerar på detta 

och någon säger till och med att bakning inte är något killar gör – att det inte är 
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killigt att baka. För oss står det klart att ett brott mot ”status quo”, innebär 

konsekvenser och att det i ett större perspektiv är ett risktagande att tänja på 

gränserna i könsrollerna – man riskerar att bli ifrågasatt.  

    Under vårt arbete med denna uppsats har vi ständigt haft diskussioner kring hur 

vi ska använda oss av våra teorier. Ska de hjälpa oss att se på vår empiri på ett 

särskilt sätt och därmed begränsa oss, eller ska vi välja fritt i vårt material och 

acceptera att våra teorier flyter fritt och att det inte kan täcka all vår empiri? Valet 

blev för oss självklart då vi kommit en bit på vägen i vår studie – vår empiri skulle 

ha företräde framför valda teorier, då vi anser att denna är fascinerande. Vår metod 

har inneburit att vi fått svar på de frågor vi ställt oss.  

     Vår intervjuguide var omfattande, men det visade sig behövas för att få 

reflekterande svar, då de unga visade sig vara mycket korta och konkreta i sina svar. 

De för vår studie mest värdefulla svaren har vi fått genom att be tjejerna förtydliga 

begrepp de själva valde att använda under intervjun, exempelvis ”normal”, ”damp” 

och ”bitch” med flera. Intervjuguiden har för övrigt fungerat bra som en mall att 

luta sig mot, men har inte uteslutande styrt våra intervjuer. Vi har sett skillnad i vårt 

material, beroende på vem utav oss som utfört intervjun, såsom starkare fokus på 

olika diskussionsämnen. Detta förklarar vi med en skillnad i våra personliga 

intressen och ser det inte som en problematik, utan snarare som berikande och som 

ett underlag för ytterligare diskussion.  

     Vi anser att vi fått svar på det vi ämnade undersöka men är medvetna om att vårt 

underlag för studien inte är något som är generaliserbart men att det finns värden i 

den och kan ses som ett litet bidrag till förståelse. TV-tittande är bara en del av den 

sociala världen, filmer en ännu mindre del och denna film blir därför endast en liten 

del av allt de upplever i sina liv. Men däremot kan det resultat vi fått ha ett värde, 

då det kan appliceras på flera andra sammanhang där unga människor tar emot 

information, såsom föräldrar som interagerar och vänkretsen – där dessa 

tillsammans påverkar ungas skapande av socialt kön.  

     Vi har hittat fler spår i vårt arbete som vi skulle vilja undersöka vidare men som 

på bekostnad av avgränsningen istället kan inrymmas i en framtida uppsats. Vi 

skulle gärna vilja undersöka hur killar ser på filmen. Är det på samma sätt? Vi 

skulle också vilja veta vilka resonemang som förs till andra filmer. Det skulle också 

vara spännande att prata med unga om könsroller utifrån klass och status. Ett annat 

undersökningsområde som vi fascinerades av och skulle vilja dyka djupare i är 
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grupptrycket och maktpositioner i exempelvis skolklasser. Vem är ledaren bland de 

unga och varför? Intressant hade det även varit att undersöka skillnader och likheter 

i föräldrar och deras barns resonemang utifrån film och media material.       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



49 
 

  Litteraturlista 

Ambjörnsson, Fanny, 2004, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront 

Aspers, Patrik, 2001, Etnografiska metoder, Malmö: Liber 

Andersson, Lars och Hedling, Erik, 2005, Filmanalys en introduktion, Lund: 

Studentlitteratur 

Bell, Judith, 2006, Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 

Butler, Judith, 2006, Gender Trouble, New York: Routledge AB 

Butler, Judith, 2004, Undoing gender, New York: Routledge AB 

Erikson, Erik, 2000, Den fullbordade livscykeln, Stockholm: Natur och Kultur. 

Fiske, John, 1994, Television Culture, New York:  Routledge AB 

Giddens, Anthony, 1991, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den 

senmoderna epoken, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 

Giddens, Anthony, 2007, Sociologi, Lund: Studentlitteratur  

Halvorsen, Knut, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur  

Hirdman, Anja, 2002, Tilltalande bilder, Stockholm: Bokförlaget Atlas 

Jarlbro, Gunilla, 1988, Familj, massmedier och politik, Lund: Studentlitteratur  

Javanbakht, Arash, 2005. Jungian archetypes of self, shadow and ego in the legend of 

the Lord of the Rings: an analytical psychological view. Ur: Spirituality and Health 

International 6 (3) s. 178-184. 

Jeffries- Fox, Suzanne och Jeffries- Fox, Bruce, 1981, Gender Differences in 

socialization through television to occupational roles: an exploratory approach. Ur: 

Journal of Early Adolescence nr. 3 s. 293-302 

Lauzen, Martha, Dozier, David och Horan, Nora, 2008, Constructing Gender 

Stereotypes Through Social Roles in Prime-Time Television. Ur: Journal of 

Broadcasting & Electronic nr. 52 (2) s. 200-214 

Lindstrand, Fredrik, 2006, Att göra skillnad, Stockholm: HLS förlag,  

May, Tim, 2001, Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur  

Rivadeneyra, Rocio och  Lebo, Melaine 2008, The association between television-

viewing behaviers and adolenscent dating role attitudes and behaviour. Ur: Journal of 

Adolescence nr.31 s.291-305 

Robinson, Tom, et al, 2007. The Portrayal of older characters in Disney animated 

films.  Ur: Journal of aging studies nr.21 s. 203-213.  



50 
 

Rubin, Gayle, 1975, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", 

Ur: Toward an Anthropology of Women. Ed. Rayna Reiter. s.157-210. New York: 

Monthly Review Press, 1975. 

Rönnberg, Margareta, 1996, TV-tittandet som dialog. Uppsala: Akademitryck AB 

Saito, Shinichi, 2007, Television and the cultivation of gender-role attitudes in Japan: 

Does television contribute to the maintenance of the Status Quo? Ur: Journal of 

Communication nr.57 s.511-531 

Skeggs, Beverly, (2001), Formations of class and gender. Trowbridge: The Cromwell 

press Ltd.  

   

Internet 

(www.scb.se) 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0101_2002i04_br_le110sa0501.pdf  

 (2009 03 05) 

 (www.expressen.se) 

 http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/1.1344383/high-school-musical-3-sista-

aret  (2009 03 21). 

(www.multichannel.com) 

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en|sv&u=http://www.multichannel.

com/article/189413-

Disney_Channel_Will_Debut_Fourth_High_School_Musical_Film_In_2010.php&prev

=/translate_s%3Fhl%3Dsv%26q%3Dviewer%2Bstatistics%2BHigh%2BSchool%2BM

usical%26sl%3Dsv%26tl%3Den (2009 03 21). 

(www.wikipedia.org) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/High_School_Musical  (2009 04 12) 

(www.imdb.com) 

 http://www.imdb.com/title/tt0475293/awards  (2009 04 15) 

(www.vr.se) 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  

(2009 03 02) 

 

Övrigt 

Lag (2003: 406) om etikprövning av forskning som avser människor 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Bilaga 1 

Hej, föräldrar och barn! 

 
 
Vi är två studenter som läser på socialhögskolan, Lunds Universitet, Campus 
Helsingborg. Vi är i slutet på vår utbildning och det är nu dags för oss att skriva 
uppsats. Uppsatsen kommer att handla om hur man i filmer för barn framställer 
könsroller och hur barn funderar kring detta. För att kunna skriva vår uppsats 
behöver vi komma i kontakt med barn att intervjua och därför har du nu detta 
brev i din hand. Vi ber dig att läsa igenom denna sida där vi presenterar vad vår 
uppsats handlar om, prata med ditt barn och fundera på om detta kan vara 
något ni vill hjälpa oss med. Ni får detta brev då ert barn går i årskurs sex på 
XXXX-skola. Vi vill understryka att alla barnen i sexan får detta brevet med hem 
– så ingen är mer utvald än någon annan.  
 
Teven är en del av barnens sociala värld och vi är intresserade av hur barn 
resonerar kring det som presenteras för dem. Vi har valt att fokusera på 
könsroller, vad är manligt respektive kvinnligt. Hur framställs det sociala könet i 
filmen, hur tänker barnen kring detta och betyder det något för hur vi tänker 
kring oss själva? För att kunna skriva en uppsats i ämnet behöver vi träffa 
barnen och höra deras syn på könsroller. För barnen handlar det om att de får se 
filmen High School Musical, tillsammans med några av sina klasskompisar för att 
sedan titta på några utvalda scener tillsammans med oss och resonera kring 
dessa 
 
Vi kommer att utgå ifrån ”High School Musical”. Ur denna film väljer vi ut fyra 
scener som visar olika sätt att skildra könsroller på. Själva uppsatsen kommer 
att bygga på åtta intervjuer och skulle vi få in fler intresseanmälningar kommer 
vi genom lottning avgöra vilka barn som kommer att medverka. Vi kommer att 
träffa de barn som vill delta två gånger, en gång i grupp då vi visar hela filmen 
och en gång individuellt. När barnen träffar oss individuellt kommer vi att prata 
om filmen i sin helhet men även ställa frågor utifrån de utvalda scenerna (som 
på nytt visas upp då).        
 
Vi följer gängse forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att du/ni som 
vårdnadshavare måste ge ditt/ert godkännande och att barnet måste vilja delta. 
Det insamlade materialet kommer endast att ses av oss och vår handledare och 
det kommer endast att användas till denna uppsats. Vi kommer inte heller att 
använda oss av barnens namn eller röja deras identitet på annat sätt. För att vi 
ska kunna återge barnens resonemang så korrekt som möjligt, kommer vi att 
spela in de individuella intervjuerna på band. Dessa band förstörs sedan. Barnet 
kan när som helst avbryta sitt deltagande och likaså du/ni som vårdnadshavare. 
Allt deltagande är frivilligt.  
 
 
Tycker ni att detta låter intressant, eller har ni frågor kring något kontakta oss 
gärna. Lina Allerkrans tel. 042-229677 el. 0706-229766  Erika Ericsson tel. 
0738-161610. Vår handledare är Maria Bangura Arvidsson och hon kan nås på 
tel. 046-2223065 eller e-post maria.bangura_arvidsson@soch.lu.se.        
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Intresseanmälan 
 
 
 
 

          JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn medverkar i er studie 
 
          NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn medverkar i er studie 
 
 
Barnets namn: ______________________________________________ 
 
Vårdnadshavare: ____________________________________________ 
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Bilaga 2 

Filmanalys, intervjuguide  

(Vi vill skilja på handling (som ni kan läsa om under Recension av High School Musical) och 

innehållet. Vi kommer endast att göra en djupare analys av de scener vi valt att visa för de 

unga.)  

  

Bilder och språk 

Hur ser bilderna ut i scenen? 

Hur talar de till varandra? 

Vad sägs? 

 

Form och innehåll 

Hur är filmen gjord? 

I vilket rum (miljö) är scenen?  

Vad förmedlar filmen? 

 

Karaktärer  

Vilka karaktärer är delaktiga i scenen? 

Vad representerar dessa? 

Vilka sidor får vi se av de olika karaktärerna? 

(variation/olikhet ger en större förståelse av karaktären för tittaren)  

Vad gör karaktärerna? Vad betyder det? 

Vad kan vi se för kroppsspråk hos karaktärerna? 

Hur identifierar vi oss med det de gör? 

 

Makt 

Vem har makten? 

Hur speglas detta? 

Kameravinkling/plats i Tv –rutan? Vad betyder det för oss tittare? Vem är det vi ser på mest? 

Varför? 

Vem tittar ut på publiken i störst utsträckning? 

Kan vi se någon orsak/verkan i karaktärernas handlingar? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledning  

Har du sett filmen tidigare?  

Hur kom du i kontakt med den? 

Vad tyckte du om den?  Vad var det som gjorde det?                  

Vad var det bästa/sämsta med filmen? 

  

Karaktärerna i filmen  

Vilken person tänker du på först när vi pratar om filmen? Varför den? 

Vem är Sharpey, Gabriella, Troy, Chad, Ryan och någon mer!  

Vem är killigast i filmen? På vilket sätt? 

Vem är tjejigast i filmen? På vilket sätt? 

Är du lik någon av dem? Hur då? 

Vem skulle du vilja vara? Varför? 

Känner du någon tjej eller kille som påminner om någon av karaktärerna i filmen? Hur är han 

eller hon? (Utseende, klädstil, kroppsspråk..) 

 

Tjeijigt                                                                        Killigt 

Hur ser tjejerna ut i filmen?                                                    Hur ser killarna ut i filmen? 

Hur är de till sättet?                                                                 Hur är de till sättet? 

Vad gör de för något?                                                              Vad gör de för något? 

Vad är de bra/dåliga på?                                                          Vad är de bra/dåliga på? 

 

Kvinnligt                                                                    Mannligt 

Hur ser de vuxna kvinnorna ut i filmen?             Hur ser de vuxna männen ut i filmen? 

Hur är de till sättet?                                             Hur är de till sättet? 

Vad gör de för något?                                          Vad gör de för något?                                            

Vad är de bra/dåliga på?                                      Vad är de bra/dåliga på? 

Finns det vuxna du känner till som påminner      Finns det vuxna du känner till som om någon 

av kvinnorna i filmen?                                          påminner om någon av männen i filmen? 

Hur då, i så fall?                                                   Hur då, i så fall? 
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Scenerna ur filmen 

Vad händer här? 

Vilka gör/säger något? Vad sägs? 

Hur agerar de? Varför gör de/säger de som de gör? 

Vem bestämmer vad som ska hända? 

Händer det något mer i scenen som inte sägs rakt ut? 

Är det någon mer än de som syns i scenen som är inblandade i vad som händer? 

Hur är tjejerna/kvinnorna tillsammans med killarna/männen? 

Hur är killarna/männen tillsammans med tjejerna/kvinnorna? 

Vem inleder scenen och vem lämnar den? Hur? 

Vem kontrollerar scenen? Hur? 
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Bilaga 4, dialoger i de analyserade scenerna 
 
Dialog scen 1 ”Uttagningen” 
 
Miss Darbus – This is, were the true expression of the artist is realised. Were inner truth is 
revealed through the actor’s journey…were (something is ringing). Was that a cell phone? 
 
Kelsi – No, ma’am. That was the warning bell. 
 
Miss Darbus – Ah! Those wishing to auditioning must understand that time is of the essence. 
We have many roles to cast and final call – backs will be next week. First, you will sing a few 
bars and I will give you a sense of whether or not the theatre is your calling. Better to hear it 
from me now than from your friends later. Our composer, Kelsi Nielson, will accompany you 
and be available for rehearsals prior to call – backs. Shall we? 
 
Girl 1 (is singing)  
 
Miss Darbus – Uh- huh. Yes, thank you. Next! 
 
Boy 1 (is singing)  
 
Miss Darbus – Alan, I admire your pluck. As to your singing…That’s a wonderful tie you’re 
wearing. Next! 
 
Girl 2 (is singing) 
 
Miss Darbus – Uhh, stop! 
 
Girl 3 (is singing) 
 
Miss Darbus – Ahh Cindra…What courage to pursue a note that has not been accessed in the 
natural world. Bravo! Brava! Perhaps the spring musicale.  
 
Girl 4 and Boy 2 (is singing) 
 
Miss Darbus – Well, that was just…very disturbing. Go see a counsellor. Uhh. Next! 
 
Gabriella kommer in och ser Troy bakom städvagnen. 
 
Gabriella – Hey! So you decided to sign up for something? 
 
Troy – Uh….No. You? 
 
Gabriella – No. Um…Why are you hiding behind a mop? You’re friends don’t know you’re 
here right? 
 
Troy – Right. Miss Darbus is a little…harsh. 
 
Gabriella – The Wildcat superstar’s afraid? 
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Troy – No! I’m not afraid, I…I’m just…scared. 
Gabriella – Me too….usually.  
 
Miss Darbus – And for the lead roles of Minnie and Arnold we only have one couple signed 
up.Sharpey and Ryan, I think it might be useful for you to give us a sense of why we gather in 
this hallowed hall.  
 
Kelsi (to Ryan) – What key?  
 
Ryan – Oh, we had our rehearsal pianist do an arrangement. 
 
Kelsi – oh… 
 
 
Dialog scen 2 “matsalen och status – quo” 
 
Sharpey – EVERYBODY QUIET!  
 
Gabriella – Why is everybody staring at you? 
 
Taylor – Not me, you. 
 
Gabriella – Because of the call- backs? I can’t have people staring at me. I really can’t. 
 
Singing (everybody) – No, no, no. Stick to the stuff you know! If you wan’t to be cool follow 
one simple rule. Don’t mess with the flow, no, no. Stick to the status quo. It’s better by far to 
keep things were they are…. 
 
Gabriella halkar och tappar sin lunch på Sharpey. 
 
Sharpey – AHHHH! 
 
Gabriella – I am so sorry. 
 
Chad (to Troy) – You don’t want to get into that, man. Too much drama. 
 
Troy – Yeah. 
 
Miss Darbus – What is going on here? 
 
Sharpey – Look at this! That Gabriella girl just dumped her lunch on me! On purpose! It’s all 
part of their plan to ruin our musical. And Troy and his basketball robots are obviously behind 
it.Why do you think he auditioned? After all the hard work you’ve put into this show. It just 
doesn’t seem right.  
 
Troy (to Chad) – What’s up? 
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Chad – What’s up? Oh let’s see…You missed free-period workout to audition for a heinous 
musical. And now suddenly people are confessing. Yeah, and Zeke. Zeke is baking…crème 
brulée.  
Troy – What’s that? 
 
Zeke – A creamy custard with a caramelised surface. It’s really satisfying.  
 
Chad – Shut up, Zeke! Look….do you see what’s happening here, man? Our team is coming 
apart because of your singing thing. Even the drama geeks and the brainiacs suddenly think 
that they can…talk to us! Look, the skater dudes are mingling. 
 
Skater dudes – Yo! 
 
Chad – Suddenly people think that they can do other stuff. Stuff that’s not their stuff. You’re 
thinking about show tunes when we’ve got a playoff  game next week.  
 
 
Dialog scen 3 “Troys hemliga ställe” 
 
Gabriella – Wow! It’s like a jungle up here! 
 
Troy – Yeah, just like the cafeteria. 
 
Gabriella – Well, I just humiliated myself into the next century. 
 
Troy – No! Come on. 
 
Gabriella – So this is your private hideout? 
 
Troy – Yeah. Thanks to the science club. Which means my buddies don’t even know it exists. 
 
Gabriella – You pretty much have the school wired, don’t you Troy? Seems to me like 
everyone on campus want’s to be your friend. 
 
Troy – Haha…unless we lose. 
 
Gabriela – Well I’m sure it’s tricky being the coach’s son. 
 
Troy – Makes me practise a little harder, I guess. I don’t know what he’ll say about the 
singing. 
 
Gabriella – You worried? 
 
Troy – My parent’s friends are always saying “You’re sons the basketball guy…you must be 
so proud”. Sometimes I don’t want to be the basketball guy. I just wanna be a guy. You 
know? 
 
Gabriella – I saw the way you treated Kelsi at the audition yesterday. Do your friends know 
that guy? 
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Troy – To them, I’m the playmaker dude. 
 
Gabriella – They don’t know enough about you Troy. At my other school I was the freaky 
math girl. It’s cool coming here and being….anyone I wanna be. When I was singing with 
you I just felt like…a girl. 
 
Troy – You even look like one too. 
 
Gabriella – Hahah…Do you remember in kindergarten how you’d meet a kid and know 
nothing about them, then ten seconds later you play like you’re best friends, because you 
didn’t have to be anything but yourself? 
 
Troy – Yeah. 
 
Gabriella – Singing with you felt like that.  
 
Troy – Well, uh…I never thought about singing. That’s for sure. Till you.  
 
Gabriella – So you really wanna do the call – backs? 
 
Troy – Hey, just call me “freaky call – back boy. 
 
Gabriella – Haha…You’re a cool guy Troy, but not for the reasons you’re friends think. And 
thanks for showing me your top – secret hiding place. Like kindergarten. 
 
 
Dialog scen 4 “Sveket från vännerna!  
 
Chad – ”Spider” Bill Netrine, class of ’ 72. He was the MVP in the league championship 
games. 
 
Zeke – Sam Nedler, class of ‘ 02. Also known as “Sammy slamma jamma”. Captain, MVP of 
the league championship team.  
 
Member of team – “The thunder clap”, Hap Hadden, ‘ 95. Led the Wildcats to back-to-back 
city championships. A legend. 
 
Chad – Yeah. Legends one and all. But do you think that any of these Wildcats became 
legends by getting involved in musical auditions days before the league championships? 
 
Whole team – Keep your head in the game! 
 
Chad – No. These Wildcat legends became legends cause they never took their eye of the 
prize.  
 
Whole team – Keep you’re head in the game! 
 
Chad – Who was the first sophomore ever to make starting varsity? 
 
Whole team – Troy! 
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Chad – So, who voted him team captain this year? 
Whole team – Us! 
 
Chad – And who is gonna get their butts kicked in Friday’s championship game if Troy’s 
worried about an audition? 
 
Whole team – We are. 
 
Troy – Guy’s come on. There’s 12 people on this team, not just me. 
 
Chad – Just 12? Oh no. I think you’re forgetting about one very important 13th member of our 
squad. 
 
Troy – My dad. 
 
Chad – Yes Troy. Wildcat basketball champion, class of 1981. Champion, father and now 
coach. It’s a winning tradition like no other. 
 
Under tiden I ett klassrum. 
 
Taylor – From lowly Neanderthal and Cro- Magnon, to early warriors, medieval knights. All 
leading up to… Lunkhead basketball man. Yes, our culture worshiped the aggressor 
throughout the ages, and we end up with spoiled, overpaid, bonehead athletes who contribute 
little to civilization other than slamdunks and touchdowns. That is the inevitable word of Troy 
Bolton. But the path of the mind, the path we’re on, ours is the path that has brought us these 
people: Eleonor Roosewelt, Frida Kahlo, Sandra Day O’Connor, Madame Curie, Jane 
Goodall, Oprah Winfrey, and so many others who the world reveres. 
 
Gabriella – Uhh…but what is..? I’ve got Kelsi waiting in rehearse. 
 
Taylor – Gabriella! Troy Bolton represents one side of the evolution. And our side of 
education and accomplishment, is the side of civilization! This is the side were you belong. 
 
Tillbaka i omklädningsrummet. 
 
Troy – If you don’t think that I’ll put 110 % of my guts into that game, you don’t know me. 
 
Chad – But we just thought…. 
 
Troy – I’ll tell you what I thought. I thought that that you’re my friends. Win together, lose 
together, team – mates. 
 
Chad – But suddenly the girl….and the singing.  
 
Troy – Man, I’m for the team! I’ve always been for the team. She’s just someone I meet. 
 
I skolsalen ser och hör Gabriella allt på en laptop.  
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Troy – All right, the singing thing is nothing. A way to keep my nerves down. It means 
nothing to me. You’re my guys and this is our team. Gabriella is not important. I’ll forget 
about her, forget the audition and we’ll get that championship. Everyone happy now? 
I skolsalen 
 
Taylor – Behold lunkhead basketball man. So Gabriella, we’d love to have you for the 
Scholastic decathlon… Did you wanna grab some lunch? 
 
Gabriella shakes her head. 
 
Taylor – Well, we’ll be there if you wanna come. 
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


